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Katilai ir katiliukai 
Emigrantų šalis yra įprasta vadinti katilais, kurie tirpdo 

vis naujai atvykstančius žmones, praskiedžia atsivežtą jų 
kultūrą, maišo su kitomis ir pagamina kažką kitoniško. 
Praktiškai užtenka dviejų kartų, kad iš įvairių tautybių 
mišinio išvirtų naujas "kultūrinis patiekalas". 

D IDŽIOSIOS emigrantų šalys kaip JAV, Kanada, 
Australija, Brazilija nuo senų laikų jau yra žinomos 
kaip geri tautybių maišymo katilai. Tiesa, Kanada 

pastaraisiais keliais dešimtmečiais bando lipdyti naują 
emigrantų fenomeną - tautybių mozaiką, savo veidu ryš
kesnę didmiesčiuose. Tai ypač svarbu, naudinga ir sentimen
talu pirmajai emigrantų kartai, nes toji tautybių mozaika 
tirpdymo procesą švelniai prailgina, ir niekas nėra skatina
mas atsivežtą tautinę tapatybę iš karto prarasti. Tačiau kati
las neišvengiamas, ir tai natūralu - kaip kitaip galėtų būti, 
kai vienon vieton be perstojo plūsta įvairių kultūrų bei ra
sių žmonės, palikę savo gimtuosius kraštus. Tad turi būti 
kažkas vienijančio, jungiančio. Katilas turi kunkuliuoti, o 
tuo rūpinasi specialios ministerijos, dirba tūkstančiai žmo
nių įvairiose žinybose, kad tik viskas sklandžiai vyktų ir 
duotų geriausių rezultatų. Tas darbas šiais laikais dar labiau 
pasunkėjo, kai ilgalaikė emigrantinių kvotų sistema nebeat
laikė spaudimo žmonėms per smarkiai judant, reikalaujant, 
visokias užtvaras griaunant. Taip beveik visose turtingesnė
se šalyse pasipylė šimtai tūkstančių nelegalių atvykėlių, ieš
kančių jau gatavo geresnio gyvenimo, paramos savo veiks
mams susilaukiančių iš įvairių organizacijų, pasišovusių gin
ti žmogaus teises. Susidariusi painiava sunkiai sprendžiama 
norint patenkinti ir nelegaliai atvykusius, ir šalies šeimi
ninkus. 

E MIGRANTŲ šalys, turinčios jau nuo seno didelį pa
tyrimą, kaip naujai atvykstančius apdoroji, lengviau 
su kylančiomis problemomis susitvarko. Zymiai sun

kiau vadinamoms tautinėms valstybėms, tai yra Europos ša
lims, į kurias dar taip neseniai jokie emigi:_antai nesiveržda
vo, arba ir įstatymai neleisdavo jų priimti. Siuo metu padėtis 
yra žymiai pasikeitusi. Matome kokių rimtų problemų ir 
vargų kyla Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, kai į tas šalis 
po Antrojo pasaulinio karo priplūdo ir dar vis plūsta įvairių 
tautybių bei rasių žmonės. Vaizdas aiškus - katiliukai per 
menki tokiems ateiviams tirpdinti, jie net neparuošti ir stip
riai kritikuojami, į tautybių bei rasių maišymą žiūrint ne 
"amerikietiškomis" akimis. O kaip tyčia tas žmonių judėji
mas vyksta Vakarų kryptimi. Beveik visi slenka į tą pusę, 
traukia vienas kitą, nes čia "žemiškųjų rojų" galima užtikti. 
Sykį vienas žurnalistas juokaudamas klausė, o kas bus, kai 
visi į Ameriką sulėks? Į Vakarus slenka ir lietuviai - jau 
400,000 nebe namie. Kas jų vieton atkeliaus? Juk ir iš toli
mesnių rytų polinkis slinkti į Vakarus tas pats. O Lietuva 
aniems gal jau ir bus pakankama Amerika? Ar Lietuva tam 
pasiruošusi? Ar ji jau galėtų būti šioks toks katiliukas, tirp
dantis naujuosius būsimuosius piliečius? Matant kokią po
litiką kitataučių atžvilgiu Lietuva praktikuoja, kyla abejonė, 
ar ji iš viso norės tapti kad ir mažu katiliuku? O kiekvienas 
pastarasis yra sudėtas iš dviejų pagrindinių dalių - mokyk
los ir joje dėstomosios valstybinės kalbos, kuri privaloma 
visai moksleivijai. Jei visiems Lietuvos gyventojų vaikams 
būtų taikomas amerikietiškasis žinių perdavimo būdas, tai 
ir mažasis katiliukas galėtų sėkmingai kunkuliuoti be bai
mės, kad imigrantai užgožtų tautinę kultūrą. O tam reikėtų 
pasiruošti. Antraip, užuot tirpdę kitus, sutirptume patys. 
Gal iš to ir pasidarytų kokia nors Lietuvos tauta, apie kurią 
pradedame kalbėti? Nesinorėtų tikėti, kad tokio keisto ~lu
gimo susilauktų šimtmečiais išsilaikiusi lietuvių tauta. C.S. 
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Kanados lietuvių katalikių 
moterų (KLKM) draugijos 
visuotinis suvažiavimas įvyko 
š.m. balandžio 21-22 dieno
mis Toronto Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Nuotrau
kose: viršuj kairėje - KLKM 
dr-jos veiklos apžvalginis lei
dinys Mūsų keliai Kanadoje; 
dešinėje - KLKM dr-jos su
važiavimas 1955 m. Montrea
lyje; viduryje - KLKM dr-jos 
suvažiavimo dalyvės Toronte 
su dvasios vadu prel. J. Staš
kevičiumi; apačioje - Tarp
tautiniame katalikių moterų 
organizacijos kongrese 1967 
m. Romoje, kuriame dalyvavo 
B. Venskuvienė ir A. Sungai
lienė, lietuvių atstovės 

Ntrs. iš leidinio 
Mūsų keliai Kanadoje 

Vyskupas atsako į klausimus 
Vyskupo Jono Kaunecko atsakymai į Lietuvos žinių jam 

pateiktus klausimus 
- Kokią Lietuvą norė

tumėte matyti po šimto metų? 
- Po šimto metų žvelgda

mas iš amžinybės, tikiuosi ma
tyti didingą Lietuvą, nes jos 
praeitis tokia didi. Jos istorija 
be galo sunki. Kartais skaitai 
tą istoriją ir galvoji, kad nėra ki
tos tautos taip visais amžiais 
trypiamos. Visada mūsų tauta 
buvo ypatinga, didvyrių tauta. 
Mūsų tautos, lietuvių tautos, 
didvyriškumas atvedė mus ir į 
Vasario 16-ąją, ir Kovo 11-
ąją. Štai Vyganto Marburgie
čio kronika pasakoja: 4 tūks
tančiai Pilėnų gynėjų, maty
dami, kad pralaimi, nutarė su
sideginti. Kryžiuočiai, pamatę 
degančius vyrus, pasibaisėję 
pabėgo: "Kas gali nugalėti šią 
tautą, jei ji greičiau eina į ug
nį, negu į nelaisvę?" Ar tai 
nepasikartojo daugybę kartų 
mūsų lietuvių tautos istori
joje? Drąsiai ėjo į karą lietu
viai visada prieš visokius oku
pantus, kad ir pačius galin
giausius: mongolus, kryžiuo
čius, švedus, carinę Rusiją, 
lenkus, sovietus. 

Kuo gi skiriasi nuo Pilė
nų, kad ir 1863 metų sukili
mas? Mažytė tauta prieš šim
tamilijoninę Rusiją! Ir lietu
višką raštą uždraudus, nepasi
davėme, nešė knygas jauni 
žmonės, eidami lyg į Pilėnus, 
žinodami, kad žandarų kulkos 
nukaus arba reikės supūti Si-

bire. 40 metų, rodos, tokios 
beviltiškos kovos. Betgi mes 
nugalėjome! 

Ir Vasario 16-osios nepri
klausomybėn vėl ėjome tarsi į 
Pilėnus. Juk po Pirmojo pa
saulinio karo tebesidalinant 
Europą, išdrįso mūsų didvyrių 
tauta pasakyti: "Mes nepri
klausomi!". Ir daug kraujo, 
apgindami tą nepriklauso
mybę, išliejome. Ir dabar Lie
tuva pilna savanorių kapų. 

Vėl šimtamilijoninė so
vietinė imperija, o mes tokie 
maži, tarsi Pilėnų gynėjai. Jo
kia kita tauta neišdrįso prieš 
sovietus ištisą dešimtmetį ko
voti partizaninį karą. Jokia ki
ta tauta! Argi mūsų partizanai 
nežinojo, kad jie kaip tie Pilė
nų gynėjai, argi jie nematė, 
kad reikės mirti išbadytomis 
akimis, nuluptais nagais, srutų 
duobėse, išvietėse arba nuo
gais išmėtytais gatvėse? ... Bet 
net ir paskutinio partizano 
mirtis nesužlugdė mūsų, mes 
nepralaimėj ome, nes tęsėsi 
kai kurių vadinama pasyvioji 
rezistencija. Ne, tai buvo labai 
aktyvi kova, dvasinė kova. 
Vieninteliai Sovietų imperijo
j e turėjome pakankamai po
grindyje išleistų maldaknygių, 
katekizmų, dvasinės ir patrio
tinės literatūros. Galime iš
vardyti per trisdešimt po
grindžio laikraščių, kai 200 
milijonų kitų tautų gal penkis 

kartus mažiau turėjo. Mūsų 
tauta penkis kartus daugiau. 
Tokia mūsų tauta! Ypatinga 
didvyrių tauta. 

Tokie atėjome ir į Sąjū
džio mitingus, ir į Kovo 11-
ąją. Tam reikėjo ne mažesnės 
drąsos negu Pilėnuose. Argi 
neatsiminėme Vengrijos įvy
kių, Prahos kruvino pavasa
rio? ... Ir Kovo 11-osios signa
tarai, garbė jiems, tą naktį ži
nojo Maskvos grėsmę. 

Ar nepasikartojo Pilėnai 
sausio 13-ąją? Kai V. Lands
bergio balsas ramiai skelbė: 
"Moterys ir vaikai, eikite na
mo, gyvenkite". Nepasitraukė 
žmonės. Ir kruvinasis bolševi
kas, kaip ir kryžiuočiai, išsi
gandę pasitraukė. Kas gali nu
galėti tokius, kurie nesi
traukia net prieš tankus, net 
prieš ugnį? O kodėl šiandien 
didvyrių tautos žmonės sako, 
net disidentai buvę sako: "Ne 
už tokią Lietuvą kovojome"? 

Aš nuolat save, kaip vys
kupas, klausiu: "Kodėl ne už 
tokią Lietuvą kovojome?". 
Neteisybė, baisi nelygybė, 
skurdas, moralės žlugimas. 
Atrodo, nebėra ateities. Bet 
ateitininkų himne giedame: 
Ateitį regim Tėvynės laimingą. 
Yra nuostabaus jaunimo or
ganizacijose, daug aukšto
siose mokyklose sunkiomis 
sąlygomis siekia mokslo. Aš 
žaviuosi tuo jaunimu. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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Bažnyčia Lietuvoje 
KUN. RIČARDAS 

DOVEIKA 

Pasigirsta balsų esą baž
nyčios lankymas Lietuvoje 
mažėja, bažnyčios tuštėja, 
jaunimas išsivaikšto. Neno
riu sutikti su tokia peršama 
nuomone, nes tai nėra tiesa. 
Tuip, yra problema su pasto
viu bažnyčios lankymu, bet 
su šia problema susiduria vi
sas Europos žemynas, ir tai 
yra sekuliarizacijos pasekmė. 
Lietuva nesiskiria nuo kitų 
Europos šalių, ypač dabar, 
laisvo žmonių judėjimo lai
kais. Nemažai jaunimo ir 
darbingo amžiaus žmonių 
emigruoja, gal todėl bažny
čiose jų matome mažiau, o 
senelių daugiau. Bet nepa
mirškime - seneliai, ateinan
tys į bažnyčią, atsiveda vai
kaičius, kurie auga bažnyčio
j e prie altoriaus. Ir tai pa
guodos reiškinys. Vaikai
čiams parodomas kelias į 
šventovę. O juk augančio, 
pasaulio vaizdą bandančio 
susidaryti vaiko sąmonėje 
buvimas šventovėje yra ypa
tingos svarbos ir reikšmės 
dalykas. 

Skelbiama, kad lankan
čiųjų skaičius toks pats kaip 
sovietmečiu. Bet ir čia glūdi 
nauja ir kita tiesa. Sovietme
čiu lankymas bažnyčios dide
le dalimi buvo viena iš pro
testo formų prieš esančią sis
temą. Šiandieną ateinančių
jų skaičius yra žmogaus as
meninės Dievo paieškos re
zultatas. Šiandieninis žmo
gus, ateinantis į šventovę, 
jau žino ko jis ten ateina. 
Ateina susitikti su Dievu, jam 
jau nebereikia prieš nieką 
maištauti, protestuoti. Jis jau 
ateina auginti ir puoselėti sa
vo ryšio su Dievu. 

Todėl manau, kad lan
kančių šventovę dėl tikėji
mo, asmeninio pamaldumo ir 
krikščioniškos asmenybės 
brandos yra daug daugiau, 
nei tų, kurie lankė sovietme
čiu, kurie protestavo prieš 
sistemą ir tik šventoves sau
gojo bei lietuviško žodžio ir 
kultūros gelmę, tikėjimo ver
tybių perteikimą vaikams. 
Siandieninis žmogus, atei
nantis į šventovę, žino ko į ją 
eina. Ir mane, kaip jauną ku
nigą, šis reiškinys labai džiu-

gina. Nes esu vilties kunigas, 
vilties, kad šventovėse visada 
bus pilna šviesių ir gyvenimo 
prasmę Dievo akivaizdoje at
radusių žmonių. 

Negalime pamiršti Kris
taus žodžių, kuriuose jis pa
drąsina - "nebijok, mažoji 
kaimene" ... taigi, šiandieni
niame pasaulyje tikri krikš
čionys ir bus ta mažoji kai
menė, kurios uola ir pagrin
das yra ne patogus, pataikau
jantis Dievas, bet gyvas, as
meniškai žmogaus ir bend
ruomenės gyvenime esantis 
Dievas. Turime nekreipti dė
mesio į kiekybę šventovėje, 
turime uoliai rūpintis išsau
goti ateinančiųjų kokybę 
šiandieniniame pasaulyje. O 
kur yra Šviesa ir kur yra gy
venimo skonį teikianti drus
ka, visada atsiras ateinančių 
į tokius pasižiūrėti ir natū
raliai pasiliks bei atras bend
ruomenės ir tikėjimo grožį. 
Todėl, atsakydamas į klausi
mą, ką reikia daryti, kad kuo 
daugiau būtų žmonių bažny
čiose, sakau - tereikia bran
dinti ateinančių žmonių tikė
jimo kokybę. Paskui šviesą 
visada eina žmogus. Turime 
atsigręžti vieni į kitus ir pasi
žiūrėti, kaip elgiamės ir kuo 
gyvename bendruomenėse. 

Kodėl mūsų bendruome
nės tuštėjančios? Gal todėl, 
kad mūsų bendruomenių vi
duje esantys tarpusavio san
tykiai niekuo nesiskiria nuo 
tamsos kunigaikščio "kariau
nos"??? Jei pavydime vieni 
kitiems, jei veidmainingai 
palinkime ramybės palin
kėjimą, jei apkalbame, tam
pome vieni kitus po teismus, 
jei riejamės ir esame susi
skaldę, jei neįsiklausome nei 
į vieni kitus, nei į savo Gany
tojus - kunigus ir vyskupus, 
tai kodėl stebimės tuščiomis 
šventovėmis? 

Vienas moksleivis man 
pasakė, kad jis į bažnyčią 
neis. Paklausiau kodėl? At
sakė - nes ten esantys žmo
nės tiesiog veidmainiauja, jie 
negyvena tuo, kuo tiki. Aš, sa
ko, geriau jau neisiu į švento
vę, neveidmainiausiu, bet gy
venime stengsiuos laikytis 
Dekalogo. 

Nukelta į 4-tą psl. 

Vysk. Jonas Kauneckas 

Vyskupas atsako ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Sakyčiau, lietuvių istorija nepaprastai pri
mena žydų istoriją. Ir žydų tauta tūkstančius 
metų vis trypiama, kovodama išlieka, vis paky
la. Žydų tautą vis prikelia atsisukimas į Die
vą ... Tikiu, ir lietuvių tautą tai prikels. Negali 
būti, kad tiek tremčių, tiek žūčių, tiek kovų, 
tiek pralieto kraujo nueitų veltui. Negali būti. 
Šventojo Rašto paskutinėje knygoje (Apreiški
mo, Apr 6,1-2) minima, kad pasaulio pabaigos 
suirutėse išjos ant balto žirgo baltas raitelis 
kaip nugalėtojas. O. Milašius sako: "Juk tai 
mūsų Vytis - Lietuvos ženklas!" O. Milašius 
tiesiog pranašauja: "Garsi savo praeitimi lietu
vių tauta pašaukta atlikti didelį vaidmenį Eu
ropos ir pasaulio ateityje. Lietuvių tautos ne
galėjo palaužti nė sunkiausi išbandymai. Ta 
seniausioji arijų giminė nuo amžių garsėjo sa
vo taurumu, kilnumu, gerumu. Todėl ji išjos ir 
pasaulio pabaigoje kaip nugalėtoja". 

Kas gi dabar atsitiko, kad tokios savybės 
taip retai pastebimos? Kurgi dabar tokie žmo
nės, kaip senieji J. Basanavičius, P. Dovydaitis, 
Vydūnas, A. Maceina, S. Šalkauskis, Vileišiai, 
S. Yla, M. Krupavičius, V. Kudirka? ... Beveik 
visi mano išvardinti rūpinosi nesavanaudiškai 
(be uždarbio ir atlyginimo) ką nors duoti tau
tai. Toks visuotinis veikėjų idealizmas neįma
nomas be visos visuomenės gyvos religinės
moralinės nuotaikos. Beje, kad ir kaip keista 
Jums atrodys, bet idealizmo aš dabar daugiau
sia randu kunigų ir vienuolių tarpe: J. Zdebs
kis, N. Sadūnaitė, G. Numgaudis, A. Svarins
kas ... Kun. V. Stirbys (Žemaitijoje) sovieti
niais laikais savo lėšomis rėmė ir tiesiog išlaikė 
per 10 studentų. O kiek jų visas santaupas ati
duodavo slaptų knygų spaudai! Tokį idealiz
mą sugeba uždegti tik tikėjimas. Suprantama, 
pasauliečiai idealistai patys dabar sunkiai gy
vena ... 

- Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės 
narys? Ar galėtumėt su pasididžiavimu ištani -
''Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi" ir 
kodėl? 

- Taip, džiaugiuosi, kad esu lietuvis, daug 
kuo lietuvių tautoje galiu didžiuotis ir girtis: 
caro laikų sukilimai, partizanų kovos, pogrin
džio spauda ir t. t. Ir argi tik mes turime būti 
dėkin!zj. už tą praeities Lietuvos didybę? Pran
cūzas Zanas Moklė sako, kad Europa turi būti 
dėkinga Gedimino-Vytauto laikų Lietuvai. 
Kodėl? Prisiminkime: Lietuva tada siekė nuo 
Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Ir Žano 
Moklė nuomone, Lietuva - Gedimino-Vytauto 
Lietuva - buvo užtvanka Europai nuo totorių 
spaudimo. Žinome, kad totoriai-mongolai bu
vo užkariavę Portugaliją, dalį Ispanijos. Ir Vi
durio bei Rytų Europoje jų ordos buvo nepa
prastai grėsmingos. O Lietuva, išsiplėtusi iki 
Juodosios jūros, apgynė Europą, kad totoriai
mongolai jos nesunaikintų. Už šios lietuvių 
užtvaros Europa saugiai plėtojo savo civiliza
ciją. Žanas Moklė rašo: "Sudrebi pagalvojęs, 
kas būtų atsitikę, jei galinga Lietuva būtų vei
kusi išvien su totoriais; šiandien Europos civi-

lizacijos nebūtų". 
Matot, brangieji, kaip mes turime didžiuo

tis: mes apgynėme Europą. Tada Lietuva buvo 
viena iš didžiausių pasaulio valstybių, viena 
galingiausių Europos valstybių. Ir kodėl, kodėl 
Lietuva buvo tokia nepaprastai galinga? Kitas 
prancūzų veikėjas Elizė Rekliu sako: ogi dėl 
to, kad nė viena kita tauta taip neprisitaiko 
prie gyvenimo nepatogumų, kaip lietuvių tau
ta. Lietuviai juk atsispyrė kryžiuočių invazijai, 
lietuviai sukildavo prieš caro imperiją, lietu
viai, nors buvo uždraustas lietuviškas žodis, 
nepasidavė, laimėjo toje kovoje, apgynė savo 
kalbą, savo žodį. Ir Lietuva pirmoji iš carinės 
imperijos tautų paskelbė nepriklausomybę. 
Tuip, ji pirma iš visų tautų. Ir vėl - jinai pirmo
ji iš sovietinės imperijos paskelbė atkurianti 
nepriklausomybę. Elizė Rekliu žodžiais ta
riant, lietuviai - vienintelė pasaulio tauta nie
kada visiškai nepasiduodanti. 

Kodėl? Elizė Rekliu sako, kad lietuvių 
dvasia nuostabi. Jos kalba yra artimiausia vi
sos Europos indoeuropiečių prokalbei. Pagal 
kalbos grožį ir vertingumą lietuvių kalbai rei
kia skirti pirmąją vietą Europoje. Tokią kalbą 
išlaikyti, jos turtingumą išsaugoti tegalėjo tik 
turtingu vidaus gyvenimu pasižyminti tauta. 
Tai žymu ir kitose jos dvasinėse apraiškose. 
Lietuvių drožiniai - tas liaudies menas stebina 
visą pasaulį. Galima sakyti, tame mene randa 
vietą kažkoks kosminis skausmas, idealo pasi
ilgimas, bodėjimasis žiauria tikrove. Tokiai 
lietuvių nuotaikai, ypač artima krikščionybė. 
Nenuostabu, kad, tapę krikščionimis, lietuviai 
taip pamėgo vaizduoti Rūpintojėlį - tą susirū

pinusį dėl blogio, tą spindintį gerumu Jėzų, 
nes tas gerumas atspindi lietuvio charakterį. 
Todėl Rūpintojėlis, Sopulingoji ir šventieji pa
sidarė pačiais mėgstamiausiais lietuvių meno 
objektais. Toks menas gal niekur nebuvo taip 
paplitęs, kaip lietuvių tautoje. Istorikas Juce
vičius rašo: "Yra liudininkų, kad 19-jo š. pir
mojoje pusėje, kai kuriose Lietuvos srityse 
liaudies sukurti kryžiai buvo taip tankūs, kad 
atstumas tarp jų neviršijo kelių dešimčių met
rų". Ir dabar drožyba Lietuvoje klesti. Net 
UNESCO įtraukė lietuvių kryždirbystę į bran
giausio pasaulinio paveldo sąrašą ... 

O dainų ir tautosakos turtingumas! Kaip 
gražiai sako muzikas Tetcmeris: "Lietuva -
dainingiausia pasaulio tauta". Suomių moksli
ninkas Niemajeris pritaria: "Jokia tauta neturi 
tiek daug dainų, tiek daug lyrinių jausmų, 
kaip lietuviai. Ir tie jausmai tokie gražūs - nė

ra lietuvių liaudies dainose vulgarios erotikos, 
kokia būdinga daugelio tautų dainose ... " 

Didelė mūsų tautos dvasia daug davė ir 
mūsų kaimynams lenkams. Lenkų literatūroje 
gana dažnai galima rasti prisipažinimų, kad iš 
Lietuvos jie gavo visa, kas brangiausia. Juk žy
miausias, garbingiausias lenkų karalius Jogai
la - iš Lietuvos, lietuvis. Jogaila ir jo dinastija 
sukūrė lenkų istorijoje pačią garbingiausią ga
dynę. Ir visos Lenkijos didžiosios giminės - iš 
Lietuvos. Tai Radvilos, Sapiegos, Pacai, Kat
kevičiai, Čartoryskiai, Sobieskiai. Vilniaus 
universitetas ilgą laiką- geriausias lenkų kultū
ros židinys. Iš Lietuvos lenkai gavo ir didžiau
sią savo poetą Adomą Mickevičių - savo aukš
čiausią dvasios vadą. Juk kas gi kitas, jei ne 
Mickevičius, šaukia: "Lietuva, tėvyne mano, 
tu man brangesnė už gyvybę!" Pagaliau iš Lie
tuvos, iš Pilsūdo kaimo, kilo jų karo vadas 
Juozapas Pilsudskis, lenkų vaduotojas iš kai
mynų nelaisvės. O vėl - Milošai, net Nobelio 
premijos laureatas iš Lietuvos. 

Argi tik lenkai? Dostojevskis, tas didžiau
sias rusų rašytojas, kilo iš lietuvių giminės. Pa
saulyje pasklido žinia, kad ir didysis Levas 
Tolstojus lietuvių kilmės. Pats didžiausias len
kų poetas Adomas Mickevičius skelbia: "Lie
tuvių tautos laukia didelė ateitis". Jam prita
ria prancūzas Aristidas Briandas: "Aš nepa
žįstu Lietuvos, tačiau aš jums labai simpati
zuoju. Jūs esate valstiečiai, turintys charakte
rį, artimą mano tėvynainiams bretonams: kaip 
ir jie, jūs esate užsispyrę ir darbštūs. Jūsų sie
kis yra teisingas ir baigsis triumfu, tačiau rei
kia kantrybės". Aristidas Briandas tai rašė, 
kai Lietuva kovojo už savo laisvę. Mūsų kovos 
ir baigėsi triumfu. 

(Bus daugiau) 



Geri finansiniai pasiekimai 
Kredito kooperatyvo "Parama" metinis susirinkimas 

JANINA DZEMIONIENĖ 

Š.m. balandžio l d. lietu
vių kredito kooperatyvo "Pa
rama" visuotinis metinis susi
rinkimas Toronto Lietuvių Na
muose įvyko ypatingai šven
tiškoje nuotaikoje. Eilinis 55-
asis susirinkimas sutraukė gau
sų narių būrį reikšmingam pa
siekimui atšvęsti. Paskutiniųjų 
metų stropus valdybos užsi
brėžto plano vykdymas "Para
mą" atvedė į naują sėkmę. Jau 
2006 m. pabaigoje nuoseklaus 
augimo dėka, pagrindinai žy
miai padidėjus paskolų ir įnašų 
lygiui, "Paramos" aktyvai pa
siekė ir dar prieš Naujuosius 
metus peržengė 150 milijonų. 

Sausio mėn. Tėviškės žibu
rių skelbimas, žymintis šį svar
bų pasiekimą, atkreipė visuo
menės dėmesį klausimu - tai 
daug ar mažai? Pasvarstyti vi
sada verta, o ypač verta daly
vauti visuotiniame susirinki
me, kasmet sutraukiančiame 
tokį gausų visuomenės būrį. 

"Paramos" 2007 m.valdyba. Iš k.: K~stutis Draudvila, Rita 
Urbonavičiūtė-Muir, pirm. Audrius Sileika, Alvydas Saplys 
Linas Balaišis ' 

Susirinkimas prasidėjo 3 
v.p.p. Toronto Lietuvių Namų 
Mindaugo salėje, pavasariškai 
žalia spalva išpuoštoje. V~dy
bos pirmininkas Audrius Silei-
ka nuoširdžiai pasveikino da- Gausus būrys narių prie registracijos stalo 
!yvaujančius narius (užsiregistravusių buvo 
295) bei svečius. Supažindino su kooperatyvo 
valdyba, revizijos komitetu, revizorių firmos 
atstovu ir vidaus revizoriumi. Popietėje dalyva
vo buvęs vedėjas ir valdybos narys Stasys Gri
galiūnas, svečiai iš Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo "Talka" ir Prisikėlimo kredito 
kooperatyvo valdybos nariai. Pirmininkas šil
tais žodžiais pasveikino pernai 25-uosius dar
bo metus "Paramoje" atšventusią Nijolę Ma
rijošienę-Lewington. Revizijos komiteto pirm. 
A. Vaičiūnas perskaitė 67 mirusių narių sąra
šą. Juos pagerbė susirinkusieji tylos minute. 

Po praeitų metų susirinkimo protokolo 
skaitymo valdybos pirm. A. Šileika padarė 
pranešimą, kuriame buvo atskleisti 2006 m. 
"Paramos" finansiniai pasiekimai, apžvelgti 
ateinančių metų veiklos tikslai, paminėti vi
suomenei reikšmingi internetinės bankinin
kystės privalumai ir finansinė parama bend
ruomenės organizacijų veiklai. 

Pirmininkas pristatė rekordinius "Para
mos" istorijoje pasiekimus: aktyvų augimo 
nuošimtis dvigubai aukštesnis nei daugelio ki
tų Ontario kredito kooperatyvų, rekordinis 
2006 m. paskolų ir pelno augimo lygis daugiau 
nei dvigubas, palyginus su kitais kooperaty
vais; išaugę narių įnašai. Bendrosios pajamos 
siekė 1,993,540 dol. arba 52.6% daugiau negu 
2005 m. "Tai visų laikų PARAMOS rekordas", 
- pabrėžė pirmininkas. Verta pasidžiaugti, 
kad bemaž 1,200,000 dol. buvo grąžinta na
riams, taupytojams ir skolininkams. Atkreipti
nas dėmesys į svarbų narystės lietuvių ko-

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos padėkos 
lentelę "Paramos" pirmininkui A. Šileikai 
įteikė Bronius Saplys, s-gos pirmininkas 

operatyve privalumą - ar taupant, ar skoli
nant per metinį pelno paskirstymą "Parama" 
visiems primoka paskirtą dalį. Tuo pačiu turė
tume džiaugtis, kad gal ne visai sąmoningu bū
du taupytojai ir skolininkai remia lietuvių 
?1-uzikinius vienetus, jaunimo veiklą, parapi-
1as. Per pastaruosius metus - valdybos pirmi
ninko pranešimu - "Parama" liet. veiklai pa
aukojo 67,628 dol. Tad raginame lietuvių jau
nąją kartą jungtis į kooperatyvo gretas ir būti 
savo bendruomenės neišsemiamos paramos 
šaltinio dalimi. (Ntrs. K. Baliūnaitės) 

Nukelta į 11-tą psl. 

"Par~mos" meti~~o ~~sirinkim~ dalyviai. Iš k.: Algis Enskaitis TALKOS valdybos pirm., Edis 
Mac1Jauskas Pr1s1kebmo kredito kooperatyvo revizijos kom. narys, Jonas Stankus TALKOS 
valdybos narys, Vytautas Bireta Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdybos narys Algis 
Simonavičius Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdybos pirm. ' 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Dalyvavo laidotuvėse 
Prezidentas Valdas Adam

kus ir buvęs prezidentas Al
girdas Brazauskas balandžio 
25 d. dalyvavo pirmojo Ru
sijos prezidento Boriso Jel
cino laidotuvėse Maskvoje. 
Maskvos Kristaus Išganytojo 
cerkvėje vykusiose atsisvei
kinimo iškilmėse Lietuvos 
vadovas pareiškė užuojautą 
šeimos nariams, Rusijos pre
zidentui Vladimirui Putinui, 
visiems Rusijos žmonėms, 
netekusiems didžiojo refor
matoriaus ir iškilios asmeny
bės. V. Adamkus pabrėžė, 
kad pirmasis Rusijos prezi
dentas padėjo pagrindus 
naujiems tarpvalstybiniams 
santykiams tarp Lietuvos ir 
Rusijos, ir kad jis visada 
išliks kaip žmogus, tvirtai 
palaikęs Baltijos valstybių 
išsilaisvinimą ir nepriklau
somybę. 

Aptartas ginklų platinimas 
Vilniuje balandžio 18-19 

d.d. surengtas ŠAS (NATO) 
aukšto lygio seminaras "Ma
sinio naikinimo ginklų ir ži
nių apie juos platinimo ribo
jimas". Daugiau kaip 100 
dalyvių ir 20 pranešėjų iš 42 
šalių atstovavo NATO ir jos 
bendrininkų valstybėms, są
jungos Viduržemio jūros 
partneriams, Artimųjų Rytų, 
Azijos ir Ramiojo vandeny
no regiono valstybėms. Taip 
pat dalyvavo Jungtinių Tau
tų, Europos sąjungos, Che
minių ginklų uždraudimo or
ganizacijos, Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos ir kitų tarptau
tinių organizacijų atstovai. 

Pranešimus skaitė ŠAS 
generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas politiniais ir 
saugumo klausimais amba
sadorius Martin Erdman ir 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Lai
monas Tallat-Kelpša. 

Seminare aptartos pa
stangos užkirsti kelią nevy
riausybiniams subjektams 
gauti masinio naikinimo gink
lų ir balistinių raketų tech
nologijas, esamus ir būsimus 
iššūkius neplatinimo siste
mai, eksporto kontrolę, re
gionines ir valstybines inicia
tyvas neplatinimo srityje. 
Susitikimas Vilniuje -vienas 
iš nedaugelio tarptautinių 
diskusijų forumų, suteikian
čių galimybę įvairių regiono 
šalių atstovams, dažnai tu
rintiems skirtingus požiū
rius, kartu aptarti su masinio 
naikinimo ginklų platinimu 
susijusias problemas. 

Orlaivio pratybos 
Lietuvoje balandžio 26-

27 d.d. pirmąkart vyko tarp
tautinės orlaivio perėmimo 
ir patikrinimo pratybos pa
gal Platinimo saugumo ini
ciatyvą (!1SI). Pratybas Vil
niuje ir Siaulių kariniame 
oro uoste stebėjo daugiau 
kaip 20 valstybių atstovų, 
pranešė Užsienio reikalų mi-

nisterija. Be Baltijos šalių, 
pratybasvstebėjo Gudijos, 
Rusijos, Svedijos, Suomijos 
ir kitų Baltijos jūros regiono 
valstybių atstovai, taip pat 
pakviestos Pietryčių Euro
pos ir Juodosios jūros regio
no šalys, stebėtojus atsiuntė 
JAV, Australija, Prancūzija, 
Japonija, Portugalija ir Ispa
nija. 

Pratybų metu buvo tikri
namas Lietuvos pasirengi
mas užkirsti kelią masinio 
naikinimo ginklams (MNG) 
ar jų sudėtinėms dalims ga
benti. Vertinama, kaip Lie
tuvos žinybos sugeba kartu 
su kitomis valstybėmis keis
tis informacija apie įtartiną 
pavojingų krovinių gabeni
mą, oro transportu gabena
mo pavojingo krovinio sulai
kymą, jo patikrinimą ir 
kenksmingumo pašalinimą. 
Pratybos taip pat patikrino, 
ar Lietuva gali tinkamai rea
guoti į globalius masinio nai
kinimo ginklų, su jais susiju
sių sud. dalių ir jų gabenimo 
priemonių platinimo iššū
kius. 

Pratybomis taip pat stip
rinamas regioninis bendra
darbiavimas dėl bendrų ko
vos su MNG platinimu tiks
lų. Lenkijos, Latvijos ir Esti
jos pareigūnai kartu su 
Lietuvos atstovais patikrins 
esamus veikiančio keitimosi 
informacija ir sprendimų 
priėmimo mechanizmus. 
Siuo metu iniciatyvą remia 
daugiau kaip 80 valstybių. 

Į Afganistaną - 5-oji grupė 
Lietuvos didžiojo kuni

gaikščio Kęstučio motori
zuotajame pėstininkų bata
lione Tauragės rajone balan
džio 25 d. į misiją Afganista
ne išlydėta penktoji Goro 
provincijos atkūrimo grupė 
(PAG-5). Nauja karių grupė 
pradėta formuoti praėjusių 
metų lapkritį. Grupės vadu 
paskirtas bataliono vadas 
majoras Dalius Polekauskas. 
Su kariais į misiją vyks ir ba
taliono kapelionas kapitonas 
Remigijus Monstvilas. PAG-
5 tarnaus kariai iš Logistikos 
valdybos, Juozo Vitkaus in
žinerijos bataliono, Karo 
medicinos tarnybos, Karinių 
oro pajėgų. Viena iš judriųjų 
ryšio ir stebėjimo grupių su
formuota iš Generolo Ro
mualdo Giedraičio artileri
jos bataliono karių. Iš viso 
grupėje 130 karių, iš kurių 6 
moterys. 

Pirmą kartą į misiją vyks 
Karo kartografijos centro 
kariai. Jie tjkslins Goro pro
vincijos ir Cagčarano miesto 
žemėlapius. Lietuvos vado
vaujamos PAG-5 sudėtyje 
taip pat tarnaus Kroatijos, 
Danijos, Islandijos, JAV, Uk
rainos kariai ir Specialiosios 
misijos atstovai iš Lietuvos 
užsienio reikalų, Krašto ap
saugos, Vidaus reikalų mi
nisterijų, JAV ir Islandijos. 

RSJ 
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PETRAS AP.AMONIS 

Parapijos stiprėjimas 
Ne viskas lengvai sekėsi kuo. J. 

Vyšniauskui klebonavimo pradžioje -
atsirasdavo prieštaraujančių klebono 
planams ar net bandančių trukdyti ir 
susirinkimus Įvesti Į ginčus. Thčiau, 
klebonas visiems aiškiai pasakė: "Či8 
nėra nei suvalkiečio, nei f.emaičio, visi 
mes esame lietuviai ir todėl privalome 
vieningai dirbti". Jo tvirtas nusistaty
mas ir aiški linija išsklaidydavo abe
jones. 

Bažnyčia buvo pastatyta ir klebo
nas ėjo prie naujų planų - įsigyti lietu
viams nuosavas kapines. Tuo metu įsi
gyti Cote des Neiges kapinėse savo 
plotą kaina buvo nedidelė, bet dėl tu
rimų bažnyčios statymo skolų pirki
mas buvo atidėtas tolimesniam laikui. 
Buvo gautas arkivyskupo leidimas ant 
likusio žemės ploto šalia bažnyčios 
statyti parapijinę mokyklą, bet dėl 
trūkumo pinig'ų nebuvo galima pradė
ti statyti. 

Tėvai šeštadieniais suveždavo vai
kusi parapijos salę, kur pats klebonas, 
padedamas klieriko Jurgio Šimkaus, 
mokydavo vaikus. Buvo mokoma lie
tuviškai, angliškai ir prancūziškai. 
Vėliau klebonas išsirūpino valdžios 
apmokėjimą mokytojams ir gavo pa
talpas vietinėse mokyklose. Pirmoji 
mokykla buvo prie St-Eusebe parapi
jinės mokyklos Fullum gatvėje - mo
kytoja M. Malinauskaitė. Antroji -

v 

Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji 

lietuvią parapija Kanadoje 

Pointe-St-Charles rajone - mokytoja 
E. Budriūtė, lankė 40 vaikų. Vėliau 
buvo įsteigtos mokyklos Ville Em.ard 
ir Rosem.ont rajonuose. 

Tuo laikotarpiu be veikiančios šv. 
Kazimiero draugijos įsisteigė visa eilė 
kitų draugijų: šv. Onos, šv. Elzbietos, 
šv. Jono evangelisto, šv. Pranciškaus -
tretininkų, Gyvojo rožančiaus ir kitos. 
Susiorganizavo vaidintojų grupė, vai
dinusių visą eilę veikalų: Kantrioji 
Elena, Gražioji Magilona, Genovaitė, 
K,stutis, Kalėdų atainelė. Pradžioje 
klebonas pats režisavo vaidinimus. 

1917-1918 metais i šv. Kazimiero 
parapiją prašydami aukų nukentėju
siems nuo karo šelpti kreipėsi Lietu
vos vykdomasis komitetas Sveicarijoje 
ir Tu.utos fondas, Lietuvos vyskupas 
A. Karosas, Vatikano kardinolas G~ 
parini. Šiuos Jaiškus klebonas pristatė 
Montrealio arkivyskupui leidimui 
gauti dėl aukų rinkimo. 'Ibdėl ir baž.. 
nyčioje buvo renkamos aukos Lietu
vos išlaisvinimui. 

Paskelbus Lietuvos nepriklauso
mybę, klebonas surengė eiseną Mont
realio gatvėmis iškeliant į viešumą 
Lietuvos vardą. Vertė i anglų ir pran
cūzų kalbas žinias apie atgimstančią 
Lietuvą, surink.o 2,000 parašų ir išsiun-

tė peticiją Anglijos valdžiai ir aukš
tiems dvasininkam!J su prašymu, kad 
remtų Lietuvos nepriklausomybę. 

1918 metais klierikas Jurgis Šim
.k:us, Montrealio Grand Seminaire ar
tėjo erie kunigystės šventimų. Jis, gi
męs Simkaičių parapijoje, Marijam
polės apskrityje, išvyko darbams i Vo
kietiją. Vėliau brolio, gyvenančio 
Worchester, MA, atkviestasi JAV. 
Alabamos mieste įstojo į šv. Bernardo 
kolegiją, čia susipažino ir pamilo šv. 
Augustino raštus, nutarė eiti i kuni
gus; atvyko į Montrealį 1915 m. ir 
įstojo i Grand Seminaire. 

1918 metais užprotokoluoti nuta
rimai, kad parapija iki Kalėdų suorga
nizuotų savo orkestrą ir dide]į chorą; 
pastoviai ruoštų įvairius renginius lė
šoms telkti. Tuo rūpintis sutilro J. Ar
lauskas ir V. Apanivičius. Klebonas 
parašė arkivyskupui laišką apie nu
veiktus darbus, kad parapija turi tvirtą 
pradžią, kad greit bus įšventintas kuni
gu Jurgis Šimkus. Paskutiniame para
pijos protokole 1919 m. birželio 13 d. 
klebono yra surašyta pramatomi dar
bai ir reikalai. 

1919 m. rugpjūčio 9 d. buvo įšven
tintas kunigu Jurgis Šimkus, o sekma
dieni rugpjūčio 17 d. šv. Kazimiero 

šventovėje buvo iškilmingos primici
jos ir po pamaldų iškilmingi pietūs su 
rodoma didele pagarba naujam kuni
gui. Parapijiečiai ėmė kalbėti, kad jis 
bus naujas klebonas, rodė didelį pa
lankumą, o klebono J. Vyšniausko nu
veiktų darbų neįvertino reikiamai. 
Klebonas jautėsi nejaukiai, ilgėjosi at
gimstančios Lietuvos. Mootrealio arki
vyskupija neturėjo jokio plano pakeis
ti kleboną naujai įšventintu kunigu J. 
Šimkum. 

Tuo metu šv. Kazimiero parapija 
dar nebuvo pajėgi išlaikyti du kuni
gus. Nerandamas oficialus raštas dėl 
klebono .k:un. J. Vyšniausko atsistaty
dinimo ar .k:un. J. SiIDkaus paskyrimo 
klebonu. Klebonas kuo. J. Vyšniaus
kas lyg tai laildnai staiga grįžo i lietu
vą 1919 m. rugpjūčio 23 d. ir kuo. J. 
Šim.k:us perėmė parapijos tvarkymą 
sekančią dieną. Lietuvių enciklopedi
joje 34 t. psl. 355 rašoma: "Kun. J. 
Vyšniauskas įstojo savanoriu kapelio
nu į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo 
mūšiuose su lenkais, globodamas su
žeistus karius. Už nuopelnus apdova
notas Vyčio kryžiumi. 1921 m. naujai 
įsteigtos Aleksoto parapijos klebonas, 
pastatė medinę bažnyčią ir kleboniją, 
vėliau paskirtas Dguvos par. klebonu, 
daug prisidėjo prie vietos gyventojų 
kultūrinio ir ekonominio gyvenimo 
lygio kėlimo". 

1919 m. apyskaitoje nurodoma 
$7,795.94 pajamų, $8,222.15 išlaidų ir 
$20,430.00 skolų, likusių nuo bažny
čios statymo. 

Montrealio Švento Kazimiero parapijos gegulinė-pilmibs Mount Royal kalne 1914 metq bidelio S dieų 

Bažnyčia ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Neturėjau ką atsakyti šiam jaunuoliui ... 
teko tik nurausti ir pripažinti jo žodžių tiesą. 
T.ligi, augančios bendruomenės tegali būti 
ten, kur vidinis Dievo žmogaus klimatas ir 
gyvenimas bei tarpusavio santykiai kitokie, 
nei pasaulio žmonių. žmonės ieško gyvenimo 
atramos, o ne naujų, egzotinių bažnytinių int-
rigų.„ 

Ir turime puoselėti bei atskleisti šeimos 
svarbą bei šio pašaukimo vertingumą ir uni
kalumą. Tikrai giliai esu įsitikinęs, kad tik 
pasiaukojantys tėvai yra vaikų didžiausias tur
tas. Tik: šeima. Bet neapkarpyta šeima. Sten
giuosi Lietuvoje atkreipti visuomenės dėme
sį, kad šeima nėra kelių žmonių grupelė. 
Šeima - tai ir tėvai, ir vaikai, ir seneliai. Mes 
turime susigrąžinti senelius i savas šeimas. Jie 
turi būti mūsų vaikams šeimos vertybių, tradi
cijų perteikėjai bei pagalbininkai tėvams 
ugdant ir religines asmenybes. Turime susi
grąžinti senelius atgal i šeimas. Jie turi auk
lėti, arba bent jau didele dalimi prisidėti prie 
vaikų auklėjimo. 

Tautybė ir pilietybė 
Pritariu gerb. Broniaus Nainio 

pasakymui: "Tuutybė ir pilietybė -
du skirtingi dalykai". Mano nuo
mone, svarbiausia kuo pats žmo
gus save laiko. Prieš daugeli metų, 
viename kunigaikščio Kolonos pri
ėmime Romoje sutikau jauną mo
terj, kurios pavardės neišgirdau. 
Bekalbant užklausiau, iš kur ji yra, 
atsakė, jog iš Lietuvos. 'Th.i buvo 
Katarina 'Itoubetzkoy ir tada prisi
miniau, jog Amerikos spaudoje ke
lias milijonieres vedęs jos giminai
tis visada buvo minimas kaip lietu
vis kunigaikštis. Žinoma, tokių, 
kurie savo lietuvišką tautybę gali 
Įrodyti nuo Algirdo laikų, mažai. 
Prisimenu, kai prelatas Krupavi
čius vieną Amerikos lietuvi už
klausė, kas jis būtų. Kai tas atsakė 
- amerikietis, Krupavičius pasakė: 
"Pažįstu tavo motiną dzūkę ir tėvą 
kapsą, kaip tu dabar amerikietis?". 
- "Matote, tėveli, . . u Ameriko-

je ir esu amerikietis''. Krupavičius: 
"Ką! Jei kiaulių tvarte būtum gi
męs, kiaulė būtum?". 

Nė viename iš šiuo klausimu 
pasisakymų nepastebėjau gilesnės 
jus sanguinis (kraujo teisės) ir jus 
soli (žemės teisės) sąvokos nagri
nėjimo - pirmoji praktikuojama 
Europos valstybėse, o antroji dau
giausia anglosaksų teisę prakti
kuojančiose valstybėse. 'Thip pat 
kaip dvigubą pilietybę traktuoja 
kitos valstybės. 

Cituoju JAV ir Jungtinės Ka
ralystės šio klausimo Įstatymus. 

Based on the U.S. Department 
of State regulation on dual citizen
ship (7 FAM 1162), the Supreme 
Cowt of the United Statu has stated 
that dual citizenship is '"a status long 
recognized in the law" and that "a 
penon may have and ex.ercise righls 
of nationality in two countries and 
be subject to the re.sponsibilities of 

both. The mere fact he asserts the 
righta of one citizemhip does not 
without more mean that he re
nounces the other;" (Kawakita v. 
u.s., 343 u.s. 717) (1952). 

Since the British Nationality Act 
of 1948, there is in general no restric
tion, in the United Kingdom Ia~ on 
a British national being citizen of 
another country as well. So, if a 
British national acquires another 
nationality, they will not automa
tically loae British nationalUy. Sirni
larly, a person does not need to give 
up any other nationality when they 
become British. 

Kodėl tokios dvi daug gyven
tojų turinčios valstybės toleruoja 
dvigubą pilietybę, o gyventojų skai
čiumi mažėjanti Lietuva - ne. Ne
žinau Lietuvos konstitucinio teis
mo narių mokslinio išsilavinimo, 
bet, atrodo, jog jiems trūksta tarp
tautinės teisės mokslo žinių .•• 

Ambasadorius Algirdas žemaitis, 
Roma- Vilnius 



Naujas ''Pasaulio lietuvis'' 
EDVARDĄ$ ŠULAIIIS 

Nuo 1963 m. Pasaulio lie
tuvių bendruomenės leidžia
mas žurnalas Pasaulio lietuvis 
per beveik 45 savo gyvavimo 
metus ne kartą keitė spaustu
ves, miestus ir net valstybes, 
kur jis buvo leidžiamas. Ilges
nį laiką leistas ir redaguotas 
JAV, prieš porą metų šis žur
nalas buvo i1'ikraus~s į Len
kiją, kur gyyeno jo tuometinė 
redaktorė Živilė Makauskie
nė, ten pat buvo ir spausdina
mas. Tu.čiau nuo pernai metų 
paskutinio numerio (nr. 12) 
leidinį pradėjo redaguoti V.tl
niuje gyvenanti žurnalistė 
Audronė V. Škiudaitė, nors 
spaustuvė dar liko ta pati 
"Aušra", esanti Lenkijos "lie
tuviškame" mieste Punske. 

Neseniai mus pasiekė jau 
ketvirtasis Pasaulio lietuvio 
numeris (2007 m. nr. 3/447), 
redaguotas naujosios redak
torės. Reikia pasakyti, kad šis 
leidinys darosi vis gražesnis 
bei įdomesnis, geresnis make
tavimo, vaizdinės medžiagos 
atžvilgiu,,_įdomesnis turiniu. 

A V. Skiudaitė yra profe
sionali žurnalistė, kuri išmano 
savo darbą; tai atsispindi ir 
jos darbo rezultate. Ji anks
čiau ne vieną kątą po pusme
ti atvykdavo i Čikagą ir čia 
padėdavo redaguoti dienraštį 
Draugas. Tuo laikotarpiu ir šis 
leidinys būdavo jdomesnis. 
Naujas S1111Ulnym&5 - rašyti 

pasaulio lietuvitĮ istoriją 
Redakcijos skiltyje nau

joji Pasaulio lietuvio redak
torė kviečia susirūpinti savo 
kraštų bendruomenės istori
jos rašymu. Pažymėjusi, kad 
JAV buvo išleista knyga Lie
tuvių pėdsakai Amerikoje, ne-

seniai panašią knygą išleido 
Estijos lietuviai ir tokio pobū
džio knygą ruošia Australijos 
lietuvių bendruomenė, rašo: 
"Raginkime išeivius organi
zuotis ir įamžinti savo gyvena
mosios vietos lietuvių istoriją. 
Lietuvių bendruomenės čia 
galėtų būti kaip telkianti jėga, 
kaip centras. O Pasaulio lietu
vis įsipareigoja skelbti įdomiau
sius momentus, papasakoti 
apie iškiliausias asmenybes, 
kurias šiandien primena nu
veikti darbai". 

"Ketiname žurnale steigti 
dar vieną skyrelį, kurio pavadi
nimas galėtų būti Iš pasaulio 
lietuvių istorijos'~ rašo redakto
rė. Ji pabaigoje dar prideda: 
"Per 100 lietuvių emigracijos 
metq yra gyvenę ir veikę daug 
lietuvybei pasišventusių žmo
nių, daug garsių žygių Lietuvos 
ir žmonijos labui yra padarę 
mūsą protėviai. Neužmirškime 
jų. Įamžinkime jų gyvenimus, 
tai ne tik lietuvių pasaulyje, tai 
-Lietuvos istorija". 
Žmnalo puslapiuose - įdomi 

medžiaga 
Šiame Pasaulio lietuvio 

numeryje plačiai rašoma apie 
iš Amerikos i Lietuvą persi
kėlusią gyventi kanklių kara
lienės vardą turinčią Oną Mi
ku.lskienę, kuri 200'7 m. sausio 
30 d. atšventė savo 102 gimta
dienį. Klyvlande Čiurlionio 
ansamblio kanklininkėms va
dovavusi moteris dabar yra 
įsikūrusi Vtlniaus Gerontolo
gijos ir reabilitacijos centre. 

Dr. Linas Saldukas pasa
koja apie Lietuvių išeivijos 
institutą Kaune. 18i pelno ne
siekianti organiU1cija -viešoji 
įstaiga, vykdanti išeivijos or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
kultūrinio, politinio ir mo.bli
nio palikimo, kaupimo, tyri
mo išsaugojimo ir eksponavi
mo darbus. "Mūsų steigėjas -
Vytauto Didžiojo universite
tas, kuris mums, darbuoto
jams, moka algas, ir Kauno 
miesto savivaldybė, kuri 
mums suteikė patalpas", - tei
gė šio instituto Išeivijos studi
jų centro mokslo darbuotojas, 
istorikas, centre dirbantis nuo 
pat įkūrimo. 

18ip pat šiame numeryje 
randame aprašymus apie kul
tūros veikėją Laimą Šileikytę
Hood iš Niujorko, Vasario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje, 
Australijos lietuvių dienas 
Geelongo mieste, Argentinos 
ir Kanados lietuvių gyvenimo 
naujienas. 

Rašoma apie Čikagos 
Brighton Parko veiklią LB 
pirmininkę Salomėją Daulie
nę, Antano Mončio muziejų 
Palangoje bei kitus dalykus. 
38 šio numerio žurnalo pusla
piai pilni įdomios žodinės ir 
vaizdinės medžiagos. Laikinai 
laiškus Pasaulio lietuviui gali
ma siųsti PLB atstovybės ad
resu: Vilnius, Gedimino 53, 
LR Seimo III rūmai, 215 k. 
01109 Vilnius-2, Lithuania. 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 

Kviečiame labiau susido
mėti šiuo reto pobūdžio lei
diniu, kuris tikrai stengiasi in
formuoti ir jungti visame pa
saulyje gyvenančius mūsų tau
tiečius. Ypatingai tie mūsų 
tautiečiai, kurie dėl vienokios 
ar kitokios priežasties negali 
skaityti kitos spaudos, šis žur
nalas jiems galėtų duoti rei
kalingų informacijų. Žurnalo 
metinė prenumerata nedidelė 
- tik 30 dol. Prenumeratas rei
kia siųsti tokiu adresu: Elena 
Skališius (Pasaulio lietuvis), 
119 Sheridan Court Bast, 
Waukegan, IL 60085-2101, 
USA. 

Re/max West jstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf.Mll( West Rea lty 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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet a:eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario š iaurę, 

Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės ! 
VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -

Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Tel. Toronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiim ti, i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsik11iečia11tgimi11es iš Lietuvos, arba Jums skre11da11t į Liet111•ą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. K.reipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite suALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI ... , -

Sustiprinta vienybė 
Kvebeko pnmncijos rin

kimų rezultatai sustiprino 
Kanados vienybę. Kvebeko 
rinkėjai išreiškė pasitikėjimą 
dviem partijom, kurios nori 
išsaugoti ir sutvirtinti Kve
beką federacijoje. Valdan
čioji hberalų partija iš turėtų 
72 vietų laimėjo tik 42. Pir
mą kartą per 130 metų Kve
beko provincija turės mažu
mos vyriausybę. Oficialia 
opozicija tampa Maria Du
mont "Action Democrati
que du Quebec" partija, lai
mėjusi 41 vietą. 1tečioje vie
toje pagal gautą balsų kiekį 
- Kvebeko partija. Kvebe
kiečiai, balsuodami už abi 
pirmąsias partijas, parodė, 
kad jie abejingi bet kokiems 
ketinimams ateityje rengti vi
suotinius balsavimus dėl pro
vincijos atsis.kyrimo. Dau
gelis iš jų Kvebeko ateitį ma
to vieningoje sudėtinėje vals
tybėje. 

Parlamento dauguma -
konservatoriai kartu su nau
jaisiais demokratais atmetė 
liberalų pateiktą pasiūlymą: 
nepratęsti Kanados taikda
rių misijos, kuri pasibaigia 
2009 m. vasario mėneą,i, ir 
sugrąžinti juos namo. Siuo 
metu Afganistane, viename 
iš pavojingiausių rajonų, 
Kandahare yra daugiau kaip 
2,000 karių. Nuo karo pra
džios yra žuvę 54 lamadiečiai. 

Nauju paskyrimui se
natą ministeris pirmininkas 
S. Harper pradeda savo ža
dėtą reformą. Albertos at
stovas Bert Brown, prieš tre
jus metus išrinktas provinci
jos rinkimų metu, pakeis va
saros pradžioje išeinantį į 
poilsį liberalą Dan Hays. 
Dar rinkimų vajaus metu S. 
Harper pažadėjo keisti sena
to narių skyrimo tvarką. Lig 
šiol skiriamus senatorius jis 
siūlo keisti išrinktais kandi
datais. Senato reformos įsta
tymo projektas jau paruoš
tas, tačiau sprendimas vis 
atidėliojamas. Kai kurie pro
vincijų vadovai mano, kad 
senatas kaip politinė institu
cija nereikalinga, kiti siūlo 
keisti provincijų ir teritorijų 
atstovavimo tvarką senate, 
kad jo darbas būtų veiksmin
gesnis. 

Manltobos provincijoje 
rinkimai vyks gegužės mė
nesį. Čia jau prasidėjo rinki
minis vajus. Dabar valdžioje 
esanti NDP, jausdama dau
gelio palankumą, tikisi pasi
likti politinėje viršūnėje tre
čiąjį kartą. Naujųjų demok
ratų partijos vadovas Gary 
Doer savo rinkimini vajų 
pradeda, kalbėdamas apie 
tolesnius pertvarkymus svei
katos apsaugos srityje, geri
nant švietimą. Jis kritiškai 
vertina konservatorių pasiū
lymą vienu nuošimčiu suma
žinti provincijos mokesčius, 
jei jie laimėtų rinkimus. Ge
rinti provincijos ekonomiką 
žada ir liberalai. Paskutinės 
apklausos rezultatai rodo, 
kad NDP ir konservatoriai 
pagal populiarumą yra labai 

netoli vienas nuo kito. 
Civilizacijos muziejus Vi

nipege bus išlaikomas fede
racinės vyriausybės lėšomis. 
Tu.i paskelbė lankydamasis 
Vinipege ministeris pirmi
ninkas S. Harper. Būsimojo 
muziejaus išlaikymas kai
nuos 22 min. dol. per metus. 
Jo statybai planuojama iš
leisti daugiau kaip 300 min. 
dol. - tai centrinės ir provin
cijos vyriausybės bei privačių 
rėmėjų lėšos. Muziejus, ku
ris turėtų atverti duris lanky
tojams 2010-aisiais metais -
bus didžiausia tokios rūšies 
įstorijos ir švietimo įstaiga 
Siaurės Amerikoje. 

Kanada pareiškė pro
test11 dėl teismo nuospren
džio kanadiečiui - žmogaus 
teisių gynimo aktyvistui. 
Hussein Celil, islamo religi
jos "imamas", kuris 2005 m. 
tapo Kanados piliečiu, Kini
joje buvo apkaltintas teroris
tine veikla ir nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos. Thčiau Ka
nados atstovai nebuvo jleisti 
i teismo posėdį, kuriame bu
vo paskelbtas nuosprendis, 
jiems kliudoma pasimatyti 
su kaltinamuoju. Kanados 
užsienio reikalų ministerio 
Peter McKay nuomone, bū
tina peržiūrėti konsulinius 
santykius tarp abiejų šalių, 
panaudoti kitas galimybes 
ginti žmogaus teisėms, ne
pažeidžiant ekonominių ry
šių, kurie yra svarbūs abiem 
šalim. 

Liberalą ir Žaliosios 
partijos vadovai sudarė tar
pusavio sutartį - būsimuo
siuose rinkimuose nekliudyti 
vieni kitiems. S. Dion paža
dėjo neišstatyti h1>eralų kan
didato jo rinkiminėje apylin
kėje. E. May patvirtino, kad 
Žalioji partija neturės kan
didato S. Dion rinkiminėje 
apylinkėje. E. May yra pa
reiškusi, kad kituose rinki
muose ji dalyvausianti N. 
Škotijos provincijoje. Dau
gelio nuostabai ji pasiryžusi 
dalyvauti rinkimuose apylin
kėje, kurios dabartinis kan
didatas - užsienio reikalų 
ministeris Peter McKay. 

Grėsmė..,._ prieš 7 mėn. 
atnaujintai JAV ir Kanados 
sutarčiai, kuri leido ~sti tarp 
abiejų šalių prekybą minkš
tąja mediena. Nors pagal šią 
sutartį Kanados medienos 
gamintojai taip ir neatgavo 
1 bln. dol. už neteisėtai pa
imtus muito mokesčius, JAV 
prekybos atstovai vėl išreiš
kė priekaištus, kad Kanados 
medienos tiekėjai viršija pa
gal sutartį įvežamos medie
nos kiekį ir tuo yra nusikaltę. 
Amerikos pareigūnai taip 
pat tvirtina, kad Kanados 
provincijų ir federacinė val
džia įvairiomis programomis 
remia miško pramonę, tuo 
pažeisdama lygių galimybių 
prekybą. Kanadiečių nuo
mone, sutarties punktams 
nenusiž.engiama, nes ten lei
džiami trumpalaikiai nukry
pimai įvežamos medienos 
kiekiui. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
SANKT PETERBURGO 

DIENOS 
Vilniuje ir Kaune balan

džio 25 d. prasidėjo Rusijos 
Sankt Peterburgo dienos. 
Renginiuose pabrėžiamos 
miestų verslo bendradar
biavimo dabartis ir perspek
tyvos, pristatomos verslo 
sąlygų galimybės, verslo 
atstovams suteikiama gali
mybė užmegzti dvišalius ry
šius. 2006 m. pasirašyta tar
pusavio bendradarbiavimo 
sutartis paspartino dviejų 
miestų kultūros ir verslo 
bendradarbiavimo plėtrą. Į 
renginius atvyko daugiau 
kaip 20 įvairių įmonių atsto
vų iš senosios Rusijos sosti
nės, tikėdamiesi užmegzti 
gerus verslo ryšius su Lietu
vos įmonėmis. 2005 m. Lie
tuva užėmė 30 vietą ekspor
to ir 50-ją - importo Sankt 
Peterburgo rinkoje, preky
bos apyvarta siekė 115 mln. 
litų. 2006 m., po bendradar
biavimo sutarties pasirašy
mo, prekybos apyvarta kelis 
kartus išaugo ir pasiekė 680 
mln. litų. Sankt Peterburgo 
dienos vyks iki gegužės 3 
dienos. Per tą laiką Vilniuje 
ir Kaune vyks daug koncer
tų, kultūros renginių, taip 
pat konferencijų ir pristaty
mų, susijusių su Vilniaus ir 
Sankt Peterburgo mokslo ir 
kultūros bendradarbiavimu. 

GYVENIMAS 
NEPASIKEITĖ? 

Savaitraščio Veidas už
sakymu balandžio 20-21 d.d. 
atlikta penkių didžiųjų Lie
tuvos miestų gyventojų ap
klausa rodo, kad beveik 
trečdalis didžiųjų Lietuvos 
miestų gyventojų dėl narys
tės Europos sąjungoje sako 
pajutę gyvenimo pagerė
jimą, beveik dviejų trečdalių 
teigimu, - niekas nepasikei
tė. Dešimtadalis apklaus
tųjų teigia, kad jų gyveni
mas pablogėjo. Pagerėjimą 
labiausiai pajuto 18-29 ir 30-
39 m. amžiaus apklausos da
lyviai, taip pat patys vyriausi 
atsiliepę, kuriems per 70. 
Entuziastingiausiai nusitei
kę studentai ir bendrovių 
vadovai. Daugiausia ap
klaustųjų (daugiau kaip 
50%) nusivylė pakilusiomis 
kainomis. Vyriausi apklau
sos dalyviai, kurie materia
liai jau apsirūpinę, pastebi, 
kad stipriai kilo maisto pre
kių kainos. Jauniausių am
žiaus grupių žmonės nepa
tenkinti stipriai kilusiomis 
nekilnojamojo turto kaino
mis. Kiek daugiau nei ket
virtis apklaustųjų teigė nu
sivylę per menku atlyginimų 
kilimu, o daugiau kaip 6% 
apklausos dalyvių teigė, kad 
atsivėrus sienoms dalis jų 
artimųjų išjudėjo geresnio 
gyvenimo ieškoti svetur, tad 
jie jaučiasi vieniši. Labiau
siai bendravimo stinga jau
niausiems apklausos daly
viams. Kone 70% jų teigia, 
jog per 3 metus jie nepasi-

naudojo jokiais Lietuvos na
rystės ES privalumais. Šiek 
tiek daugiau nei 10% atsa
kiusių per šiuos metus buvo 
išvykę svetur uždarbiauti, 
15% teigė daugiau keliavę, o 
33% sakė gavę išmokas iš ES. 
Iš viso 85.1 % apklaustųjų savo 
ateitį sieja su Iietuva. Iietuva į 
ES įstojo 2004 m. gegužę. 

2008 - SKAITYMO METAI 
ELTA praneša, kad sei

mui siūloma 2008 metus pa
skelbti Skaitymo metais. 
Projektas teikiamas atsi
žvelgiant į 2006 m. lapkričio 
30 d. vyriausybės nutarimą 
"Dėl skaitymo skatinimo 
programos patvirtinimo". 
Nutarimo projekte siūloma 
vyriausybei sudaryti Skaity
mo metų minėjimo komi
siją. Taip pat siūloma 2008 
m. biudžete numatyti lėšų 
šios komisijos sudarytos 
programos įgyvendinimui 
remti. Projekto pagrindinis 
tikslas - skatinti Lietuvos 
gyventojų norą ir gebėjimus 
skaityti. Projektą teikusi 
seimūnė D. Teišerskytė pri
mena, jog 2005 m. vyko 
tarptautinė konferencija 
apie skaitymo skatinimą, 
seimo valdybos bei Švie
timo, mokslo ir kultūros ko
miteto užsakymu buvo pa
daryti skaitymo tyrimai Lie
tuvoje, kurių metu išaiškėjo, 
jog Lietuvoje mažėja skai
tančių žmonių visose am
žiaus grupėse. Tyrimai rodo 
grėsmingus skaičius - 31 % 
Lietuvoj nebeskaito. Seimas 
buvo pavedęs vyriausybei 
sudaryti darbo grupę šiai 
problemai spręsti. 

SKOLŲ STATISTIKA 
Veikiančių šalies ko

mercinių bankų turtas, 2007 
m. balandžio l d. finansinių 
ataskaitų duomenimis, su
darė 62.8 bln. Lt ir per ket
virtį išaugo 3.8 bln. Lt, arba 
6.5%. Klientams suteiktos 
paskolos, kurių suma sudarė 
42 bln. Lt - palyginti su š.m. 
sausio l d. išaugo 3.3 bln.Lt, 
arba 8.6%, skelbia Lietuvos 
bankas. Nors paskolų augi
mas buvo lėtesnis negu pra
ėjusiais metais, jis išliko ga
na spartus. Per 2007 m. pir
mąjį ketvirtį bankų klien
tams suteiktų paskolų suma 
išaugo 3.3 bln. Lt, arba 
8.6%, t.y. šiek tiek mažiau 
negu tuo pačiu laikotarpiu 
praėjusiais metais (9.1 % ). 

NAUJA UŽKARDA 
BNS žiniomis, balan

džio 26 d. atidaryta nauja 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) užkarda 
Pagėgių savivaldybės Bar
dėnų kaime. Ji saugos vieną 
sudėtingiausių Lietuvos sie
nos ruožų dėl nuolatinių 
bandymų pro tą vietą iš Ka
raliaučiaus srities gabenti 
kontrabandą. Už Šengeno 
priemonės programos lėšas 
pastatyta moderni užkarda 
su visa įranga iš viso kainavo 
4.8 milijonus litų. RSJ 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus valdyba. Iš k.: l. Valkauskienė 
- vicepirm., J. Blauzdžiūnienė - vald. narė, G. Kudžmienė - Vai
ko tėviškės namų atstovė, D. Staškevičienė - pirm„ J. Adamonienė 
- sekretorė, L. Dainienė - iždininkė Ntr. J. Adamonytės 

Jubiliejinė malda 
Montrealio lietuvių Šv. 

Kazimiero parapija, šiemet 
švenčianti savo gyvavimo 
100 metų sukaktį, susilaukė 
prasmingos staigmenos -
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis šimtmetiniam jubiliejui 
sukūrė maldą į šv. Kazimie
rą, kurią Šimtmečio iškil
mėms rengti komitetas siū
lo kalbėti kiekvieną sekma
dienį. Malda yra išspaus
dinta specialiame leidinėly
je, kurio viršelį paruošė Ra
sa Vaidilaitė-Pavilanienė. 

Malda Į šv. Kazimierą kalbama Šv. Kazimiero 
šventovėje Montrealyje 

Šventasis Kazimierai, Marijos žemės globėjau, 
kuris himnais šlovinai Švč. Mergelę, 
kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi 

jos pagalbos, 
kuris taip puoselėjai savyje krikščioniškąsias dorybes, 
kad atsisakei pasaulio teikiamos garbės ir patogumų. 

Išmelsk mūsų Tautai stiprybės, ištvermės ir išminties, 
keliaujant istorijos vieškeliu. 
Maloniai pažvelk į išeivijoje gyvenančius lietuvius ir 
ypatingai į Montrealyje, prieš 100 metų susibūrusius 

lietuvius, 
į krikščionišką šeimą - parapiją, pasivadinusią tavuoju 

vardu. 

Išmelsk amžino poilsio visiems, kurie nenuilstančiom 
pastangom 

kūrė ir puoselėjo šią bendruomenę. 
Suteik dvasinių ir fizinių jėgų dabartiniams parapijiečiams 
ir visiems šios šventovės lankytojams, 
kad jie savyje ir kituose puoselėtų Dievo, Tėvynės ir 

artimo meilę. 
Išmelsk jiems gausių malonių ir pažadink juose 

šventumo dvasią, 
kad tavo pavyzdžiu, Marijos globoje, spindėtų tikėjimu 

ir kilnumu. 
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Kun. Aloyzas Volskis 

Wasaga Beech, ON 
"BOČIŲ" CHORAS gegu

žės 26 d„ 4 v.p.p. rengia savo 
penkmetį su ištrauka iš vaidini
mo Sekminių vainikas. Tuip pat 
"Bočių" choras atliks muzikinę 
programą. Bilietus platina Rūta 
Poškienė ir Alina Zabulionie
nė. Kaina $15.00. Bus šilta 
vakarienė su vynu. 

Vasagos ir apylinkės 
Pensininkų klubo valdyba 

Edmonton, AB 
The Baltic Wine & Cheese 

hosted by the Lithuanian So
ciety in Edmonton was a great 
success! Several members of 
the Latvian and Estonian com
munities attended. Great sto
ries were shared of past events 
and friends. In 1975, Edmonton 
had a Baltic Youth Association 
headed up by Angele Augis. 
Baltic Youth came together and 
formed a dance group and 
choir that performed Lithua
nian, Latvian and Estonian 
dances and songs. Some of the 
Baltic youth members came 
back and shared photographs 
and stories of those "good old 
days". Everyone there enjoyed 
the casual atmosphere that 
allowed all to mix and mingle. 
The next Baltic Wine & Cheese 
will be held in Iate June. 
Everyone is welcome! N.K. 

l ŠYPSENOS l 
Jaunavedys 

Jaunasis nupirko savo naujai 
žmonai šluotą. Ji pavarčiusi pa
klausė, kur šluotos instrukcijos? 

Bičių nuopelnas 
Londoniškis Daily Mirror 

savo skaitytojams aprašė vieno 
Anglijos bitininko džiaugsmą: 
vasarą net du kartus bitės įgėlę 
jo uošvę. 

Parengė Stasys Prakapas 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LI ETUVĄ ŠIĄ VASARĄ: 
$949- Iki blržello 23 
+mok. 

$11 99 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių bilietai. draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (41 6) 249-771 0 
Ccll (4 16) 473-9020 

Fax: 416 249-77 49 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

Minint Montrealio šv. Kazimiero parapijos šimtmetinį jubiliejų 



Pašaukimai į kunigus 
piamės į Jus prašydami: 1. 
Pastoviai melskime pašau
kimų; 2. Atsiųskite savo pa
ramą Kolegijai išlaikyti šiais 
Eucharistiniais metais; 3. At
raskite naujų rėmėjų, kurie 
stotų į išretėjusių geradarių 
eiles. 

Popiežinės Šv. Kazimiero kolegijos-seminarijos Romoje 
metinis kreipimasis į lietuvių visuomenę Vakaruose ir 

Tėvynėje 44-ają Pasaulinę maldų už pašaukimus dieną 

Kiekvienais metais šiuo 
metu Šv. Tėvas kviečia viso 
pasaulio tikinčiuosius melsti 
pašaukimų į kunigus. Ypač 
mes, lietuviai, išgirskime Šv. 
Tėvo balsą. Mūsų kraštą nu
alino 50 metų trukęs žiaurus 
genocidas. Dabar vis labiau 
plinta politika, kuria siekia
ma naudos, nepaisant jokių 
principų. Kas kitas, jei ne ku
nigas, Kristaus Gerojo Ga
nytojo atvaizdas, stovės tvir
tas, padės mūsų žmonėms at
sitiesti! Lietuvių kunigų stin
ga jau ir išeivijoje. Tad, pa
šaukimų problema mūsų 
Tautai yra opi ir lemtinga. 

Romos Lietuvių kolegija 
per 60 su viršum metų pa
ruošė daugybę kunigų, o per 
paskutinį dešimtmetį, Lietu
vai atgavus nepriklausomy
bę, joje savo studijas užbaigė 
Lietuvos Vyskupų atsiųstieji, 
kurie jau dabar vadovauja 

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

nr/AAt..VFOUR SEASONS 
IV'f/f'UK\ REALTY LIMITED 

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

Pa rduodan t, pe rkant 

ar tik dėl informacijos 

Wasagos, "taynerio ir 

o llingwoodo apy

link · e kreipk itės i 

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 

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 , kurj 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

mūsų seminarijoms, dirba 
universitetuose, mokyklose, 
kurijose - kur labiausiai reikia. 

Lietuvos Bažnyčia iki šiol 
negalėjo išlaikyti Kolegijos, 
ir turbūt dar negreit galės. 
Pačioje Tėvynėje statomos ir 
atnaujinamos bažnyčios, se
minarijos ir vienuolynai. 

Be galo džiaugiamės ir 
dėkojame Kolegijos gera
dariams, Jums - mieli dva
siškiai ir pasauliečiai, kurie 
iki šiandien remiate Kolegi
ją. Dėkojame Amerikos, Vo
kietijos ir kitų kraštų Vysku
pų konferencijoms ir šalpos 
įstaigoms už paramą stipen
dijomis. 

Nepastovi valiutos vertė, 
augančios kainos, pastatų re
montai, didžiuliai italų val
džiai mokesčiai, išsemia me
tinių pajamų sąmatą. Todėl 
ir šiais metais Pasaulinės pa
šaukimų dienos proga, krei-

Lietuvos Vyskupų ir visos 
Šv. Kazimiero kolegijos vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
kiekvienam, kuris yra prisidė
jęs prie šios mūsų brangios 
Įstaigos ne tik išlaikymo, bet ir 
augimo bei jos ateities bent 
dalinio užtikrinimo. Su pa
garba ir dėkingumu, Kristuje -
Rektorius prel. Alg. Bartkus 

Čekius ir adresus rašyti: 
Pontificio Collegio Lituano, 
c/o Mons. AI. Bartkus, Via 
Casalmonferrato, 20, 00182 
Roma - Italia. Amerikoje, 
jei norite nurašyti nuo mo
kesčių: St. Casimir's Guild, 
c/o Mrs. Anna Wargo, 125 S. 
Morris Str., St. Clair, PA 17970, 
USA. Roma, 2007.IY.15 

Kiekvieną sekmadienį ko
legijoje šv. Mišios aukojamos 
už jus ir už jūsų artimuosius. 
Telaimina jus Viešpats. 

Seniausias laikraštis 
JAV-se 2006 m. gruodžio 20 d. atgimė seniausias pasaulyje 

išeivijos lietuvių laikraštis Tėvynė, gyvuojantis jau 106 metus, 
rašo Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras (LGTIC). 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) organizacijos ofi
ciozo Tėvynė numeris gruodžio mėnesį išėjo po daugiau negu 
ketverių metų pertraukos. Seniausias pasaulyje lietuvių 
laikraštis yra spausdinamas "Draugo" spaustuvėje. Leidinyje 
pateikiamos žinios ir apie patį SLA, švenčiantį 120 metų su
kaktį. SLA pirmininkas Kęstutis Miklas rašo, jog prieš 120 
metų Pensilvanijos valstijoje sukurta organizacija turėjo tik 
vieną tikslą - suvienyti saviškius ir padėti jiems, sunkiai dirbu
siems anglies kasyklose, apsidrausti savo gyvybę už mažą mo
kestį. Laikraščio TėVJ!_nė naujuoju redaktoriumi tapo SLA gar
bės narys Edvardas Sulaitis. Naujame numeryje yra minimos 
buvusių ir dar esamų organizacijos narių pavardės: dr. Jonas 
Basanavičius, Jonas Sliūpas, Antanas Olis, buvęs Pasaulio lie
tuvių bendruomenės pirmininkas Juozas Bačiūnas, Lietuvos 
garbės konsulė Juzė Daužvardienė, Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Inf. 

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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Airija 

Dubline balandžio 28 d. 
organizuojama "Darbų mu
gė". Kviečiami Lietuvos darb
daviai padėti tautiečiams su
grįžti namo. Mugėje vietos 
lietuviai galės išgirsti apie 
dabartinę ekonominę būklę 
krašte bei darbo rinką. Mu
gės organizatorė Viktorija 
J onuškytė mano, kad dalis 
tautiečių nuolat galvoja apie 
grįžimą. Bet jiems esą truk
do apsispręsti, kol jie neturi 
darbo pasiūlymų Lietuvoje. 
Kaip Lietuvos darbdavys 
vertina darbo ieškančio pa
tirtį, kokios atlyginimo gali
mybės. Ši mugė kaip tik pa
dėsianti tokius klausimus iš
siaiškinti. Airijos lietuvių ap
klausa rodanti, kad didžioji 
dalis norinčių sugrįžti turi 
aukštąjį išsilavinimą. Jie Lie
tuvoje galėtų geriau reikštis 
savo profesijoje. Airijoje gir
dima, kad ypač statyboje at
lyginimai Lietuvoje panašūs 
kaip ir šiame krašte. Mugėje 
bus pristatomos investicijų 
galimybės Lietuvoje. 

Vokietija 
Lietuvos ambasadoje Ber

lyne vasario mėn. vyko Klai
pėdos krašto kultūros, muzi
kos, istorijos bei papročių 
aiškinimas, ir buvo gvildena
mi dabartiniai ryšiai su 
Vokietija bei vokiečių kultū
ra. Renginyje dalyvavo Klai
pėdos, Neringos, Šilutės 
miestų, susidraugavusių su 
Vokietijos miestais, atstovai, 
Vokietijos parlamentarai, 
diplomatai, žurnalistai, vers
lininkai, turizmo bendrovių 
vadovai. Buvo atvykę ir "Iš 
Lietuvos kilusių vokiečių 
bendrijos", "Klaipėdiečių 
draugijos" atstovai, Lietuvos 
ir Vokietijos forumo nariai, 
lietuvių išeivijos atstovai, 
Lietuvos garbės konsulai iš 
Hamburgo, Frankfurto, Er
furto. Renginyje buvo kal
bama ir apie Klaipėdos 
miesto plėtrą, ryšius tarp Vo
kietijos ir Lietuvos, pajūrio 
plėtojimo galimybes verslo, 
turizmo ir kitose srityse, kal
bėta apie Kuršių Neriją kaip 
UNESCO paveldo dalį, tu
ristinės traukos bei kultūri
nių renginių centrą. Nidos 
folkloro ansamblis "Giedru
žė" džiugino renginio daly
vius senosiomis Neringos 
dainomis. 

Vasario 16-oji paminėta 
vasario 24 d. Vokietijos lie
tuvių bendruomenės būsti
nėje Hiittenfelde. Buvo su
sirinkę per 500 tautiečių iš 
Berlyno, Miincheno, Mii.11-
heimo, Hamburgo, Frank
furto ir iš kitur. Sugiedojus 
Lietuvos ir Vokietijos him
nus, minėjimą sveikinimu 
pradėjo VLB valdybos pirm. 
Antanas Šiugždinis. Šventė
je dalyvavo Europos sąjun
gos, Vokietijos ir Hesseno 
krašto parlamentarai, mies
to, VLB, LB apylinkių val
dybų atstovai. Raštu sveiki
no Lietuvos prezidentas, sei
mo pirmininkas, PLB valdy
bos pirmininkė. Pirmasis 

sveikinimo žodį tarė Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis, 
pasidžiaugdamas lietuviš
kuoju jaunimu, įteikdamas 
Vasario 16-osios gimnazijos 
direktoriui ir Vokietijos lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkui dovanas. Lampert
heimo miesto meras Erich 
Meier pasidžiaugė, kad daug 
metų šiame mieste veikia lie
tuviško auklėjimo ir kultūros 
židinys, praturtinęs visos apy
linkės kultūrinį gyvenimą. 

Pagrindinę kalbą pasakė 
Europos parlamentaras Tho
mas Mann, lietuvių kalba 
perduodamas savo įspūdžius 
iš kelionės po Lietuvą. Jis 
taipgi apžvelgė pagrindines 
europinės politikos aktuali
jas. Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimo šventė nesan
ti visos Europos šventė. Tikri 
europiečiai Europos sąjun
gos plėtrą suvokia kaip kul
tūros, tautinių tradicijų, kal
bų bei nuomonių plėtrą ir 
kartu jų praturtinimą. Ir lie
tuviai, ir vokiečiai turį teisę 
mylėti savo tėvynę ir kartu 
leisti mylėti Europą. Meninę 
programą atliko Vasario 16-
osios gimnazijos moksleivių 
tautinių šokių grupė, choras 
ir orkestras, vadovaujami 
Audronės ir Gintaro Račių. 
Tautinius šokius šoko, chore 
dainavo bei orkestre grojo ir 
vokiečiai mokiniai. Progra
mos atlikėjams nepagailėta 
audringų plojimų. VLB pirm. 
A. Šiugždinis nuoširdžiai pa
dėkojo svečiams, visiems da
lyviams ir programos atlikė
jams. Po minėjimo progra
mos tęsėsi linksmoji dalis. 

Prieš minėjimą vietos ka
talikų šventovėje Mišias 
koncelebravo Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis, Vo
kietijos lietuvių katalikų va
dovas kun. Vidas Vaitiekū
nas ir kun. Jonas Dėdinas. 
Vyskupas pamoksle kalbėjo 
apie modernaus religijos ne
praktikuojančio jaunimo gy
venimo pavojus. Evangeli
kams pamaldas Hiittenfeldo 
šventovėje laikė kun. Ričar
das Balailis iš Hamburgo ir 
kun. - diakonas Valdas J elis 
iš Hageno. 

Gudija 
Pelesos lietuvių viduri

nė mokykla minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
89-ąją sukaktį. Minėjimas 
pradėtas Mišiomis, kurias 
Pelesos šventovėje atnašavo 
klebonas kan. Kastytis Krikš
či ukai tis. Po pamaldų mo
kykloje vyko minėjimo prog
rama, kurią parengė mkt. 
Danutė Belainienė ir muzi
kos mkt. Petras Rimkus. 
Skambėjo dainos, skirtos 
Lietuvai bei žuvusiems už 
laisvę. Ne buvo užmirštas nė 
vienas Pelesos krašto kovo
tojas, šviesuolis, ištremtas iš 
savo tėviškės. Eilėraščius 
deklamavo, grojo ir dainavo 
mokyklos mokiniai. Atkrei
pė dėmesį moksleivių kapela ir 
ketvirtokų etnografinis an
samblis, pagrojęs skudučiais ir 
dūdelėmis. Minėjimas baig
tas mokyklos himnu. J.A. 
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VIDA UZDILIENĖ. 
AURELIJA PEČIULYTĖ 

Š.m. vasario mėnesi Puns
ko Lietuvių kultūros namuo
se viešėjo neeiliniai svečiai iš 
Lietuvos. Vilniaus kolegijos 
menų fakulteto kultūrinės 
veiklos katedros dėstytojai ir 
studentai, Vilniaus krašto 
žmonių su negalia sąjungos 
neįgaliųjų teatro trupė "La
šai" ir Vilniaus pedagoginio 
universiteto dėstytojai pado
vanojo punskiel:iams nepa
prastus renginius ir džiugias 
susitikimo akimirkas. 

Svečiuose pas Lenkijos lietuvius 

Lenkijos lietuviai išsilaikę 
nuo Vytauto laikų 

Daugelis tautiečių, apsi
lankę Mozūrijos žemėse, šiuo 
metu priklausančiose Lenki
jai, įsitikina, kad čia lietuviš
kumo daugiau negu pačioje 
Lietuvoje. Tui vienintelė vieta 
Lenkijoje, kur didžioji dalis 
gyventojų kalba lietuviškai; 
čia ir lietuviška aplinka - klu
bas, kavinės, parduotuvės, lie
tuviškai galite susikalbėti val
džios įstaigose. Punsko vals
čių šiuo metu sudaro trisde
šimt trys kaimai, gyvena be
veik puspenkto tūkstančio gy
ventojų ir tik penktadalis jų 
yra lenkai. Pačiame Punsko 
miestelyje gyvena per tūks
tantį lietuvių. Valsčiuje visi 
darbuotoj ai yra lietuviai, se
niau būdavo viršaitis lenkas, 
toks pusiau lenkas. O dabar 
visi lietuviai. Bažnyčioje lietu
viškai dvejos Mišios ir vienos 
lenkiškai. Banke - irgi lietu
viai. Parduotuvėse beveik vi
sose kalbama lietuviškai, iš
skyrus kokią vieną. Tuip, kad 
susikalbėti Punske lietuviškai 
jokių problemų. Kartais, kai 
iš Lietuvos atvažiuoja lietu
viai ir pradeda kalbėti lenkiš
kai arba pusiau rusiškai, tai 
čia vietiniai lietuviai išverčia 
akis ir sako, kad beveik ne
moka lenkiškai. Pas mus yra 
apie 80% to lietuviškumo. 

Punskiečiai išsilaikę nuo 
Vytauto laikų. Punskas netru
kus turėtų tapti tik turistiniu 
miesteliu, į kurį net iš Lenki
jos gilumos atvykstama para
gauti lietuviškų patiekalų. Po
puliariausi - didžkukuliai, 
plokštainiai, vėdarai bei lietu
viški šaltibarščiai. Turime tokį 
restoranėlį, kur dirba tie patys 
lietuviai. Gaminame lietuviš
kus patiekalus. Čia visgi Len
kija. Ir lenkai atvažiuoja tų 
lietuviškų patiekalų, ypač va-

sarą, kada atostogos, turime 
daug turistų. Jie nori pažiūrė
ti, kaip čia tie lietuviai gyvena 
ir sykiu tų patiekalų paragau
ti. Tučiau patys lietuviai neri
mauja, kad ilgainiui jų gali 
mažėti, nes Punskas gali tapti 
nebepatrauklus sugrįžti jų vai
kams, vis daugiau jų renkasi 
didmiesčius, o ne nedidelį 
miestelį. Vos ne šimtas Puns
ko lietuvių studijuoja Lietu
voje, dalis jų ten ir pasilieka. 
Kai kurie grįžta, bet mažai. 
Tokiame miestelyje nėra ko 
veikti. Didžiausia institucija 
yra mokykla. Nėra jokios pra
monės. Tokiems žmonėms po 
studijų nelabai yra čia kur lik
ti. Jei studijuoja Lietuvoje, tai 
dalis ten ir lieka. Bet tai ne 
taip blogai, nes ten jie sukurs 
lietuviškas šeimas. Jeigu jau 
išvyksta į Varšuvą, Poznanę ar 
Krokuvą, susiranda draugus 
arba drauges ir ten lieka, šei
ma jau bus lenkiška. Kiekvie
name ūkininko kieme galima 
pamatyti lietuviškais orna
mentais išmargintą koplyt
stulpį ar namo sienoje išmūry
tus Gedimino stulpus. 

Lietuvių žemės su visais 
ten gyvenančiais lietuviais 
atiteko Lenkijai. Nuo tos die
nos jie vis dar tikėjo, kad gal
būt jie vėl bus teisėti Lietuvos 
gyventojai ir, atrodo, tai ne
leido jiems užsnūsti. Jie visą 
laiką nepamiršo savo kalbos. 
Už Lietuvos sienos vaikai tik 
pradėję kalbėti, vaikščioti jau 
dalyvauja meno saviveiklos 
būreliuose. Būna net taip, kad 
renginio metu yra tris kartus 
daugiau žmonių scenoje, nei 
salėje. Jie nuolat keičiasi ir 
stebi vieni kitų pasirody
mus.Tačiau vis daugiau lietu
vių ištirpsta lenkiškoje kultū
roje. Manoma, kad šiuo metu 
Lenkijoje gyvena apie dvylika 
tūkst. lietuvių, kai tuo tarpu 
prieš penkis dešimtmečius jų 
čia buvo tris kartus daugiau. 
Lietuviai yra labai linkę integ
ruotis, net asimiliuotis. Nu
tautėjimas yra tikrai labai ryš
kus. O jei žmonės išvažiuoja 
gyventi i visiškai lenkišką ap
linką, i Lenkijos miestus, tai 
ištirpsta labai greitai. 

Punsko lietuviai dar lai
kosi savo tradicijų, yra patrio
tiški. Tačiau gyvenant sveti
moje valstybėje, reikia daug 
pastangų, kad nenutautėtum. 

Akimirka iš teatro trupės "Lašai" vaidinimo. Būrys draugų.„ 

Dažnai nepakanka vien auk
lėjimo šeimoje. Reikia ir mo
kyklos, kultūros namų, visuo
meninės veiklos, bažnyčios, 
Mišių. Užtikrinus pilną tokį 
gyvenimą įmanoma šimtmetį 
ar porą šimtmečių išsilaikyti. 
Siena nustatyta prieš 86 metus 
ir tiesa, kad lietuvių skaičius 
yra sumažėjęs. 

Lenkijoje gyvena dau
giausia etniniai lietuviai, o jų 
gretas papildo vos vienas kitas 
atvykęs iš Lietuvos. Tačiau 
naujai atvykę lietuviai nelabai 
jungiasi i Bendruomenės veik
lą. Jie atvažiavę su savo inte
resais ir nelabai jungiasi i mū
sų veiklą. 

Nuostabus koncertas: 
kada vėl susitiksime? 
Penktadienį vyko roman-

tinių melodijų vakaras "Nuo 
Brodvėjaus iki operos", kuria
me suskambėjo gražiausios 
arijos, dainos, duetai iš popu
liarių miuziklų, operečių ir 
muzikinių spektaklių. Jas 
nuotaikingai atliko Vilniaus 
Pedagoginio universiteto stu
dijų skyriaus vedėjas doc. fizi
kos mokslų daktaras Antanas 
Kiveris (bosas), humanitari
nių mokslų daktaras, teatro 
disciplinų Vilniaus pedago
giniame universitete ir Vil
niaus kolegijos menų fakulte
te dėstytojas E. Mažintas (bo
sas-baritonas), taipgi Vilniaus 
kolegijos choro "Vaidilutės" 
grupė (vad. G. Kumpienė). 
Chorą sudaro VIiniaus kolegi
jos Menų fakulteto muzikos 
pedagogikos vokalinių kolek
tyvų specializacijos studentės 
bei kitų kolegijos fakultetų 
merginos, mėgstančios dai
nuoti. 

Koncerte skambėjo har
monizuotos lietuvių liaudies 
dainos, kūriniai tokių lietuvių 
kompozitorių, kaip A. Kača
nau§kas, J. Tallat-Kelpša, M. 
K. Ciurlionis, M. Petrauskas, 
M. Novikas, L. Vtlkončius, bei 
ištraukos iš Dž. Verdžio ir 
W.A. Mozarto operų. 

Pasirodo, kad doc. Anta
nas Kiveris yra ne tik puikus 
pedagogas, bet ir sudėtingas 
klasikines operos arijas profe
sionaliai dainuojantis atlikė
jas. Jo atliJctas senovės rusų 
romansas Zvaigždė - tai kupi
nas švelnumo ir nostalgijos 
kūrinys, užtat atlikdamas Eiva 

boba pupų kult privertė mus ir 
nusišypsoti. 

Įsiminė klausytojams ir 
A. Kiverio bei E. Mažinto 
duetas, atliekant Peterburgo 
konservatorijos absolvento 
Miko Petrausko harmonizuo
tą lietuvių liaudies dainą At
neša diedas kukulių viedrą. Tu
rėjome progos pasidžiaugti 
ne tik puikiu dainavimu, artis
tiškumu, bet ir humoru, pa
vyzdžiui, atliekant Leporello 
sceną įš W.A. Mozarto operos 
Don Zuanas. Artistiškiems 
dainininkams talkino išraiš
kingai ir temperamentingai 
vaidmenis šioje scenoje sukū
rusios aktorės Laima Zem
leckienė (Dona Elvyra) ir Ire
na J anušauskienė (Dona Ana). 
Tikrai sujaudino Dainelė su 
ramentais, kuriai žodžius pa
rašė poetas, prozininkas Jo
nas Mačiukevičius, žmogus, 
kurio liga nepalaužė, kuris 
įsteigė Lietuvos invalidų drau
giją. Muziką parašė E. Ma
žintas, kuris atliko ją be galo 
jautriai, užgaudamas gilias 
mūsų širdžių stygas, vers
damas mus susimąstyti apie 
gyvenimo prasmę. Į visai kitą 
nuotaiką įvedė mus šis puikus 
ir talentingas dainininkas at
likdamas kubiečių liaudies 
dainą Balandė/ė, kuri ypač pa
kerėjo moteris. Ilgai neužmir
šime ir "Vaidilučių" atliktų 
kūrinių, ypač tokių kaip Ave 
Maria Giulijo Kačini, kuri pa
kėlė mus dvasinių vertybių 
link, bei Giedu dainelę, liet. 
liaudies dainos, kuriai žodžius 
parašė A. Baranauskas. For
tepijono dalis atliko Lijana 
Statkauskaitė. 

Koncerte matėme ir iš
trauką iš poetinio spektaklio 
Saint Exupery Mažasis Prin
cas, kurioje vaidino Vilniaus 
krašto žmonių su negalia są
jungos neįgaliųjų teatro tru
pės "Lašai" atlikėjai - Inga 
Filipovič (Mažasis princas), 
Loreta Paulauskienė {Lapė), 
Antanas Sinkevičius (Gir
tuoklis). Jų sukurti persona
žai buvo be galo tikri ir išraiš
kingi. 
Paskaitos apie baltų kultūrą 

ir gydymo papročius 
Šeštadienio popietę vyko 

paskaitos, kur Vilniaus Peda-
goginio universiteto studijų 
skyriaus vedėjas doc. fizikos 
mokslų daktaras Antanas Ki
veris įdomiai pasakojo mums 
apie šiuolaikines nanotech
nologijas. Trumpai pristatė 
suformuluotą šiandien pasau
lyje vieną iš pirmaujančių 
mokslo ir technologijų kryp
čių nanotechnologiją. Tai ga
na neįprasta mokslo sritis, ka
dangi ji susieta su objekto 
matmenimis. Priešdėlis "na
no" apibūdina objekto mažu
mą. Vienas nanometras (nm) 
yra lygus vienai bilijoninei 
metro daliai, t.y. nanometras 
- 80,000 kartų mažesnis už 
žmogaus plauko storį. 

Kita paskaitų dalis buvo 
~ susijusi su senąja lietuvių kul-

~Įill1 tūra bei senoviniais gydymo 
būdais. Neatskleistos mūsų 
krašte lietuvių liaudies medi
cinos paslaptys: gydymas gri

Ntr. V. Uzdilienės kių sėklomis, užkalbėjimais, 

gydymas žolėmis ir gamtiniais 
ištekliais. Iš pradžių atrodė, 
jog tai kerai, neįmanomi daly
kai, tačiau šių sričių specialis
tės sugebėjo "išvaikyti" tas 
mįntis. Janina Janulionienė, 
VSĮ tautinių papročių ir tra
dicinių mokslų universiteto 
rektorė, papasakojo mums 
kokia galią turi sėklos žmo
gaus sveikatai. Pagrindinai 
grikių sėklos yra gydančios, 
tačiau naudojamos taip pat ir 
~tos, pvz. obuolių ar pipirų. 
Sios sėklos klijuojamos ant 
rankų. Jose yra paslėpti kūno 
organų meridianai, kuriuos 
masažuojant gydoma skau
dančios ar nesveikos kūno 
dalys ir organai. Masažas -
viena iš seniausių gydymo 
priemonių. Daugelis žmonių, 
net ir visiškai nesimokę masa
žo technikos, bando masažuo
ti savo artimuosius ar save pa
čius. Tos paskaitos metu suži
nojome, kur yra kūno dalių 
meridianai delne ir kaip juos 
masažuoti. 

Paskutinis paskaitų ciklas 
lietė gydymą žolelėmis. Liau
dies medicinoje plačiausiai 
paplitęs įvairių ligų gydymas 
vaistiniais augalais. 'Ihlmpai 
apie ši gydymo būdą pasakojo 
mums Gražina Repšienė -
natūraliosios terapijos specia
listė. Gydymas žolėmis žino
mas jau nuo senų laikų, tačiau 
dauguma mano, jog šis gydy
mo būdas nėra veiksmingas. 
Nuo peršalimo, slogos, gripo, 
plaučių uždegimo reikia gerti 
aviečių lapų ir šakelių, liep
žiedžių. Kiekvieną ligą galima 
išgydyti žolelėmis, tačiau be
veik kiekviena vaistažolė turi 
būti renkama tam tikru laiku, 
kad veiksmingai gydytų ligas. 
Jų veikimas taip pat yra laiki
nas, nuo vienerių iki pusantrų 
metų. Šis gydymo būdas nieko 
nekainuoja, mes tas žoles ga
lim patys prisirinkti ir jas ati
tinkamai naudoti. Tam reikia 
tik noro, na, ir aišku - žinių. 

Spektaklis apie sunykusį 
lietuvišką kaimą sujaudino 

tautiečius 

Vakare, tą pačią dieną, 
pasirodė Vilniaus kolegijos 
menų fakulteto kultūrinės 
veiklos katedros dėstytojai ir 
studentai, taip pat Vilniaus 
krašto žmonių su negalia są
jungos neįgaliųjų teatro trupė 
"Lašai" su nuotaikingu vieno 
veiksmo spektakliu Marga 
kaTVė s~bliovė, visą svietą su
griovė. Sis spektaklis pastaty
tas pagal .ąoriso Dauguviečio 
komediją Zaldokynė. Insceni
zacija L. Paulauskienės ir E. 
Mažinto. Pagrindinis vaidmuo 
- lietuvių kaimo aludaris, tru
putį keistuolis ir išdaigininkas, 
truputį pasimetęs ir išgąsdin
tas gudruolis, autoriaus išve
damas į istorijos kryžkelę, pa
statomas šalia seno ir naujo 
tipo žmonių, ir jis sprendžia 
lemti!J-gąji klausimą - su kuo 
eiti? Sis turiningas spektaklis 
(režisierius dr. Egidijus Ma
žintas} buvo dar ypatingas 
tuo, jog jame vaidino nuosta
būs veikėjai. Scenoje pasirodę 
artistai mėgėjai vaidino ge
riau, įtaigiau ir profesionaliau 
už lietuvių valstybinių teatrų 
artistus. 

Nukelta i 9-tą psl. 



Šokių ansamblis "Šalčia" 

Svečiuose ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Tai atidengė profesio
naliojo meno krizę ne vien Lie
tuvoje, bet ir paakino, kad mė
gėjai savo meistriškumu gali 
pretenduoti į profesinę veiklą 
teatrinėje kultūroje, tik būti
na, kad su jais dirbtų atsidavę 
savos profesijos meistrai. 

Sunku patikėti, kad žmo
nės su negalia gali taip puikiai 
pasirodyti scenoje. Visiškai 
nepastebima tai, jog jie kuo 
nors skirtingi. Tie žmonės ku
pini energijos ir entuziazmo 
ne tik scenoje, bet ir asmeni
niame gyvenime. 

Manau, kad stiprybės ku
pinas žmogus daug ką gali pa
siekti ir įveikti gyvenime. Pui
kiai su jais padirbėjo dr. E. 
Mažintas. 

Linkiu visiems tiek daug 
stiprybės ir meilės tam, ką da
rome. Turbūt pirmą kartą įsi
tikinome, kad neįgalūs artis
tai palaipsniui pasiekia akto
rinio vaidybinio meistriškumo 
aukštumas. 

Balstogėje ir Suvalkuose 
Sekmadienį, vasario 4, 

svečiai iš Vilniaus koncertavo 
Balstogės miesto rotušėje, ku
rioje įsteigtas muziejus (Mu
zeum Podlaskie ). "Senovinių 
lietuviškų kryžių misticizmas" 
paroda vyko nuo 2006 m. 
gruodžio l d. iki 2007 m. vasa
rio 28 d. Rodiniai paskolinti 
iš M.K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus Kaune. Tai viena iš 
daugelio projekto "Lietuvos 
dienų Lenkijoje 2006" metų 
parodų. Lietuvos atlikėjų kon
certai tai irgi jo dalis. Gausiai 
susirinkusiems žiūrovams sve
čiai iš Vilniaus, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai doc. Antanas 
Kiveris ir dr. Egidijus Mažin
tas bei Vilniaus kolegijos cho
ro "Vaidilutės" grupė atliko 
romantinių melodijų koncertą 
Užaugau Lietuvoj, šalelėj myli
moj, kurio metu skambėjo tie 
patys kūriniai, kuriuos girdėjo 
Punsko Lietuvių kultūros na
muose. Balstogės gyventojai 
labai šiltai priėmė mūsų at
likėjus. 

Iš Balstogės reikėjo sku
botai važiuoti dar į Suvalkus, 

Ntr. S. Birgelio iš leidinioAušra 

kur 4 v.p.p. (Lenkijos laiku) 
vyko susitikimas su Suvalkų 
miesto lietuviais. Atlikėjai iš 
Lietuvos padovanojo suval
kiečiams spektaklį Marga kar
vė subliovė, visą svietą sugriovė, 
kuriame puikius vaidmenis 
atliko gausus būrys jaunųjų 
artistų ir šokėjų. Gausiai tą 
dieną susirinkę suvalkiečiai 
dėmesingai stebėjo įdomią 
komediją ir su dideliu dėkin
gumu priėmė šią puikią vilnie
čių dovaną. Po spektaklio su
rengė jiems ir vaišes, kurių 
metu galima buvo pabend
rauti su svečiais. Ypač daug 
kas norėjo pasikalbėti su Ja
nina J anulioniene ir Gražina 
Repšiene, natūralios terapijos 
specialistėmis. Balstogės ra
dijo darbuotojai tiesiog buvo 
sužavėti mūsų žyniuonių iš
mintimi. Janina su Gražina 
turėjo valandą trukusius po
kalbius apie gydymą natūra
liais gamtos ištekliais ir natū
ralia terapija. Atrodo, kad jų 
paskaitos dėl dideles paklau
sos bus tęsiamos Lenkijoje ir 
ateity, o kai kurie suvalkiečiai 
irgi noriai jose lankysis. 

Punsko šventovė 

Lietuviškas žodis 
Prisėdau prie medžių 
'Jj;los iškalbios, 
Sušildžiau vaikystės 
Atšalusį taką, 

Pilkasis grumstelis, 
Palaukės akmuo 
Į širdį 

Lietuviškai šneka ... 

Lietuviškai šneka 
Gimtinės dirva, 
Liaunutis berželis 
Prie kelio, 
Marcinkevičiaus meile 
Gyva Lietuva 
Prakalbina 
Žilą Strazde/į ... 

Kyla Maironis 
Iš kapo gilaus, 
Jablonskis, Kudirka, 
Žadinę žmones, 
Šviesia paslaptim 
Nepažinto Dangaus, 
Skambėk, nenutilki, 
Lietuviškas žodi. 
VALERUA VILČINSKIENĖ 

*** 
Nesuprantu tų lietuvių, 
Katrie lizdą tik gadina, 
Ki,tų ieško sau liežuvių, 
o saviškį kojoms mina! 

O Lietuva motinėle! 
Tave naktį aš sapnuoju; 
Prie tau mano vis širdelė, 
Aš tau rašau ir dainuoju! 

Kuo man širdin giliau duria 
Kalbos tavo priešų minios; 
Tuo didesnę širdy kuria 
Meilę šnekos prigimtinės. 

Nėr tėvynės be liežuvio 
Kiekviens šitą gal suprasti: 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir ne'sti. 

Šneka kraštas tiktai gyvas, 
Kaip tas kūnas dvasia savo; 
Kaip tas ūkis yr valyvas, 
Kur Lietuva meilę gavo! 

SILVESTRAS GIMŽAUSKAS 
Pro Lydos mūrus 

pravažiuojant (ištrauka) 

Ntr. J. Kuliešiaus 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Trys nauji M.K. Čiur

lioniui skirti leidiniai buvo 
sutikti Kauno Valstybiniame 
M.K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje. Juose 3ltverti iki šiol 
nematyti MKC kūrybos slė
piniai, kurie leidžia giliau 
pažvelgti į menininko kūry
binę laboratoriją. Visuome
nei buvo pateikta Mildos 
Mildažytės-Kulikauskienės 
sudarytas katalogavs Mikalo
jus Konstantinas Ciurlionis: 
piešiniai, kompozicijų eskizai, 
grafika, muzikologo Dariaus 
Kučinsko parengtas Chro
nologinisv Mikalojaus Kons
tantino Ciurlionio muzikos 
katalogas ir ketvirtoji visų 
MKČ fortepijoninių kūrinių 
serijos kompaktinė plokšte
lė, įgrota kompozitoriaus 
provaikaičio pianisto Roko 
Zubovo. 

Dailėtyrininkės M. Mil
dažytės-Kulikauskienės pa
rengtam~ kataloge surinkti 
visi MKC kompozicijų eski
zai ir piešiniai parodo labai 
intensyvų dailininko kūrybi
nį procesą nuo idėjos gimi
mo iki paskutinio varianto, 
matomo išbaigtame paveiks
le. Tarp knygoje 750 spalvotų 
iliustracijų yra nemažai pie
šinių ir spausdintų eskizų, 
saugomų MKČ muziejaus 
fonduose, publikuojamų pir
mą kartą. Muzikologo D. 
Kučinsko per keliolika metų 
rengtas MKČ muzikos kata
logas svarbus tuo, kad čia 
pirmą kartą labai išsamiai ir 
sistemingai surinkti visi 
MKČ muzikiniai rankraš
čiai: nuo visiškai išbaigtų kū
rinių iki muzikinių idėjų. 

Amerikiečių bendrovės 
"Celestial Harmonies" lei
džiama visų MKČ kūrinių 
fortepijonui serija buvo 2000 
m. pradėta vokiečių pianisto 
Nikolaus Lahusen, kuris įgro
jo pirmąsias tris kompak
tines plokšteles. Ketvirtąją 
plokštelę įgrojo R. Zubovas. 
Paskutiniu laiku buvo atras
ta dar daugiau MKČ muzi
kinių kūrinių: D. Kučinskas 
atrado dar nežinotų kūrinių 
rankraščių ir jų fragmentų. 
Taip pat nesenįai buvo ras
tos paties MKC prieš šimt
metį Anapoje prie Juodosios 
jūros daryt9s nuotraukos bei 
jo tapytas Svento Roko alto
rinis paveikslas. 

Kajetono Sklėriaus, ži
nomo prieškario lietuvių ak
varelės meistro, darbų paro
da Vilniaus Radvilų rūmuo
se tęsėsi du mėnesius iki ba
landžio pabaigos. Parodoje 
buvo pateikta per 50 darbų, su
kurtų akvarele, guašu, sang
vinu, tušu, taip pat trys eski
zų albumėliai - kompozici
jos, peizažai, modelio studi
jos, portretai. Dailininko 
žmona 1940 m. dovanojo di
džiąją dalį kijrinių Valstybi
niam M.K. Ciurlionio mu
ziejui Kaune. Iš Anykščių 
krašto kilęs Kajetonas Sklė
rius (1876-1932) studijavo de
koratyvinę skulptūrą Sankt 
Peterburge, vėliau gyveno 
Liepojoje, kur dalyvavo lie
tuvių kultūrinėje veikloje: 
mokytojavo, piešė dekoraci-

jas, režisavo, vaidino. 1912 
m. keliavo po Belgiją, Pran
cūziją, Šveicariją. Po šios ke
lionės jo kūryboje atsirado 
pakraipa į impresionizmą. 
Vėliau gyveno Sankt Peter
burge ir Taline, dirbo preky
bos atstovu Lietuvos atstovy
bėj e Maskvoje, vado~avo 
Kaune tik ką įsteigtai Ciur
lionio galerijai (1925-1929 
m.), dėstė skulptūrą, pieši
mo metodiką ir akvarelę 
Meno mokykloje. 1930 m. 
dar kartą nuvyko į Prancūzi
ją ir Italiją, ten sukūrė ge
riausias savo akvareles. Jo 
kūryba dar nėra visiškai įver
tinta. 

Istorikas dr. Alvydas Anu
šauskas ir žurnalistė Graži
na Sviderskytė sukūrė ir į 
keturių DVD albumą įtrau
kė pirmąsias septynias dalis 
serialo XX amžiaus slaptieji 
archyvai. Jame filmai Laivy
no paradas, Žvalgybų žaidi
mai: užmirštas desantas, Pu
čai ir teroras Lietuvoje, Dingę 
Berlyne, l 00 paskutinių va
landų ir "Lietūkio" garažas. 
Kiekviena dalis - valandos 
trukmės istorinis detektyvas, 
narpliojantis prieštaringus, 
mįslingus ir intriguojančius 
XX š. Lietuvos įvykius. Lie
tuvos istorijos instituto di
rektorius Alvydas Nikžen
taitis teigia, kad šis istorinės 
dokumentikos serialas yra 
labai prasmingas projektas, 
turintis išliekamąją vertę: 
"Jame populiariai, pažintine 
forma pateikiama Lietuvos 
istorija. Tokio projekto kaip 
XX a. Slaptieji archyvai mes 
nesame turėję per visą Lie
tuvos egzistavimo laikotarpį. 
Jis prisideda prie sveiko pilie
tinio patriotizmo formavi
mo". Serialo autoriai pla
nuoja sukurti dvar septynias 
serialo dalis: Zemaitis pas 
Beriją,_ (partizanų generolo 
Jono Zemaičio-Vytauto susi
tikimą su sovietų komisaru 
Lavrentijum Berija), Pašto 
ženklų afera, Milijardai Tėvy
nei ir. .. sau. Likusios dalys 
laikomos paslaptyje. Naujų 
septynių dalių DVD rinkinį 
autoriai žada išleisti 2007 m. 
pabaigoje. 

Dzūkai turės savo senų
jų žemių meninį istorinį že
mėlapį. Dailininko Arvydo 
Každailio piešto istorinio, 
kultūrinio žemėlapio tikslas 
buvo ne komercinis Gis ne
bus pardavinėjamas, o dova
nojamas), bet norint įpras
minti mūsų praeitį, priminti 
valstybingumo ištakas bei is
toriją jaunajai kartai šiame 
"globalizacijos idėjų" amžiu
je. Seimūnas Gediminas Ja
kavonis teigė, kad idėja pa
dovanoti dzūkams senųjų 
Dainavos, Jotvingių, Našlios 
žemių žemėlapį, kaip etno
kultūros įprasminimo ženk
lą, atsirado seniai, juolab 
kad žemaičiai prieš dešimt
metį tokį pasidarė. Dzūkai 
neturėjo, kaip žemaičiai, sa
vo istorinio herbo - sudary
dami Lietuvos kunigaikščių 
kariuomenės branduolį, jie 
kovojo už Lietuvą po kuni
gaikščių vėliavomis. G.K. 



10 TĖVI~KĖS ŽIBURIAI 2007. V. 1 Nr. 18 

KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. . ••..••.. 2.35% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.80% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.20% 

nuo •••••••••• 7.00% 

2 metų tenn. lndtllua ••..••.. 3.35% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.40% nuo •••••••••• 7.00% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.45% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua ••..••.. 3.95% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.25% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.00% 1 metų •••••••• 5.45% 
2 metų GIC·maL palūk. ..•••. 4.00% 2 metų •••••••• S.80% 
3 metų GIC-met. palūk. ..•••. 4.10% 3 metų •••••••• 5.85% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4..20% 
5 metų GIC·mal palūk. ..•••. 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable• •..•••. 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4..40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.8&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.75" 
Taupomqlų Ųlbltą Iki ..•••. 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 5.90% 
5 metų •••••••• 8.05% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.00% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.50% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

AR JUS TENKINA KANADOS VALSTYBINĖS 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONOS), KAI YRA 
GERESNĖS PALŪKANOS GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ 
INDĖLIUOSE BEl REGISTRUOTŲ PENSIJŲ TAUPYMO 

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTRUOTŲ PENSIJŲ 
INDĖLIAI (GIC) TAUPYMO BEI PAJAMl) PLANAI 

l m. 

2 m. 

3 m. 

4 m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.40o/o 
2m. 4.50% 
3m. 4.55% 
4 m. 4.65% 
Sm. 4.75% 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOP E RATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Suite 226 
. Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 {neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

Vokietijos lietuvių bendruomenės veikla 
v 

Valdybos pirmininko A. Siugždinio pranešimas tarybos XX sesijos 
treBajame posėdyje 2007 m. kovo 24 d. 

VLBvaldyba 
Vokietijos lietuvių bend

ruomenė Įsteigta 1946 m., 
teisme registruota nuo 1951 
m. VLB valdyba yra jos vyk
domasis organas. Ji palaiko 
ryšius tarp lietuvių, gyve
nančių Vokietijoje ir svetur 
bei bendradarbiauja su Vo
kietijos bei Lietuvos įstaigo
mis. 'Tuikia bendruomenės na
riams rekomendacijas dėl pi
lietybės gavimo, daro įvairiau
sius vertimus. Kartais tenka 
vertėjauti ir teismuose bei po
licijoje, leidžia VLB Informa
cijas. VLB taryba renka val
dybą vieneriems metams. 

Valdyba nuo 2006 m. kovo 
mėn.: pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, vicepirmininkas 
dr. Vincas Bartusevičius, sek
retorė Bernadeta Goštautaitė, 
iždininkas Gintaras Ručys, 
ruuys teisiniams klausimams 
Klausas Žulys, narė kultūrai 
Agnė Kubiliūtė. Praeitais me
tais VLB valdyba posėdžiavo 
8 kartus būstinėje, "Romuvos" 
pilyje. Daugelj kartų tekdavo 
susisiekti ir telefonu bei elekt
roniniu paštu dėl darbų apta
rimo ar įvairių klausimų 
sprendimo. 

VLB wldybos lėšos 
Pagrindiniai VLB valdy

bos pajamų šaltiniai: finansinė 
parama iš TMID, nuoma už 
butus, palūkanos, pajamos iš 
renginių, aukos, VLB narių 
solidarumo įnašas. 

VLB apylinkės ir VLB nariai 
Pagal Vokietijos tvarką, 

Vokietijos lietuvių bendruo
menė yra teisme registruota 
organizacija. 13m reikalingas 
formalus narių sąrašas. 'lbkių 
registruotų narių turime per 
1,642. Vokietijoje gyvena apie 
50,000 lietuvių - jų skaičius 
didėja. 'Dlčiau aktyvių lietu
vių, kurie dalyvauja bendruo
meninėje veikloje, yra apie 
3,000. 

Didelė problema, kad na
riai, kurie pakeičia gyvenamą
ją vietą, nepraneša naujo ad
reso, taip pat ir ne apie visus 
mirusius narius sužinome lai
ku. Skatiname kuo daugiau 
naujai atvykusių lietuvių įsi
jun~ į mūsų veiklą. 

Šiuo metu veikia 17 apy
linkių: Liubeko (54 nariai), 
Hamburgo (127), Berlyno 

ATSIŲSTA PAMINlt:TI 

Antanas Viluckis~ ABEJO
JU, KAD JIE ATVAZIUJ>TŲ 
PAMATYl'I PAVERGTĄ SALĮ. 
Rinkinys straipsnių iš įvairių 
leidinių. Leidėjas - Antanas 
Viluckis (Kiekut 202c, 24404 
Maasbolm, Gennany). 2007 m. 

Juozas Starkauskas, RE
PRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR. 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS 
ĮTVJRTINANT OKUPACINĮ 
REŽIMĄ LIETUVOJE 1944-
1953. Leidėjas - Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Vilnius, 
2007 m., !6!!' p~.~~ Ri-
ma Dulkiniene. Dadmmkas Al-
fonsas Žvilius. Tiražas 1000 
egz. 

(101), Salzgitterio (105), Han
noverio (85), Hageno (137), 
Koln-Bonnos (161), Essen
Mūlheimo (13), Frankfurto 
(80), Romuvos (147), Schwet
zingeno (25), Stuttgarto (91 ), 
Nūrnbergo (87), Rastatto (13), 
Memmingeno (80), Miunche
no (128), Centro prie valdy
bos (199), Thūringijos (9). 

Su Bremeno lietuviais jau 
vedame derybas ir atrodo, kad 
netrukus turėsime dar vieną 
apylinkę su 100 narių. Šios 
apylinkės turi rinktas valdy
bas ir veikia savarankiškai. 
Daugiau nei pusei apylinkių 
vadovauja naujai i Vokietiją 
atvykę ir įsikūrę lietuviai. Šios 
apylinkės taip pat rengia savo 
Vasario 16-osios, Motinos die
nos minėjimus, rudens šven
tes - suvažiavimus ir Jonines. 
Į šiuos renginius jie kviečia 
įvairius atlikėjus iš Lietuvos. 
Atstovauja Lietuvai ir supa
žindina su ja vokiečius, gyve
nančius jų apylinkėse. Salia 
apylinkių aktyviai veikia Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
junga. 

Informacijos leidžiamos 
4 kartus per metus. Kokybė 
gerinama tiek techniniu, tiek 
turinio atžvilgiu. Išsiuntinė
jama apie 1,300 egzempliorių. 
Siunčiama VLB nariams, lie
tuviams Vokietijoje, spaudai 
ir kai kurioms lietuviškoms 
įstaigoms. Thip pat informaci
jas galima rasti mūsų interneti
niame puslapyje www.voktb.de. 

VLB renginiai 
Vasario 16-osios minėji

mas. Vienas iš didžiausių bend
ruomenės renginių yra Vasa
rio 16-osios minėjimas. Kiek
vienų metų Vasario 16-osios 
minėjimo tema pasirenkama 
pagal tų metų jubiliejus ar sva
rius įvykius. 2007 metais mi
nėjimas buvo surengtas be jo
kios ypatingos temos. Jau ant
rus metus yra diegiama ir ijun
giama nauja technika. Sceno
je buvo rodoma ir šių metų 
Vasario 16-osios emblema per 
prožektorių, buvo rodomas 
filmukas Skrydis per Lietuvą ir 
nuotraukos. Vasario 16-osios 
emblema ir "Power Point" 
pristatymas buvo paruoštas 
Agnės Kubiliūtės. Pagrindiniu 
paskaitininku šiais metais bu
vo pakviestas Thomas Mann, 

Europos parlamento narys. Ir 
vėl susilaukėme labai didelio 
susidomėjimo .žiniasklaidos, 
apsilankė daug garbingų ir 
įžymių svečių. Minėjimas bu
vo plačiai aprašytas vietinėje 
spaudoje. Meninę programą 
atliko Vasario 16-osios gimna
zijos mokiniai. Šokiams groti 
buvo pakviesta grupė "SAFA
RIS" iš Lietuvos. Minėjimo 
metu sveikino mus Lampert
heimo miesto meras Meyer, 
apskrities vardu Gottlieb Ohl 
ir vyskupas E. Bartulis. Vasa
rio 16-osios proga gavome 
raštiškų sveikinimų iš prezi
dento Valdo Adamkaus, sei
mo pirmininko Viktoro Mun
tiano, min. pirmininko G. 
Kirkilo, 'Dlutinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinio direktoriaus Antano 
Petrausko ir PLB valdybos 
pirmininkės R. Narušienės. 

Pasaulio lietuvių 
beaclruomenės m seimas 

2006 m. rugpjūčio 7-9 d.d. 
Vilniuje vyko Pasaulio lietu
vių bendruomenės XII sei
mas. Jame dalyvavo 144 atsto
vai iš 32 pasaulio kraštų. Tu.rp 
jų buvo užsienio lietuvių bend
ruomenių pirmininkai bei 
rinkti atstovai, PLB valdybos 
nariai, Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos (PLJS) valdy
bos atstovaį PLB garbės teis
mo ir kontrolės komisijos na
riai. Seimo pirmininku išrink
tas AJgis Rugienius. 

Vokietijos LB atstovai 
PLB seime: Gintaras Rl!čys, 
Marytė Dambriūnaitė-Smi
tienė, Dalia Henke, ~ 
Gaurilčikas, Rimas ČUplins
kas, dr. Vincas Bartusevičius 
ir Antanas Šiugždini&. 

lšrillkta nauJa PLB val
dyba (.2006-2009): Regina Na
rušienė (JAV LB) - pirminin
kė, Inga Januitytė-Lanchas 
(Prancūzijos LB), Petras Mak
simavičius (Lenkijos LB), Lo
reta Paulauskaitė (Ispanijos 
LB), Stasys Kuliavas - PLJS 
pirmininkas (Kanada), Birutė 
Nenartavičiūtė (Rusijos LB), 
Angelė Vaičiūnienė (Kanados 
LB), Arūnas 'Tuišerskis (Airi
jos LB), Dalia Henke (Vokie
tijos LB), Jurga Vidugirienė 
(Airijos LB), Dalia Giedri
mienė (JAV LB), prelatas Ed
mundas Putrimas (Kanados 
LB). Inf. 

----tSKAITVTOJAI PASISAKO r===== 

APDOVANOJIMAI 
Vilniaus mažojo teatro sa

lėje šiais metais buvo iškilmin
gai Įteiktos statulėlės rcLT tapa
tybė'• labiausiai Lietuvą užsie
nyje pernai garsinusiems tau
tiečiams. Pagrindinj LT tapaty
bės apdovanojimą už doku
mentinį filmą Prieš parskren
dant ; 1nnf laimėjo režisierius 
Arūnas Matelis. 

Kino kūrėjui J. Mekui ap
dovanojimas buvo skirtas už 
"Gyvenimo nuopelnus". Thpa
tybės apdovanojimą "Kultūra" 
laimėjo operos solistė Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana. Už 
sporto pasiekimus apdovanotas 
stipriausias pasaulio žmogus 

Žydrūnas Savickas. Labiausiai 
garsinančiu Lietuvos vardą tarp 
užsienio turistų pripažintas 
Grūto parko steigėjas ir savi
ninkas Viliumas Malinauskas. 
'Iki didžiausia nesąmonė ir gėda 
Lietuvai. Tame Grūto parke nė
ra nieko lietuviško - vien tik 
sovietinio komunizmo rodiniai: 
Stalino, Lenino, raudonarmie
čių statulos, sovietinės vėliavos, 
komunistiniai šūkiai ir t.t. 

Apdovanoti V. Malinauską 
už Lietuvos garsinimą yra pasi
tyčiojimas iš Lietuvos. Jį turėtų 
apdovanoti Maskva Lenino or
dinu už sovietinio komunizmo 
garsinimą. 
L Stankevičius, Montreal, QC 



Geri finansiniai pasiekimai 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Pirmininko padėkos žodis buvo skirtas 
valdybos nariams už pasišventimą ir darbus, 
atliktus praėjusiais metais, o taip pat "Para
mos" darbuotojams už puikų jų darbą patarnau
jant kooperatyvo nariams. 

Iždininko L. Balaišio 2006 m. finansiniu 
pranešimu, kiekvienoje veiklos srityje - žymūs 
ypatingai aukšti pasiekimai. Pastaraisiais me
tais narių santaupos padidėjo 10.3%, termi
nuoti indėliai paaugo net 28%. Pajamų varik
lis - paskolos, paaugusios 12.7%, davė di
džiausią praėjusių metų šuolį "Paramos" isto
rijoje. Iždininko nuomone, "Parama" ir toliau 
finansiškai tvirtai stovi ir sėkmingai plečiasi. 

Po pranešimų, valdybos pirmininko kvie
timu, buvo pakeltos šampano taurės pažymėti 
"Paramos" pasiekimams. Po skanios G. Ko
belskienės pagamintos šiltos vakarienės per 
300 dalyvių vaišinosi progai paruoštais tortais. 
Garbingo svečio Stasio Grigaliūno traukiamas 
loterijos laimikis atiteko Onai Dementavičie
nei. Susirinkimas baigtas 5.05 v.p.p giedant 
Lietuvos himną. 

"Paramos" kred. kooperatyvo metiniame 
susirinkime Ona Dementavičienė laimėjo 
kelionę į Lietuvą. Nuotraukoje - ji su buvusiu 
vedėju S. Grigaliūnu (kairėje) ir valdybos 
pirm. A. Šileika Ntr. K. Baliūnaitės 

Pasaulinė planetos diena 
Balandžio pabaigoje, švęs

dami pasaulinę Žemės dieną, 
kalbame apie dideles proble
mas, gresiančias mūsų plane
tos klimatui. Kuriame dideles 
valstybines ir tarpvalstybines 
programas išsaugoti oro gai
vumui ir žaliajai jos dangai. 
Bet ar ne nuo kiekvieno pla
netos gyventojo priklauso mū
s_,ų žemės ateitis, jos rytojus? 
Zurnalas Time įvardija dide
lius ir mažus darbus, kuriuos 
galime padaryti kiekvienas iš 
mūsų, taupant gamtos ištek
lius, ginant planetos orą nuo 
taršos. Čia spausdiname tik 
keliolika patarimų. 

Nors vieną dieną per sa
vaitę palik automobilį namuo
se - nueik, jei gali, į darbą 
pėsčias, jei ne - važiuok vie
šuoju transportu. Vieno mies
to autobuso tarša prilygsta 40 
automobilių. 

Išjunk variklį, jei sustoji 
ilgesniam laikui. Jeigu kiek-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Pr1elnamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans} 
Savin inkas Jurgis Kulle~ius 

vienas vairuotojas sustojęs 
kasdien 5 min. greičiau išjung
tų variklį, mes sutaupytume 
per metus 1.8 mln. litrų kuro, 
į orą nepatektų 4500 tonų ter
šalų. 

Namuose - išjunk visus ne
naudojamus elektrinius prie
taisus - TV, kompiuterį. Pirk 
tik buitinius prietaisus, pažy
mėtus taupaus naudojimo 
ženklu: jie naudoja trigubai 
mažiau el. energijos. 

Pakeisk visas lemputes 
šviestuvuose ilgaamžėmis. Jos 
sunaudoja trečdaliu mažiau 
elektros nei įprastinės. 

Nors kartą per savaitę at
sisakyk kepsnio ar mėsainio. 
Tai bus naudinga ne tik svei
katai. Mėsinių gyvulių au
ginimas reikalauja 7 kartus 
daugiau žemės plotų, ir ši 
maisto pramonės rūšis teršia 
orą daugiau nei automobilių 
pramonė. 

Sunaudok maisto atlie-

SKAMBINTI 

,Petras Brasas 
(905) 383-1650 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„111 111 1111111 111111 111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z-· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

kas trąšoms, jei turi sodą ar 
daržą. Kompostuojamos mais
to atliekos pats natūraliausias 
priedas augalams - gėlėms ar 
daržovėms. 

Džiovink skalbinius lau
ke. Kaip sako mūsų močiučių 
patirtis, saulė baltina ir dezin
fekuoja skalbinius. Bus daug 
mažesnė energijos elektros ar 
dujų naudojimo sąskaita, į orą 
neišleisime teršalų. 

Atsisakyk plastmasinių 
prekių maišelių. Kasmet pre
kybininkai išdalija 500 bln. šių 
plastmasinių maišelių - tik 
3% iš jų perdirbami. Kiti, 
patekę į šiukšlių saugyklas, 
dirvoje visiškai išnyks tik po 
„.1,000 metų. Daugkartinis, 
lengvai skalbiamas drobės ar 
medvilnės maišelis gali 
puikiai išgelbėti žemę nuo šių 
svetimkūnių. 

Popieriaus atliekas rink į 
mėlynąją dėžę (Blue box)_,. ne
dėk į šiukšles. Per metus Siau
rės Amerika išmeta medienos 
ir popieriaus atliekų tokį kie
kį, kad jo užtektų šildyti 5 mln. 
namų 200 metų. 

Mokėk savo mokesčius 
elektroniniu būdu. Bus išsau
gomi nuo sunaikinimo ištisi 
miškai. 

Pasodink medį - jis per 
savo gyvenimą sugeria 1 toną 
anglies dvideginio. Tegul Pla
netos diena tęsiasi ištisus me
tus - ne vieną dieną. S.K. 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD ViM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% 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. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.20% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.35% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 70% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (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 LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Te l. 416 769-1616; 
namų 415„231 „4937 
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9-0 SPORTAS 
PADEKA 

Kėg l iavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaig
damas sėkmingą sezon ą, dėkoja lietuvių kredito koope
ratyvui "PARAMA" už fi n ansin į klubo parėm i mą. Malon iai 
kvieč iame naujus narius prisijungti prie šio klubo. ėra 
amžiaus ribų ir patirti nebūtina. 

AT l A ČIO SEZO O PRADŽIA 
š.m. rugsėjo 5 d. 

Dėl išsames nės informacijos skambinki t 
Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307 

"Kovo" žinios 
• Hamiltono "Kovas" ren

gia gegužės 5 d. žaidynes West
gale gimnazijoje pasiruošti 
SALFASS-os varžyboms Klyv
lande. Dalyvaus jaunių B ir C 
berniukų komandos iš "Ko
vo", Toronto "Aušros", Mis
sissaugos "Monarchs" ir West-

dale gimnazijos. Krepšinio 
rungtynės vyks tos gimnazijos 
didžiojoje ir vidurinėje salė
se (800 Main St.W., Hamil
tone) nuo 12 v.d. Po rungtynių 
"Kovas" kviečia dalyvius, 
tėvus ir rėmėjus į parapijos 
salę 5.30 v.p.p. pasivaišinti 
užkandžiais ir gėrimais. 

Rimas Miečius 

Kvieslys į Niujorką 
Niujorko Lietuvių atletų 

klubas "(toliau - LAK) pri
klauso SALFASS, kasmet pa
vasarį skirtinguose miestuose 
rengia sporto žaidynes: krep
šinio, tinklinio ir kitų sporto 
šakų. 

LAK įsteigtas 1903 m. Per 
tą laiką buvo pasiekta nema
žai laimėjimų. Klubas tapo 
itin populiariu po Antrojo pa
saulinio karo atvykus naujajai 
emigrantų bangai. Pirmuoju 
tų ateivių LAK pirmininku 
buvo išrinktas Artūras And
riulis. Vėliau pirmininkavo: 
Aleksandras Vakselis, Riman
tas Klivečka, Jonas Rauba, 
Vacys Steponis, Stasys Pra
puolenis, Pranas Gvildys, An
tanas Mičiulis, Romas Kezys, 
Astra Bilerienė, Algirdas Jan
kauskas, Juozas Milukas, Al
dona Augylienė; šiuo metu -
Tomas Lora. 

Pagrindinės sporto šakos 
buvo krepšinis, stalo tenisas ir 
šachmatai. Buvo ir europie
tiško futbolo entuziastų, kurie 
taip pat pasiekė tikrai gražių 
laimėjimų: 1978 m. iškovojo 
aukso medalius Pasaulio lie
tuvių žaidynėse Toronte. Vė
liau buvo apsiribota krepši
niu, stalo tenisu, teniso ir tink
linio šakomis. Prisimintina, 
kad LAK nariu buvo teniso 
žvaigždė Vitas Gerulaitis. 

LAK turėjo puikias sąly
gas plėtoti sportinei bei socia
liIJei veiklai, kai galėjo rinktis 
"Zidinio" patalpose, kuriose 
buvo ir sporto salė, ir LAK 
archyvas, klubo reikmenų, lai
mėjimų bei bendravimo kam
bariai ir kt. 

Vėliau praradus pastovią 
vietą Niujorke, atrodė, kad 
LAK veikla nutrūks. Tačiau 
ilgamečių entuziastų - Prano 
Gvildžio, Juozo Miluko, Vi
dos ir Algirdo J ankauskų, Ro
mo Kezio, Aldonos Augylie
nės ir kt. - dėka klubas gy
vuoja, nuomoja selę treniruo
tėms Brooklyn'e Sv. Vincento 
gimnazijoje, kur penktadienio 
vakarais susirenka vaikai ir 
jaunimas žaisti krepšinio. To
kiu būdu išsaugota galimybė 
lietuviams susitikti, bendrauti, 
sportuoti bei ruoštis kitoms 
Amerikos lietuvių rengia-

moms sporto varžyboms. 
Džiugu, jog pastaruoju metu 
LAK narių skaičius po truputį 
ima augti. Jaunimas nuolat 
vyksta į kituose Amerikos 
miestuose vykstančias lietuvių 
sporto varžybas. Jau kelinti 
metai sėkmingai dalyvauja 
Vašingtone vykstančiose krep
šinio varžybose Ambasado
riaus taurei laimėti. 

Šiais metais buvo nutarta 
57-ąsias Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynes pati
kėti surengti Niujorko Lie
tuvių atletų klubui. 

Žaidynės įvyks 2007 m. 
birželio 8-10 dienomis. Žada 
atvykti 34 krepšinio, 5 tinkli
nio komandos iš aplinkinių 
valstijų, taip pat iš Čikagos. 
Išlaidų susidarys apie $15,000. 
Tai tikrai didelė suma šiuo 
metu ne itin gausiam LAK 
klubui. Tačiau norime ir siekia
me, kad žaidynės įvyktų! Jūs 
taip pat galėtumėte, kad ir ne
didele suma ($20, $30, $50 ir 
daugiau) paremti klubo siekį. 
Kviečiame atvykti į žaidynes ir 
į šeštadienio vakaro pabendra
vimą su šeimos nariais, drau
gais, artimaisiais. 

Žaidynių proga numato
ma išleisti nedidelę knygelę 
su šventės programa ir infor
macija. Jeigu norėtumėte įdė
ti sveikinimą arba reklamą 
apie save ar savo verslą, pra
šome tekstą ir kitą informaci
ją siųsti el.pašto adresu: 
danav@nylak.com. Šios pa
slaugos kaina: ketvirtadalis 
puslapio reklama $50; pusė 
puslapio reklama $100; viso 
puslapio reklama $150. Cekius 
prašome išrašyti: Lithuanian 
Athletic Club ir siųsti adresu: 
Juozas Milukas, 21 Edgewood 
Road, Darien, CT, 06820. 

LAK laukia visų dėmesio 
ir įvairiausios paramos, kuri 
padėtų surengti žaidynes, pa
dėtų susiburti lietuviams ir 
suteiktų jaunimui galimybę 
dalyvauti sportiniame gyveni
me. Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame už visų mūsų pastan
gas. Platesnę informaciją gali
ma rasti interneto tinklala
pyje: www.nylak.com. 

Juozas Milukas 
Dana Vainauskienė 

Golfininkai parėmė Lietuvos 
kaimo vaikus 

Š.m. kovo 12, pirmadienį, Floridoje, St. 
Petersburg mieste Lietuvos garbės konsulo 
Algimanto Karnavičiaus suorganizuotose 
lietuvių golfo varžybose visi ligšioliniai rekor
dai "krito". Pirmiausia, varžybose dalyvavo 
rekordinis skaičius žaidėjų - net 85. Be to, 
golfininkų atvyko iš visų Amerikos kampe
lių, nuo Ramiojo įki Atlanto vandenyno 
krantų, taip pat iš Cikagos, kaimyninės Ka
nados, Anglijos ir net Lietuvos. Iš Londono 
atskrido buvęs Lietuvos ambasadorius JAV 
ir Meksikai, dabar dirbantis D. Britanijoje 
Vygaudas Ušackas, ir du golfininkai iš Lie
tuvos - Antanas Butrimas ir jo sūnus Er
nestas. 

Garbės konsulas A. Karnavičius (kairėje) 
su JAV LB vicepirmininku L.R. Misevičiumi 

Ntr. E. Misevičienės 

Šias, septintąsias tradicinėmis tapusias 
lietuviškas golfo varžybas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo - Kovo 11-
osios progai, kaip ir praeitais metais surengė 
LR garbės konsulas Floridoje A. Kar
navičius. Varžybos nuo pat pradžios iki 
paskutinės minutės buvo tikrai profesionaliai 
vedamos. Prie šio renginio sėkmės neabejoti
nai prisidėjo ir keli jį finansuoti padėję ame
rikiečiai bei lietuviai pavieniai asmenys. Tarp 
rėmėjų taipgi buvo ir JAV Lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos sporto komitetas, 
vadovaujamas Lauryno R. Misevičiaus. 

JAV LB Krašto valdyba, siekdama 
vykdyti Tarybos priimtą rezoliuciją - skatinti 
vyresnio amžiaus mūsų tautiečius sportuoti, 
nusprendė remti lietuvių golfo varžybas, nes 

v 

kaip tik šia sporto šaka daugiausia užsiima 
vyresnio amžiaus žmonės. Todėl Lietuvių 
bendruomenė skyrė $500 premiją šių varžybų 
nugalėtojui, o laimėtojas savo ruožtu gautus 
pinigus buvo prašomas paaukoti jo paties 
parinktai lietuviškai labdaros organizacijai. 
Golfo varžybų 2007 metų pirmąją vietą 
laimėjęs Dan Stone visą prizą paskyrė "Lie
tuvos kaimo" labdaros fondui. 

Varžybų pagrindinis tikslas, žinoma, yra 
proga golfo mėgėjams dar kartą išbandyti 
savo jėgas bei šiaip maloniai praleisti laiką. 
Antrasis, ne mažiau svarbus siekis, - tai tuo 
pačiu paremti lietuviškas organizacijas. Šiais 
metais organizatoriai nusprendė surinkti 
lėšų ambasadoriaus V. Ušacko ir jo žmonos 
Loretos įsteigtam Lietuvos vaikus re
miančiam "Lietuvos kaimo" fondui. Per 
renginį šiam fondui buvo surinkta $4,110. 

Labai džiugu, kad ir Lietuvos valdžia 
remia ir skatina tokių labdaros organizacijų 
veiklą. Ir "Lietuvos kaimo" fondo remia-
1Jliems projektams mūsų tėvynėje iš Lietuvos 
Svietimo ir mokslo ministerijos skiriama tiek 
pinigų, kiek fondo atstovams pavyksta su
rinkti užsienyje. 2006 m. Amerikoje veikian
tis "Lietuvos kaimo" fondas mūsų šalies ra
jonų vaikams iš viso pasiuntė $52,000. Taip 
buvo paremti net 3,800 vaikučių. "Lietuvos 
kaimo" fondo pagrindiniai tikslai yra: vasa
romis suteikti rajonų vaikams galimybę pora 
savaičių naudingai paatostogauti paruošiant 
juos dirbti kompiuteriais bei padėti pramokti 
užsienio kalbų, supažindinti kaimuose au
gančią jaunąją kartą su Lietuvos praeitimi, 
ugdyti patriotizmo jausmą, skiepyti meilę sa
vo šaliai. 

Septintosios lietuvių golfo varžybos 
saulėtoje Floridoje tą pirmadienį prasidėjo 1 
v.p.p. ir užsitęsė net iki 6 v.v. Po varžybų 
žaidėjai ir svečiai rinkosi St. Petersburgo 
Lietuvių klube, kur jų laukė gardi vakarienė, 
prizų ir apdovanojimų įteikimai bei malonus 
pabendravimas minint Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo - Kovo 11-osios šventę. 

Varžybų dalyviai ir svečiai nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvos garbės konsului Algimantui 
Karnavičiui už šią puikią šventę. Tad iki kitų 
metų - pasiruoškime sumušti visus šiais me
tais pasiektus rekordus! Rimas Gedeika 

Zinios iš Lietuvos 
niečiai Evelina Balčiūnaitė ir 
Tomas Adomavičius. Tarp jau
niausių sportininkų stipriau
sias buvo vilnietis Adomas 
Baranauskas. 

• 13-ojo atvirojo Lietuvos 
moterų krepšinio lygos (LM
KL) čempionato laureatės, 
Kauno viešbučio "Daniela" 
konferencijų salėje buvo ap
dovanotos medaliais. Vilniaus 
TEO krepšininkėms įteiktas 
aukso medalis, Marijampolės 
"Arvi" - sidabro ir Kauno 
"Laisvės" - bronzos medaliai. 

• Lietuvos moterų ranki
nio lygos čempįonėmis tapo 
Vilniaus VPU "Sviesa - Eglė" 
klubas, serijoje iki 3 pesgalių 
3:0 įveikęs Kauno "Zalgi
rio" /LKKA rankininkes. 

• Vilniuje vyko šaudymo 

iš lanko vasaros sezono atida
rymo varžybos "Pavasario 
strėlės". Olimpinių lankų vyrų 
grupėje nugalėtoju tapo kau
nietis Arvydas Čepulionis, 
antras - klaipėdietis Leonar
das Bemotas, trečias - irgi 
klaipėdietis Vidmantas Vaiče
kauskas. Skriemulinių lankų 
grupėje aukso medalį laimėjo 
Mindaugas Baranauskas. Ant
ras liko Baltijos šalių Č$!mpio
nas kaunietis Vladas Sigaus
kas. Bronza atiteko Dariui 
Grigaičiui. Olimpinių lankų 
merginų ir vaikinų jaunių gru
pėse pirmas vietas laimėjo vil-

Laikas registruotis 
Birželio 8, 9, 10 dienomis Niujorke vyks 57-osios Šiaurės 

Amerikos lietuvių sporto žaidynės. Laukiama krepšinio ir tink
linio komandų. Galutinė krepšinio komandų ir žaidėjų regist
racija privalo būti atlikta iki gegužės 8 d. imtinai šiuo adresu: 
Juozas (Joe) Milukas, 21 Edgewood Road, Darien, CT 06820. 
Tel. 203 918-7031; el.paštas: cjmilukas@hotmail.com arba 
joem@nylak.com; tiklalapis: www.nylak.com. Galutinė tinkli
nio komandų ir žaidėjų registracija privalo būti atlikta iki ge
gužės 8 d. imtinai šiuo adresu: Nina Jankauskas, 50 Aiken 
Street, nr. 466, Nmwalk, CT 06851. Tel. 203 354-2524; el-paš
tas: ninajankauskas@yahoo.com arba - Gintautas Garsys, 82 
North St., Foxboro, MA 02035. Tel. 508 353-5079; faksas 508 
519-4777; el-paštas: gintautas garsys@yahoo.com. Visais žai
dynių reikalais kreiptis į Juozą Miluką. Daugiau informacijos 
interneto tinklalapyje www.nylak.com. ŠALFASS e. valdyba 

• Prancūzijoje vykusioje 
39-ojoje tarptautinėje buriavi
mo regatoje "Semaine Fran
c;aise de Voile" Lietuvos at
stovė Gintarė Volungevičiūtė 
"Laser Radial" klasėje užėmė 
trečiąją vietą. 

• Sportinių šokių čempio
nei Editai Daniūtei suspenda
vimo grėsmė dar nepasibaigė. 
Praėjusiais metais jos organizme 
buvo aptikta draudžiamo stimu
liatoriaus sibutramino. Teismas 
tuomet leido šokėjams lapkričio 
mėn. dalyvauti pasaulio čempio
nate Danijoje, kur su partneriu 
Artūru Bižoku iškovoįo pasau
lio čempionų titulą. Sių metų 
sausio mėn. Madride (Ispanija) 
vykusiame čempionate jie taip 
pat tapo Europos klasikinių 
sportinių šokių čempionais. Pra
ėjusią savaitę Tarptautinis spor
to arbitražo teismas Lausanne 
(Šveicarija) išnagrinėjo šokėjos 
E. Daniūtės bylą, tačiau spren
dimo laukiama tik po mėnesio. 
Jeigu Drausmės tarybos spren
dimas diskvalifikuoti sportinin
kę bus rastas teisingu, tai iš Lie
tuvos poros bus atimti abu iš
kovoti aukso medaliai. v.P. 



Portugalijos ir Bulgarijos studentai Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune šių mokslo metų pasikeitimo studentais dalyviai 

Ntr. iš plakato ''Vytautas Magnus University" 

Toronto skautai-iškylautojai š.m. vasario 3 d. "Romuvoje" -
Matas Sungaila, Adomas Kuliešius ir Maksas Valadka 

N tr. R.R. Otto 

• 1'EOOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAU MA1 

,_ PĖDO SKAUSMAl „ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

,_ NAGŲ D FORMACIJO IR 

GRYBELINIAI U IRGIMAI 

,_ ĮAUGĘ NAGAI 

... VI -TI - . EJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

,_ SE IORŲ PĖDŲ PRIEŽI ŪRA 

• VAIKŲ EI ENO 

NESKLA DUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EI E 0 SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l DĖKLAIS 

• PRlfMAME VISUS 

PLA l JUS DRA UDIMUS 

+ TERILŪ ĮRA KIAI 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R urrection Rd. Toronto O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektronin is paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelkta pa rindini kapitala Fonde per 45 metu 
Kanados lietuvių mganizacijom davė 2.09 min. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.51 mln. dol. bei studentų stipendl}'oms 

Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Apie tautos poetą rašo moksleiviai 
Kadangi šiais metais 

sukako l 00 metų nuo žy
maus lietuvių poeto Ber
nardo Brazdžionio gimi
mo, aštuntosios klasės 
mokiniai nutarė rašyti 
apie jį, jų tėveliams ir 
jiems padovanojusį Meš
kiuką Rudnosiuką, kurį 
tikriausiai skaitys ir skai
tys ateinančios kartos. 
Skaitėme poeto eilėraščius ir mokėmės juos su
prasti, įsiklausyti į raginimus, šaukimą, kvieti
mą, stengėmės išvysti juose Lietuvą bei aprėpti 
laiko ir geografines platuma§. 

Mokytoja Rima Zemaitytė-De Iuliis 
*** 

B. Brazdžionis gimė Lietuvoje, bet vėliau 
su tėvais išvažiavo į Los Angeles. Po daugelio 
metų sugrįžo į Lietuvą ir yra palaidotas Kaune. 
Jis buvo klasikinės poezijos kūrėjas ir šildė 
lietuvių patriotų širdis savo kūriniais. Jo kūri
nius skaito ir XXI amžiaus vaikai. 

Man patiko B. Brazdžionio eilėraščiai, 
nes jis juose mini gimtąją žemę ir aprėpia vis
ką labai plačiai ir rašo labai poetiškai. Jo eilė
raščiuose yra labai gražių pasakymų: "Ir tas 
senas kryžius ne tave vadina", poetas kartoja 
žodžius: "tėvynė", "Lietuva", "tėviškė", "gim
tinė", nes jis nori, kad skaitytojai galvotų apie 
Lietuvą, kad taip į jų širdis būtų "įdėtas" pat
riotizmas. O man širdį labiausiai sušildė šitas 
posmas: 

Baltas baltas kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido lyg žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė, 
Per pasaulį keliauja žmogus. 

Evaldas Mitras 

Per pasaulį keliauja žmongus. Piešinys 

*** 
Man labai patiko B. Brazdžionio eilėraš

čiai. Juose yra gražios spalvos: balta, mėlyna. 
Jis rašė apie Motiną, tėviškės gamtą ir sudėjo 
tokias emocijas, kaip liūdnumas ir skausmas. 
Mano mėgstamiausias eilėraštis yra Aš čia -
gyva. Man patiko, kad eilėraštyje sakoma, jog 
Lietuva yra gyva. Jame klausiama: "Kur tu, 
tėvyne, kur tu, Lietuva?". Atrodo, lyg kas bū
tų pasiklydęs ir nežino, kad Lietuva yra gyva. 
Kai aš skaičiau B. Brazdžionio eilėraščius, aš 
galvojau apie gamtą, tėvynę, pievą, Baltijos 
jūrą„. Austėja Vaškevičiūtė 

*** 
Bernardas Brazdžionis buvo labai įdomus 

lietuvių poetas. Jo poezija įkvėpdavo jaunimą. 
Iš pradžių, kai skaičiau jo eilėraščius, man 
buvo sunku suprasti. Vėliau, kai pergalvojau, 
supratau, kaip gražu. Skaitydamas eilėraštį Aš 
čia - gyva, galvojau apie laikus, kai Rusija 
okupavo Lietuvą. Poeto eilėraštis tarsi sako 
man, kad nors Lietuvos nebuvo žemėlapyje, ji 
buvo gyva lietuvių širdyse. Aš dar pagalvojau 
apie siaubą, ir skurdą, kurį lietuviai turėjo 
pergyventi. Sis eilėraštis taip pat man pasakoja 
apie stiprią lietuvių dvasią, kuri visada buvo 
gyva. Kitas eilėraštis, privertęs mane galvoti, 
buvo Lietuviškajam žodžiui. Siame eilėraštyje 
poetas sako lietuviams nepamiršti savo kalbos 
ir už ją kovoti. Poetas visus šaukia kovoti ir už 
Lietuvos laisvę. Man patinka skaityti B. Brąz
džionio poeziją, nes joje yra daug istorijos. Sis 

poetas taip pat rašė eilėraščių vaikams. Vienas 
iš jų yra Meškiukas Rudnosiukas. B. Brazdžio
nio eilėraščiai visada pakelia dvasią ir daug ko 
pamoko. Adomas Kuliešius 

*** 
Bernardas Brazdžionis yra vienas iš žy

miausių lietuvių poetų. Gyvendamas toli nuo 
Lietuvos, jis sielojosi dėl savo tėvynės likimo 
ir savo eilėraščiuose ragino savo tautą pakilti 
iš vergijos. Todėl eilėraščiuose jis dažnai karto
j a žodžius "tėvynė", "Lietuva", "motina", 
"tauta", "ilgesys". Ilgesys tėvynės ypač jaučia
mas eilėraštyje Tu nežiūrėk, mama, pro langą. 
Man jo eilėraščiuose yra gražu tai, kaip jis ap
rašo Lietuvos gamtą, iškelia jos didingumą. 
Skaitydamas B. Brazdžionio eilėraščius, aš 
išgyvenau tuos pačius jausmus: tėvynė taip to
li, bet kartu ir taip arti - tavo širdyje. 

Tomas Trussow 
*** 

Bernardas Brazdžionis buvo vienas iš iški
liausių nepriklausomybės metų poetas ir Lie
tuvos literatūros klasikas, kaip rašoma "Skai
tiniuose". Jis gimė 1907 m., o mirė 2002 m. Jis 
buvo labai geras poetas ir parašė tokius eilė
raščius, kaip Tu nežiūrėk, mama, pro langą. 
Jame jis rašo apie meilę Motinai ir nenori, 
kad ji būtų liūdna. 

B. Brazdžionis rašė apie tai, ką jis mylėjo. 
Man tai buvo labai gražu. Jis rašė taip mylėda
mas, kad mokėjo tą meilę parodyti tau. Kai aš 
skaitau jo eilėraščius, tai pagalvoju, koks aš 
esu laimingas, kad gyvenu taip, kaip gyvenu. 

Petras Pečiulis 
*** 

B. Brazdžionis buvo vienas iš didžiausių 
poetų. Man jo eilėraštis Aš čia - gyva patiko, 
nes pasakoja apie žmogų, ieškantį Lietuvos. Ir 
Lietuva jam atsako: "Aš čia- gyva!". Ir poetas 
tą atsakymą kartoja, kad jis įstrigtų mūsų 
galvose. Jis tikrai įstringa, ir mes tikime, kad 
Lietuva gyva. 

Man labai patiko ir eilėraštis Tu nežiūrėk, 
mama, pro langą. Jis liūdnas, tarsi vaikas 
bando nuraminti savo mamą: Tu nežiūrėk, 
mama, pro langą, l Vieškeliu ne tavo eina 
liūdesys, l Ir tas senas kryžius ne tave vadina, l 
Ir baltųjų paukščių juodas debesis. Lietuvos 
Motina liūdna. Poetas į šitą eilėraštį tarsi 
sudėjo visą Lietuvos istoriją: čia ir knygnešys, 
ir savanoris. Ir šeimos istorija - tarsi Lietuvos 
istorija. Tomas Botyrius 

*** 
B. Brazdžonis buvo vienas iš geriausių 

poetų - klasikas. Jis gimė 1907 m. Lietuvoje. 
Jis buvo apdovanotas medaliu "Pro Ecclesia 
et Pontifice" (Bažnyčia ir Popiežius). Vienas 
iš mano mėgstamiausių eilėraščių yra Aš čia -
gyva. Man jis patiko todėl, kad čia rašė apie 
mūsų tėvynę Lietuvą. Mano mėgstamiausi žo
džiai yra šie: Aš čia - gyva, - po kojų tarė žemė 
l Aš čia - gyva, - sūnau, ar nematai? Kai per
skaičiau šį eilėraštį, aš prisiminiau, kai buvau 
Lietuvoje su savo šeima. Lietuva labai graži. 
Ir žmonės ten geri ir linksmi. Iš tikrųjų Lietuva 
yra labai gyva. Anikė Rudnitsky 

*** 
"Bernardas Brazdžionis buvo vienas iš pa

čių iškiliausių nepriklausomybės laikais susi
formavusių poetų ir lietuvių literatūros klasi
kas", - rašoma Lietuvių literatūros skaitiniuo
se. Kai aš perskaičiau šio poeto eilėraščius, 
man labai patiko, kad jis naudojo daug gražių 
palyginimų ir daug gerų žodžių. Aš supratau, 
kaip labai jis mylėjo Lietuvą, kaip jam sunku 
buvo išvažiuoti ir gyventi svetur. Gyvendamas 
Amerikoje, jis galvojo apie Lietuvą ir tą meilę 
galėjo laisvai išreikšti savo poezijoje, kurią 
skaitė visa išeivija. Daugelyje eilėraščių poetas 
kalba apie liūdną, sunaikintą Lietuvą, kuri 
daug iškentėjusi, bet vis dar gyva. Jis viename 
eilėraštyje kartoja žodžius: Aš čia - gyva, nes 
nori pabrėžti, kad Lietuva tikrai nėra pražu
vusi. Daiva Ramanauskaitė 

(Bus daugiau) 
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AtA 
VLADUI PALIULIDI 

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo seserims 
URŠULEI PALlliLYl'EI, ONlITEI SENKU
VIENEI ir jų šeimoms -

Petronių šeima 

PADĖKA 

AtA 
ELENA GRAIBUS 

iškeliavo amiinybėn 2007 m. balandlio 11 d. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, kun. Jonui Šileikai, OFM, diako

nui Kazimierui Ambrozaičiui už maldas prie karsto, 
už atnašautas Mišias Prisikėlimo šventovėje ir palydė

jimą į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame vargoninin
kei Danguolei Radtke už gražių giesmių giedojimą, 

draugams, pažįstamiems, giminėms ir .kaimynams už 
dalyvavimą laidotuvėse, pareikštas užuojautas, užpra
šytas šv. Mišias, už aukas ir atsiųstas gėles. 

Visiems nuoširdus ačiū -
Jryta ir Paulius Vytai 

PADĖKA 

AtA 
VANDA LAPIENIENĖ 

iškeliavo amžin.ybėn 2007 m. balandžio 8 d. 

Dėkojame prelatui Jonui Staškevičiui ir kun. Vy
tautui Staškevičiui už maldas ir aukotas gedulines Mi

šias, palydėjimą į kapines, vargonininkei Daliai N or
kutei ir ŠV. Kazimiero parapijos chorui už giesmes. 

Ypatingas ačiū vaikaičiams, kurie nešė močiutės kars
tą; dėkojame Irijai Lukošienei ir Turesei Pargauski.e

nei už atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose, vi
siems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie pa
lydėjo velionę į amžinojo poilsio vietą, dovanojo gėlių 

ir užprašė Mišias; J. Gurklienei už puikias vaišes, Mo
nikai Povilaitienei už aukų rinkimą. Jūsų nuoširdu

mas guodžia mus visus. 
Liūdintys -1"Tas Petras, dukros Rita ir Dalia, 

sūnus Renis ir jų šeimos 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. MBX l X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 O ir 24 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* 8!.ĮOO* 

* c~~on is valid o~~~t~'e!;~:~Pysanka" head o~ off 

Sol. A. Brazis išdainavo visas daineles 
EDVARDAS ŠULAII!S 

Š.m. balandžio 1 d. Amži
nybėn iškeliavo Amerikos lie
tuvių sceninės ir visuomeni
nės veiklos veteranas Algirdas 
Brazis, palikęs gilius pėdsakus 
Amerikos lietuvių k.ul,.tūrinėje 
veikloje. Prieš 92 m. Cikagoje 
gimęs Algirdas (amerikiečiams 
žinomas kaip Algerd) Brazis 
apie 70 metų aktyviai dalyva
vo ne .tik Čika~~' ~et ir visos 
Amerikos muZJkin1ame gyve-
nime. Jo buvo visur pilna: sa
vo karjerą pradėjęs kukliose 
pirmosios išeivių kartos salė
se, pasiekė auksčiausio įverti
nimo - dainavo prestižinėje 
Metropolitan operoje Niujorke. 

Taip pat A. Brazis buvo 
vienas iš tų, kurie reiškėsi ir 
įvairiose senosios išeivių kar
tos įsteigtose organizacijose. 
Be to, nevengė bendrauti ir su 
vėliau Amerikon atvykusiais 
mūsų tautiečiais, pasirodė jų 
įsteigtoje Čikagos lietuvių 
operoje. 

Visą gyvenimą lydėjo muzika 
A. Brazis gimė 1915 m. 

vasario 9 d. Čikagoje, mokėsi 
Morton aukštojoje mokykloje 
Cicero, IL, miestelyje ir Cice
ro Junior kolegijoje. Vėliau 
studijavo teisės mokslus Kent 
Law School Čikagoje ir De 
Paul universitete. Thčiau jo 
širdį traukė muzika - muzi
kuoti pradėjo būdamas 9-erių 
metų. Iš pradžių daug dėme
sio skyrė smuikui, o vėliau, 
pajutęs, kad turi gerą balsą, 
palinko i dainos meną, nors 
kurį laiką grojo akordeonu ir 
bandža. 

Dainavimą studijavo pas 
žinomus mokytojus Bianco 
Sarojo, Dimitri Onofrėjų ir ki
tus. Jaunystėje nemažai kon
certavo su K. Steponavičiaus 
(kito Amerikos lietuvio) va
dovaujamu Čikagos lietuvių 
choru "Pirmyn". A. Brazis 
lankėsi Lietuvoje. Kaip yra 

mums pasakojęs, ši išvyka į 
tėvų kraštą dar labiau pastū
mėjo tautiečių link, muzikas 
įsitraukė i kelių lietuviškų or
ganizacijų veiklą. 

1939-1940 m. A Brazis su 
"Metropolitan Concert" tru
pe koncertavo įvairiuose JAV 
miestuose. 1951 m. surengta-

Sol. a.a. A. Brazis 

me soliniame koncerte Car
negie Hall Niujorke jis at
kreipė į save muzikos žinovų 
dėmesį ir buvo pakviestas dai
nuoti į garsiąją Metropolitan 
operą. Iš viso šioje operoje 
pasirodė 233 pastatymuose. 

1954 m. A Brazis grįžo į 
Čikagą. Po kiek laiko jis įsi
traukė į naujai įsisteigusios 
Čikagos lietuvių operos veik
lą, čia dainavo iki pat senat
vės. Beje, A Brazis savo pro
fesionalaus solisto karjerą 
pradėjo 1944-aisiais, sugrįžęs 
iš JAV kariuomenės, kur tar
navo tankistu. Iš pradžių jis 
įstojo į Chicago Opera kolek
tyvą, o 1947-aisiais pasirašė 
sutartį su San Carlo operos 
bendrove, su kuria pasirodė 
ne tik JAV, bet ir Kanadoje. 

Žmona Aldona - taip pat 
muzikė 

A. Brazio žmona Aldona 
Sokaitė- taip pat muzikė, pia
nistė. Būsimam vyrui ji akom-

VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasikvietf kaimynu&, draugus ir pal.įstanuu. kartu 
su thau, vaikau, vaikai~iau, net atna mylimais 
gyvuliukah, au 8enaia ir }aunab, "Visi nuo l ili 98 

(4 ~~ mcrtų tJStde lmčiami tlalywmti "70ronlo Challenp" 
,.Jlp!,.... 5 A:m ėjime arba bėgime, tap pat l A:m ęjitM 

š.m. birželio 10, sekmadienį. 
Lenktynės prasidės tiksliai 9.30 val. ryto. 

VISOS SUTELKTOS RĖMĖJŲ LĖŠOS BUS SKIRTOS 
"LABDAROS" SLAUGOS NAMAMS. 

Papildomą informaciją galite rasti tinklalapyje arba 
skambinkite Virginijai Rušklenei tel 416-232-2112/409. 

"LabdBl'OI" Lietuvių slaugos namų administracija 

(nuo 1919 metų) 
A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnauijame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

panuodavo koncertuose bei 
ruošiant dainas. Tuks jų bend
ravimas išsirutuliojo į artimą 
draugystę, kuri 1940 m. buvo 
apvainikuota vedybomis. 

Jiedu užaugino keturias 
dukras, vėliau sulaukė 8 vai
kaičių ir 6 provaikaičių. Ilgą 
laiką A Brazis buvo "AI's Hill
top Lounge" užeigos (Justice 
miestelyje, Čikagos pietva
karinėje dalyje) savininkas. 

Pastaruoju metu kartu su 
žmona gyveno ~os Heights 
miestelyje prie Cikagos. Net 
ir dėl ligos netekęs abiejų kojų 
velionis nepasidavė, dažnai 
buvo matomas lietuviškuose 
renginiuose. 

Praėjusių metų vasarą jis 
dalyvavo Šiaurės Amerikos 
Lietuvių dainų šventėje, kur 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus jam įteikė aukštą 
valstybinį apdovanojimą - or
dino "Už nuopelnus Lietuvai" 
Komandom kryžių. 

A. Brazis priklausė ir da
lyvavo įvairių lietuvių organi
zacijų veikloje: Lietuvos vyčių, 
Lietuvių prekybos rūmų, 
Amerikos legiono lietuviškojo 
Don Varnas skyriaus, Susivie
nijimo lietuvių Amerikoje 
(SIA), Balzeko ąetuvių kul
tūros muziejaus, Cikagos lie
tuvių operos ir kt. 

Apie A Brazio mirtį pla
čiai rašė didieji Čikagos dien
raščiai. Daugiausia vietos sky
rė Chicago Sun-Times, iš
spausdino ne tik ilgą aprašy
mą, bet ir jo sceninės veiklos 
nuotrauką. 

Velionis palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
balandžio 10 d. po pamaldų 
ŠVč. Mergelės Marijos Gimi
mo šventovėje. Su velioniu at
sisveikinti ir ji palydėti i amži
no poilsio vietą susirinko ga
na didelis žmonių būrys. Tus 
parodė, kad velionis buvo la
bai populiarus tarp mūsų tau
tiečių. 

l AUKOS l 
A.a. Vlado Paliulio atmini

mui pagerbti Tėviškės Iibu
riams aukojo: $60 (JAV)-S.C. 
Jankevičiai; $50 (JAV) - Z.O. 
Bucevičiai>vB.R. Galinaičiai; 
$50 - V.A Zalnieriūnai, l. Bis
kienė ir šeima; $40 - A.S. Du
bickai; $30 - K.R. Poškai, V.E. 
Krikščiūnai, V.V. Paškus; $25 -
'IB. Stanuliai; $20 - L Einikis, 
S. Valic.kis, V. Borisevičius, B. 
Jack.a, B. Kasperavičius, J.R. 
Dūdos, A. Vitkienė, L.D. Gar
baliauskai, V. S.kukausk.as, B. 
Jogi, AB. Abromaičiai, D. Bu
rokienė, A.T. O'Donohue, G. 
Bijūnienė, A Seth, P.B. Sapliai, 
D. Vaidilienė; $10 -A. Masio
nis, E. 'Ii'ibinevičius, M. Vait
kienė. 

A.a. Vandos Lapienienės 
atminimui pagerbti N. Pečiuly
tė Tėvilkės iiburiams aukojo 
$30. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosJ datą, kuri yra pa
:lymėta ant laikrašao lipdės 
su jiisq adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku Ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 



Muzikos festivalis 
Muzikos festivalis "Confe

rence of Independent Schools' 
Music Festival (CISMF)" įvy
ko Roy Thomson Hall Turon
te balandžio 15 d. Dalyvavo iš 
42 Ontario ir Kvebeko mo
kyklų 1500 mokinių. Dirigavo 
dr. Lydia Adams, Elmer Iseler 
Singers ir Amadeus chorų va
dovė. Programoje jaunesniųjų 
choras atliko a.a. Jono Gove
do aranžuotą Kanados liau
dies dainą "I'se the B'y''. 

Programoje išspausdintas 
šis aprašymas: 
"One of Canada 's most popu
lar folksongs was rendered by 
the Iate John Govedas into this 
charming two-part chorai ar
rangement for treble voices. Mr. 
Govedas was a notable Cana
dian composer and chorai ac
companist residing in Toronto. 
Those of us who had the good 
fortune of working with John 

remember him as someone 
who was as playful as he was 
brilliant. As quoted in the 
Globe & Mail John was 'A big 
man, a nutty professor of a guy, 
he would burst into rehearsals, 
streaming sheet music behind 
him - and everything, includ
ing the choir he was about to 
accompany, was brighter. ' In 
rehearsa~ he would make faces 
at the children from behind the 
conductor and distract them 
from the more serious pursuit 
of musical excellence. Inevi
tabl;y however, he could create 
opportunities for exquisite mu
sical moments in the height of 
a performance whether it be a 
Kiwanis Festival competition 
or a special concert. There are 
many notable works penned by 
John for children 's voices. Al
though his songs are challeng
ing, he knew the child's voice 
welL He magically designed his 
music so that it was easy to 
leam. His arrangement of l'se 
The B'y has been performed 
internationally and is one of 
many Govedas pieces that chil
dren love to sing. John was a 
brilliant musician and com
poser. Children loved him and 
many chorai conductors were 
fortunate enough to benefit 
from his musical genius. He is 
a true Canadian legend. " 

Aa. Jonas, ilgametis Lie
tuvos kankinių šventovės var
gonininkas ir choro vadovas, 
mirė 2005 m. gegužės 7 d. Inf. 

~\,(/~\/~ 

DENI.A.L C::.A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <4t6> 763-5677 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškoj ima 
• imigracijai Kanadą 
• te tamentų udarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, lhronto, ON MIJC 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El.paštit~: la\\'.)'Crs@'pace!awfirm.com 

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

paminklų stiliuje. 
.A Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
.A Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis mm.tzib.com laukia jūsų 
apsilankymo. Kviečiame susipažinti su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - tevzib@rogers.oom 
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"TŽ" spaudos popietėje balandžio 15 d. meninėje programoje dalyvavo Prisikėlimo parapijos 
kanklininkės, vad. Ž Janeliūnienės ir A. Valaitytės Ntr. K. Poškaus 

"SKRYBĖLAITĖS" IR TORONTO LIETIMŲ NAMAI 
VISUS KVIEČIA Į ŠVENTINĮ KONCERTĄ MOTINOS DIENOS PROGA 

"TU NUMEGZK MAN, MAMA, KELIĄ"! 
KONCERTAS ĮVYKS 

2007 m. GEGUŽĖS 13, SEKMADIENĮ, 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 
KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE, 
1573 BLOOR ST.W. 

PIETŪS, KAIP VISADA, NUO 11.30 IKI 2.30 _ 

KONCERTO PRADŽIA 1 val. 

"SKRYBĖI.AITĖS" VAIŠINS 
KAVA IR PYRAGAIČIAIS, 
O LIETUVIŲ NAMAI VISOMS MAMOMS 
DOVANOS GĖLIŲ IR TAURĘ VYNO. 

Visus maloniai kviečia rengėjai 

i TORONTO i 
Algis Zaparackas, lietuvių 

radijo "Lithuanian Melodies" 
vedėjas DetroiteJ MI, balandžio 
25 d. lankėsi TZ redakcijoje ir 
papasakojo, kad renkąs duome
nis apie prieš 40 metų turėtus 
išeivijos ryšius su okupuota Lie
tuva, prisimenant 1967 metų 
"Expo" Montrealyje ir kitus 
įvykius . Jo radijo valandėlė 
veikia šeštadieniais 8-9 val. ryto 
-WPON-AM 1460; Web radio 
www.wpon.com. 

Evergreen - nepelno sie
kianti organizacija rengia infor
macinius ir naudingus aplin
kosaugos užsiėmimus Toronte 
ir apylinkėse. Gamtovaizdžių 
fotografija ir gamtosauga gegu
žės 12, šeštadienį, 9v.r. Turonto 
universiteto Mississaugos sky
riuje, 3359 Mississauga Rd. (i 
šiaurę nuo Dundas W. g.). Pa
sistatyti automobilius #4 aikš
tėje ir susitikti prie pietinio pa
stato įėjimo - South Bldg. At-

vykite ten pat Vietinių laukinių 
augalų sodinimui, gegužės 19, 
šeštadienį, 10 v.r. Evergreen 
taip pat kviečia visus gegužės 
26, šeštadienį, 10 v.r. Erindale 
Park (Dundas W g„ į rytus nuo 
Mississauga Rd.) sužinoti apie 
gamtosaugą ir infestacinių auga
lų panaikinimą. Informacija tei
kiama tinklalapiuose www.ever-
11;reen.ca ir www.ecosource.ca. 

Darbas, Pasvalio rajono 
laikraštis, š.m. balandžio 5 d. 
laidoje paskyrė visą puslapį dr. 
Antano Matulo įspūdžiams 
apie Kanados lietuvius paskelb
ti. Straipsnio autorė Zina Ma
gelinskienė rašo, kad kasmet i 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimus Kanados lie
tuviai pasikviečia ląltj nors Lie
tuvos seimo narį. Šiemet buvo 
pakviestas A. Matulas, seime 
atstovaujantis pasvaliečiams. 
Jo įspūdžiai, pailiustruoti ketu
riomis nuotraukomis, maždaug 
išreiškiami straipsnio antrašte 
"Lietuvybės Kanadoje paria-

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:--tj;>-';';:~-\l}~· .J.;-..,~~~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.} 
Privati ALJTQ.AJKŠTĖ ("parking") 

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

mentaras rado daugiau negu 
Lietuvoje". Dešimtį dienų čia 
viešėjusį svečią maloniai nuste
bino geras lietuvių susiorgani
zavimas. Inf. 

Dail. Silvijos Saplienės meno 
paroda "Visitation" vyks š.m. 
gegužės 7- birželio 3 d.d. "Art 
Square'' galerijoje, 334 Dundas 
St. W., priešais AGO - Ontario 
meno galeriją. Valandos - 10 v. 
r. - 10 v.v. nuo pirmad. iki sek· 
mad. Tel. 416-595-5222. Atida· 
rymas - gegužės 10, ketvirta· 
dienj, 7 v.v. 

Lietuviška programa yra 
rodoma pirmadieniais, 2.30 
v.p. p. per 4-tą TV kanalą . 
Programą veda Stasys Ku
liavas. Inf • 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl.(416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas !ioje srityje nuo 1987 m .. 
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Anapilio žinios 

• Balandžio 28, šeštadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Janina Vitartienė, 
93 m. amžiaus. 

• Ateinantį sekmadienį Lie
tuvos kankinių ir Gerojo Gany
toj o šventovėse bus renkama 
Toronto arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava Sh~re Life. 

• Delhi miesto Sv. Kazi
miero lietuvių šventovėje ge
gužės 12, šeštadienį, Mišios bus 
ne įprastu 3 v.p.p. laiku, bet l 
v.p.p. 

• Gegužės 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Miši9s bus ir 5 v.p.p., o po 
Mišių - ąventoji Valanda prie 
išstatyto Svenčiausiojo. 

• Sv. Jono lietuvių kapinių 
lankymo diena bus birželio 3, 
sekmadienį. Mišios kapinių 
koplyčioje - 3 v.p.p. Pamokslą 
sakys diak. Bernardas Beliekas, 
OFM, iš Hamiltono. 

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuvių choras "Bočiai" rengia 
savo gyvavimo penkmetį gegu
žės 26, šeštadienį, 4 v.p.p. Ge
rojo Ganytojo misijos patalpo
se. Meninėje programoje: iš
trauka iš vaidinimo "Sekminių 
vainikas" ir "Bočių" choro dai
nos. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Bilieto kaina- $15. Bilietus 
platina Rūta Poškienė 705 429-
0790 ir Alina Zabulionienė 705 
429-3651. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą mūsų pa
rapijos salėje sekmadieniais 
platina Albina Augaitienė. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 6: 9.30 v.r. už a.a. Graži
ną Kocienę (111 metinės) ir Ka
zimierą Butkienę; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje, gegužės 6, sek
madienį, 2 v.p.p. už a.a. Jopą 
Paliulį (l metinės); Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje, gegužės 
5, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Vandą Lapienienę. 

i AUKOS i 
Šv. Jono lietuvių kapinės iš 

a.a. Julės Šileikienės palikimo 
gavo $10,000. 

A.a. Mečislovo Trečioko 
vienerių metų mirties prisimini
mui Jurgis ir Mary Zlatkai, 
Anicetas ir Irena Zalagėnai Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Janinai Vitartienei 
mirus, užjausdami dukrą Virgi
niją ir Stasį Vaštokus, Aldona 
ir Antanas Kilinskai Tėviškės 
žiburiams aukojo $30. 

Petras Blazukas Lietuvo
je audžia tautinius drabužius -
suvalkietiškus, dzūkiškus, 
aukštaitiškus, žemaitiškus. El. 
paštas kefas@inamai.lt. 

Sendraugiai ateitininkai 
rengia diskusijų vakarą -
"Nuodėmė ir nuodėmingu
mas". Kaip nuodėmingumas 
pasireiškia mūsų aplinkoje? 
Ar esame atsakingi už tai? 
Kviečiame sendraugius ir stu
dentus bei susidomėjusią vi
suomenę įdomiai praleisti šeš
tadienio vakarą, gegužės 26, 7 
val.vak. Prisikėlimo parapijos 
kavinėje. Laukiame visų! 

PRIŽIŪRĖČIAU VAIKUS savo 
namuose Mississaugoje. Geros 
sąlygos. Skambinti Rasai tel. 
905 273-6062. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijos jaunimo choras 

giedojo balandžio 29 d., šį 
sekmadienį giedos per 10.45 
v.r. Mišias, kuriose vaikučiai 
priims Pirmą Komuniją. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. ~ir
mą penktadienį Mišios ir Sv. 
Valanda vyksta 7 v.v., išpažinčių 
klausoma prieš Mišias. Pirmą 
šeštadienį Gyvojo rožinio drau
gijos nariai renkasi Rožiniui ir 
Mišiom 10.30 v.r. Gyvojo roži
nio draugijos narių pavasario 
susirinkimas yra nukeltas į spa
lio 6 d. 

• Gegužinės pamaldos, ku
rių metu bus giedama Marijos 
litanija ir teikiamas palaimini
mas su Švenčiausiu, vyks šiokia
dieniais po 7 v.v. Mišių, šešta
dieniais litanija skaitoma po 9 
v.r. Mišių, o sekmadieniais gie
dama po 10.45 v.r. Mišių. 

• Balandžio 28 d. palaidota 
a.a. Danutė Bajorinienė, 80 m. 
Paliko vyrą Adolfą, sūnus Alek
są ir Eugenijų bei dvi seseris 
Lietuvoje. Balandžio 30 d. pa
laidota a.a. Regina Pakalniš
kienė, 81 m. Paliko dukras A. 
Puodžiūnienę ir l. Jokubynienę 
su šeimomis. 

• Vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimas vyks šį penkta
dienį, gegužės 4, nuo 10 v.r. iki 
8 v.v. ir šeštadienį, gegužės 5, 
nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Daiktus 
prašoma atvežti į salę gegužės 
l ir 2 d.d. Kepėjos ir kepėjai 
yra prašomi iškepti pyragų. Dėl 
baldų prašoma skambinti D. 
Nausėdienei tel. 416 231-1423 
ar B. Čepaitienei tel. 416 621-
2343. Kitais išpardavimo reika
lais skambinti D. Rocca tel. 905 
820-3088 ar B. Pichler tel. 416 
248-8565. 

• Parapijos taryba pasi
skirstė pareigomis: tarybos pir
mininkas Morkus Sungaila, vi
cepirmininkės B. Čepaitienė ir 
R. Girdauskaitė, sekretorė J. 
Stasiulevičienė. Sekcijų pirmi
ninkai: religinės - A. Ambro
zaitienė, pav. A'!, Bubulienė; 
labdaros - dr. J. Cuplinskienė, 
pav. D. Nausėdienė; visuome
ninės - A. Pleinytė, pav. R. 
Grybienė; rinkliavų - J. Mor
kūnas; stovyklavietės priežiū
ros - R. J aglowitz; žiniasklai
dos - V. Tamulaitis; parapijos 
pastatų priežiūros -J. Vingelie
nė; jaU!J-Ų šeimų- J. Gabrienė. 

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

•Mišios sekmadienį, gegu
žės 6: 8 v.r. už a.a. Marytę Kriš
čiūnienę; 9 v.r. už a.a. Vytą 
Šlapkauską - metinės; 10.45 
v.r. už gyvas ir mir~sias moti
nas, už a.a. Jurgį Simaitį, už 
a.a. Magdaleną ir Krilavičių ir 
Matusevičių šeimų mirusius; 
12.15 v.d. už a.a. Antaną ir 
Magdaleną Gulbinus. 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems i užsieni ir 
atvykstantiems i Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ( ext. 26) dienos metu. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, gegpžės 6, 

9.30 v.r. pamaldos su Sv. Ko
munija. Po pamaldų įvyks Mo
terų draugijos susirinkimas. 

• Sekmadienį, gegužės 13, 
9.30 v.r. - iškilmingos pamal
dos, kuriose bus gėlėmis pa
gerbtos visos motinos Motinos 
dienos proga. 

• Sekmadienį, gegužės 20, 
pamaląų nebus. 

• Seštadienį, gegužės 26, 
nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. Moterų 
draugijos "bazaras". Daįktus 
pardavimui priima Irma Stur
mienė, Moterų draugijos pir
mininkė, 905 274-3529. 

• Gegužės 27 d. pamaldos 
įprastu laiku - 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 29 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 150 
svečių. Pietų metu budėjo Kul
tūros komisijos narys B. Stun
džia. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - gegužės 16, trečiadie
nį, 7 v.v. LN seklyčioje, "Lab
daros" - gegužės 23, trečiadie
nį, 7 v.v. slaugos namuose. 

• Lietuvių Namai ieško vi
rėjo (šefo), galinčio gaminti 
maistą ir vadovauti sekmadie
nio popietės valgyklai. Suinte
resuoti prašomi kreiptis į LN 
vedėją arba skambinti tel. 416 
532-3311. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

$200 - G. Bijūnienė; $100- dr. 
J. Yčas. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą. Aukos priimamos 
Toronto Lietuvių Namų rašti
nėje, Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdara, 1573 
Bloor St.W., Toronto, ON M6P 
1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Tautos fondas Kanadoje 

paaukojo mokyklai $200. Dė-
kojame. v 

• Mkt. Rima Zemaitytė
De Iuliis dalyvavo Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
surengtame seminare "Litua
nistinio švietimo plėtra" balan
džio 18-20 d.d. Lietuvoje, kur 
pristatė ir savo knygą Lietuvių 
literatūros skaitiniai. 

• Gegužės 5 d. bus išdalin
ti TCDSB registracijos blankai 
2007-2008 mokslo metams. 
Prašoma juos užpildyti ir sugrą
žinti iki birželio 9 d. (paskutinė 
mokslo diena). 

• Jaunųjų bei vyresniųjų 
darželiai maloniai kviečiama
mytes į savo klases gegužės 12 
d., 11 v.r. Motinos dienai pami
nėti. Bus trumpi pasirodymai ir 
kavutė. 

• Gegužės 19 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Gegužės 25, penktadienį, 
6 v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėje ir šventovėje įvyks Toronto 
Maironio mokyklos mokslo 
metų užbaigimas su šv. Mišio
mis 6 v.v., abiturientų pagerbi
mo iškilmėmis bei šilta vakarie
ne. Bilietus galima įsigyti pas 
Kristiną Dambaraitę-J anowicz, 
tel. 905 602-9231. Suaugusiems 
$30 dol.; vaikams (7-16 m.) -
15 dol. 

• Tėveliai! Ar jau užpildė
te Maironio mokyklos vasaros 
karnavalo (birželio 9 d.) anke
tą? Živilė 

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnų dėjimas, krūmų ir 
gėlynų priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416 909-2464 (cell), 
416 236-5409. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras jau 56 metus 
gieda ir dainuoja lietuvių telkiniuose. Gražiai giedojo 14 gies
mių Velykų rytą, sutraukęs per 30 choristų. Giesmes parinko 
choro koordinatorius Antanas Mickus, vargonavo ir dirigavo 
muz. Laurynas Djintcharadze, kuris jau 10 metų su choru dir
ba. Giesmės buvo kompozitorių Gounod, Vivaldi, J aunelio, 
Stankevičiaus, Gailevičiaus ir Djintcharadze. Buvo malonu iš
girsti 2 giesmes iš Vyrų choro. Choras baigė Mišias su A. Stan
kevičiaus Prisikėlimo himnu. Per Atvelykį choras ir sol. Antanas 
Keblys su jaunu muziku varg. Aleksandru Graziani, diriguojant 
Antanui Mickui, labai gražiai atliko velykines giesmes. Choras 
turi du gerus profesinius muzikus vargonininkus, kurie pamilo 
lietuvišką giesmę. Kviečiam jaunimą prisijungti prie šito tradi
cinio vieneto. AJM 

"Rūtos" klubo 30-ties metų veiklos minėjime birželio 17 d. 
po 11 val. Mišių Aušros Vartų parapijos salėje programą atliks 
torontiečiai Vytautas Mašalas ir Lilija Turūtaitė. Klubas 
praneša, kad ir vasaros metu trečiadieniais vyks "Bingo" žaidi
mai. 

Lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimas ir Mo
tinos dienos minėjimas vyks šeštadienį, gegužės 12, 11 val. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

KLKM dr-jos skyrių atstovių suvažiavime Montrealio 
skyriui atstovavo J. Blauzdžiūnienė ir D. Staškevičienė. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, balandžio 29, per šv. Mišias giedojo ne tik Šv. 

Kazimiero parapijos choras, bet ir Montrealio lietuvių "11 Di
vo" kvartetas - Rytis Bulota, Haroldas Celtorius, Vytas Mu
rauskas, Alfredas Pališaitis. 

Montrealio lietuvių kredito unijos "Li!as" 52-asis metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 29 d., l v.p.p. Sv. Kazimiero para
pijos salėje. Valdybos pirmininkas Andrius Gaputis pradėjo su
sirinkimą kviesdamas minutės tyla prisiminti 2006 metų miru
sius narius. Po to pristatė "Lito" valdybą ir revizijos komisiją. 
Sekretorius Arūnas Staškevičius perskaitė 2006 m. susirinkilJlO 
protokolą. Pirm. A. Gaputis padarė pranešimą, sveikino Sv. 
Kazimiero parapiją šimtmečio proga. "Litas" skiria 4 bilietus 
parapijos šimtmečio pokyliui, sakė, kad "'Lito' bankelis stovi 
ant stiprių pamatų". "Litas" rėmė daug lietuviškų organizacijų. 
Baigė pranešimą dėkodamas "Lito" valdybai ir darbuotojams 
už "Lito" sėkmę. Revizijos komisijos pirmininkas Alfredas Pa
lišaitis taipgi padarė pranešimą. "Lito" vedėjas Bruno Bulota 
pateikė finansinę būklę, padėkojo valdybai ir darbuotojams už 
gerą darbą ir nariams už pasitikėjimą "I)tu". Visi sutiko su val
dybos nutarimu dėl pelno paskirstymo. Siais metais užbaigė ka
denciją - Andrius Gaputis, Regina Piečaitienė ir Haroldas Cel
torius. Rinkimų nebuvo, ne§ neatsirado kandidatų. Direktoriai 
sutiko likti. Guy Zenaitis, Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio 
rengimo komiteto pirmininkės Joanos Adamonytės vardu, pa
dėkojo "Litui" už $10,000 paramą, už parapijos nuotrauką 
"Lito" 2007 m. kalendoriuje ir paskirtus loterijai 4 bilietus pa
rapijos pokyliui spalio mėnesį. Vida Lietuvninkaitė, "Lito" sti
pendijų komisijos narė, pranešė, kad Dalius Bulota laimėjo 
$2000 stipendiją. Dalius studijuoja architektūrą Universite de 
Montreal. Kitais metais studijas tęs Vokietijoje. Loterijos lai
mėtojai - Aleksandras Piešina, Markus Niedvaras, Eugenijus 
Dainius ir Marija Malcienė. Susirinkimas baigtas skaniais šil
tais pietumis. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 /:V<...: 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 

======:1ĮVAIRIOS ŽINIOS ..... ---

Pasaulio anykštėnų bendrija (veikianti nuo 1992-ųjų 
metų) stengiasi sutelkti anykštėnus, pasklidusius ne tik po 
Lietuvą, bet ir po visą pasaulį, kviečia juos aplankyti gimtąjį 
kraštą. 2007 m. liepos 26-29 d.d. Anykščiuose įvyks jau penk
tasis tradicinis pasaulio anykštėnų suvažiavimas ir miesto 
šventė. Laukiame anykštėnų atsiliepiant elektroniniu paštu 
anykstenai@gmail.com arba prisistatant į anykštėnų interne
tinę svetainę www.anykstenai.lt Telefonai informacijai - B. 
Lukaitienė 8381-51784, 8686-95601, laiškui - Pasaulio anykš
tėnų bendrija, A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai. 

Bronė Lukaitienė 


