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Ir mirusi su mumis 
Pavasaris - tai gyvybės demonstracija. Sprogsta aug

menijos pumpurai, pražysta gėlės, sulapoja medžiai. Kiek 
spalvų, kiek žalio grožio! Ir kaip dera šitame gamtos prisi
kėlime švęsti Motinos dieną, pagerbti motinas, žmogiško
sios gyvybės teikėjas. 

M OTINA - nuo amžių didelė mįslė. Lietuvių mito
logijoj e motinėlė, motinytė, motušėlė kažkur 
aukštoj pagarboj, sudievinta, vos ne į kultą pavirtu

si, nes net iki šių dienų vaikai nenustoja kartoję, kad laimin
giausios dienos buvo pas motinėlę. Tegu tos pačios moteriš
kos giminės laumės, raganos, burtininkės, užkerėtojos 
klampoja tyrlaukių pelkėse ar miestų labirintuose. Jos ne 
motinos, ir apie jas daug baisių pasakų vaikams pasakyta. O 
tikėta, kad motinos, tos nepaprastos ir tikrosios meilės už
laikytojos bei skleidėjas, net ir numirusios dalyvauja vaikų 
gyvenime, patarinėja, nenustoja veikti, nes jos gyvybė visas 
rudens šalnas atlaiko, ir jai nereikia laukti pavasarių ... 
Šimtmečiais iš lūpų į lūpas ėję sakymai apie motiną, jei 
šiandien ir nebe taip dažnai kartojami, bent Motinos dieną 
švenčiant prisimintini. Senolių išminties labai dažnai ir 
šiandien reikia tiesos ištroškusiai širdžiai nuraminti. Kažkas 
neseniai apgailestavo, kad dingsta močiutės, ir dėl to šeimos 
jaučiasi nuskriaustos. Kalbama apie tokias, kurių labai rei
kėtų. Ne bėra, dingsta. Kasdien ir kasdien. Bet, anot seno
lių, jos ir numirusios kartu būna - tegu jų kažkada tartas 
meilės žodis, rimti patarimai lieka šeimoje. Kam reikia, te
gu tuos žodžius užsirašo. Juk šitaip bendrauti nebūtų sunku. 
O bendravimo juo toliau, juo labiau reikės, kai dingsta ne 
tik mylimi žmonės, bet ir kažkur lekiančios dienos. Gyveni
mo vingiai kartais mus atitolina nuo svarbių, paslėptų daly
kų, kurių nebematome. Bet tai nereiškia, kad jų nebėra. 
Praeities vertybių atskleidimas gali padėti lengviau suprasti 
ir dabartį. 

N ORS gerieji meilės žodžiai bei naudingi patarimai 
yra išlikę iki šių dienų, nors aukso raidėmis įrašyti 
gyvenimo knygon, laikams keičiantis ir motina neiš

liko nepaliesta. Tiesa, ji gimdytoja. Niekaip kitaip jos nega
lėtų įvardinti nė moderniausi laikai. Tačiau motinystės sam
prata jau nuskamba kitokiais tonais. Ir dažnai jau tie diso
nansai iškelia naujų klausimų, kurie maišo natūralią, logiš
ką, nesužalotą mąstyseną apie motinos vietą ir jos užduotis 
šeimoje bei visuomenėje. O blogiausia, kad motina, kaip 
tokia, be jokio pagrindo nuvertinama, tai yra surikiuojama 
su visais kitais, žymiai mažesnių nuopelnų turinčiais žmo
nėmis. Užuot ją laikius pakeltą kaip ypatingos pagarbos ir 
meilės vertą asmenybę, ji lyginama su paprasčiausiu minia
žmogiu. Žinoma, formali motinos pagarba ir padėka, ypač 
švenčiant Motinos dieną, yra išlikusi. Tačiau šventiniai daly
kai dažniausiai išsipučia iki tuščio puodo barškėjimo, slopi
nančio esmę ir tikrąją paskirtį. O kai jau pasigirsta tikri ar 
pramanyti teiginiai, kad šuniukus auginti lengviau nei vai
kus - ar gali būti didesnis motinos pažeminimas? Galimas 
dalykas, kad visokios sumaišties kažkas sąmoningai siekia, 
nes reikšmių keitimas yra labai patogus įrankis tradicinėms 
nuostatoms ardyti. Nesigilinant į naujus išpuolius ar iššū
kius, motina - savo vaikų mylėtoja ir auklėtoja - gyva ar 
mirusi, krikščionišku požiūriu išlieka kaip ypatinga asmeny
bė, palaikanti žmonijos tęstinumą, rodanti didžiosios meilės 
pavyzdį ir pasiaukojimo besąlygiškumą. Šito negali nustelbti 
nė skambūs šūksniai žiniasklaidoje apie šių laikų motinas, 
savų vaikų nebemylinčias. Bet tai tik išimtys. O žmonės 
visada daugiau domisi įvykiais, kurių nedaug. Sveikiname 
lietuves motinas su pagarba, padėka ir viltimi, kad tautos 
prieaugis laikysis tinkamame lygyje. Č.S. 
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Jei lietuviais esame gimę ... 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt. 

Jurgio Zauerveino 1879 
m. parašytas ir pirmą kartą 
laikraštyje Lietuviška ceitunga 
paskelbtas eilėraštis Lietuv
ninkai mes esam gimę laiko
mas Mažosios Lietuvos him
nu. Jo sutrumpintas variantas 
su kompozitoriaus Šimkaus 
1908 m. parašyta melodija bu
vo siūlomas ir kaip Didžiosios 
Lietuvos himnas. Nors ofi
cialiu Lietuvos himnu tapo 
Vinco Kudirkos Tautiška gies
mė, Zauerveino eilėraštis ne
prarado populiarumo. Kaip 
himnas labiau žinomas su
trumpintas, visai Lietuvai pri
taikytas, jo variantas, kurdai
nuojami tik pirmasis, ketvirta
sis ir paskutinysis posmai, 
etnonimas "lietuvninkai" pa
keistas į "lietuviai", o pats 
himnas pavadintas Lietuviais 

esame mes gimę. Himnu virtu
si tautiškumo nuostata įsitvir
tino lietuvio savimonėje ir šir
dyje, tačiau„. 

Tačiau yra tokia "šventoji 
karvė", demokratija vadina
ma, kuri leidžia daryti tik tai, 
ko nedraudžia įstatymas. O 
įstatymas gali uždrausti bet 
ką, ką nuspręs dauguma. Pa
sirodo, demokratija gali už
drausti ... būti lietuviu. Mat 
demokratijos akiratyje nėra 
tautos, nėra tautybės, o vietoj 
jų yra valstybė ir pilietybė. 
Taip demokratija iš mūsų pasų 
jau ištrynė tautybę, gali ištrinti 
ir pilietybę, nors ir lietuviu esi 
gimęs. Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje tautybė į pasus buvo 
rašoma ne kokiam tautiniam 
pamaloninimui, o kad būtum 
paženklintas "jaunesnio bro
lio" ženklu (vyresnis buvo ru
sas), kad į tave galima būtų 
žiūrėti iš aukšto ar persekioti 
kaip nelojalios tautos atstovą. 
Nepriklausomoje Lietuvoje į 
pasus neberašoma tautybė, 

nes taip "demokratiškai" nu
sprendė dauguma, kuriai gal
būt gėda, kad būdami lietu
viais pataikavo okupantui. 

Turbūt niekas net neįtarė, 
kad priimant Kovo 11-osios 
Lietuvos konstituciją, joje 
"demokratiškai" bus nupilie
tinti užsienyje gyvenantys lie
tuviai. Pradžioje, regis, į tai ne
buvo kreipiamas ypatingas 
dėmesys. Tačiau mokantis 
skaityti ir raštą aiškinti Lietu
vos konstitucinis teismas Kons
titucijoj e aptiko vartus, per 
kuriuos lietuvių, kaip Lietu
vos piliečių, įsileisti nevalia. 
Kaip tarė, taip padarė, vartus 
uždarė. Kai Lietuvoje ir ypač 
užsienyje visuomenė pasipik
tino tokiu akibrokštu, valsty
bės vadovai, seimūnai, teisi
ninkai, politologai bei "rašto 
aiškintojai" nebežino ką dary
ti: keisti Konstituciją, skel
biant referendumą, taisyti 
Konstitucinio teismo klaidą 
ar Pilietybės įstatymą? 

Nukelta į 2-rą psl. 
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IV Lietuvos šeimų cent

rų konferencija "Pašauktieji 
šeimai" įvyko Marijampolėje 
kovo 17-18 d.d. Dalyvavo 370 
šeimų centrų darbuotojų, sa
vanorių ir jaunų šeimų, iš jų 
- 90 vaikų, iš visų Lietuvos 
vyskupijų. Konferenciją pa
rėmė Lietuvos vyskupų kon
ferencija, Vokietijos katalikų 
pasauliečių organizacija Ry
tų šalims remti Renovabis, 
Marijampolės apskrities ad
ministracija. Dalyvius pa
sveikino Marijampolės ap
skrities viršininko pavaduo
tojas Albinas Papečkys, LVK 
pirmininkas Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, 
LVK Šeimos reikalų tarybos 
pirmininkas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, Vilkaviš
kio ir Telšių vyskupijų vysku
pai Rimantas Norvila ir Jo
nas Boruta, SJ. Konferenci
jos potemei parinktus žo
džius "Dviem yra geriau ne
gu vienam ... Kai vienas su
klumpa, kitas padeda bičiu
liui atsikelti" (Kar 4,9-10) 
teoriškai nagrinėjo dr. Eglė 
Laumenskaitė, dr. Gintautas 
Vaitoška ir dr. Paulius Suba
čius. Antrąją dieną ses. Vik
torija Plečkaitytė skaitė pa
skaitą Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis - šventasis mūsų 
laikams. Dvi sutuoktinių po
ros pasidalino mintimis apie 
šeimyninį gyvenimą. Dalyviai 
buvo supažindinti su sužadė
tinių rengimo Santuokos sak
ramentui atnaujinta progra
ma, kurią siūloma Lietuvoje 
įgyvendinti per dvejus metus. 

Šiluvos Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas tęsia 
kelionę per Lietuvos parapi
jas. Kovo 7 d. jį sutiko Mu
niškių parapijiečiai. Mišios 
buvo aukojamos Muniškių 
Nukryžiuotojo Jėzaus koply
čioje. Po jų vyko Švč. Sakra
mento adoracija ir mokinių 
programėlė. Kitą dieną pa
veikslas išlydėtas į Panevė
žiuko Nukryžiuotojo Jėzaus 
šventovę, o kovo 10 d. jį pa
sitiko Babtų miestelio gyven
tojai. Po Mišių kovo 11 d. jis iš
lydėtas į Kulautuvos parapiją. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arki
vyskupas Sigitas Tamkevi
čius ir Lietuvos Caritas ge-

neralinis direktorius kun. 
Robertas Grigas lankėsi Ky
lio mieste kovo 13-15 d.d. 
Schleswig-Holstein žemės 
parlamento kvietimu, daly
vavo politinio švietimo cent
ro, forumo "Bažnyčia ir vi
suomenė", Vokiečių-lietuvių 
draugijos surengtame susiti
kime. Arkiv. S. Tamkevičius 
skaitė paskaitą Krikščioniš
kosios vertybės tarp totalitari
nės diktatūros ir liberalaus de
kadanso. Jis atsakė į dalyvių 
klausimus apie Bažnyčios 
persekiojimo patirtį ir dabar
ties iššūkius krikščioniško
sioms vertybėms agresyvaus 
sekuliarizmo sąlygomis - tiek 
Lietuvoje, tiek Vakarų Euro
poj e. Arkivyskupas taip pat 
susitiko su vietinio parla
mento pirmininku, aplankė 
Hamburgo arkivyskupą dr. 
Wemer Thissen. Iš Berlyno bu
vo atvykęs arkivyskupą sutikti 
Lietuvos ambasadorius Vokie
tijoj e Evaldas lgnatavičius. 

VIiniaus "Tikėjimo ir švie
sos" bendruomenių Gavė
nios rekolekcijos (tema Aš 
atėjau įžiebti žemėje ugnies ir 
taip norėčiau, kad ji jau lieps
notų, Lk 12,49) įvyko kovo 
17 d. Vilniaus arkivyskupijos 
sielovados centre. Joms va
dovavo misionierius iš Belgi
jos Joseph Bastin. Tarp mo
kymų "Tikėjimo ir šviesos" 
bendruomenių nariai giedojo 
giesmes su judesiais, pritai
kytais neįgaliems vaikams. 
Grupelėse pasidalinta minti
mis apie silpnumų priėmimą, 
sunkumų pripažinimą. Mi
šias aukojo kun. Ramūnas 
Mizgiris, OFM. 

Kauno arkivyskupijos kre
dito unijos narių visuotinis 
susirinkimas įvyko kovo 9 d. 
Kristaus Prisikėlimo bažny
čios konferencijų salėje. Kre
dito unija šiemet švenčia 10 
metų sukaktį. Kredito unijos 
valdybos pirmininkas ir ad
ministratorius kun. Jonas 
Stankevičius įteikė apdova
nojimus pirmiesiems steigė
jams, indėlininkams. Patei
kus atitinkamas ataskaitas ir 
patvirtinus veiklos planą iki 
2009 m., susirinkime svarsty
ta galimybė pakeisti unijos 
pavadinimą. 
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Sventųjų paveikslėlių paroda 
GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Mūsų pasaulyje, gyvenančiame su kito
kiais paveikslėliais, tokia paroda vis dėlto 
vyksta. Ji atidaryta kovo 19 d. Vilniaus Šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje. Tai - pirmo kur
so klieriko Mozės Mitkevičiaus sukauptas tur
tas: XIX-XX š. pirmosios pusės įvairūs šven
tieji paveikslėliai. Jų gražiame skelbime jie 
pavadinti senoviškai - "abrozdėliai". Perskai
tai ir pajunti jų kilmę, žodyną, laiko dvasią bei 
pagarbų autoriaus santykį su ja. Apskritai vi
sas apipavidalinimas dėmesingas, skoningas, 
patrauklus. 

Paroda suskirstyta į 22 stendus, kurių 
kiekvienas skirtas atskirai temai, stengiantis 
jai rasti ir pačių seniausių paveikslėlių, išsiski
riančių vadinamosiomis "kvarbatkėlėmis" - nė
riniais. Pavyzdžiui, pirmo stendo tema - An
gelai (tarp jų Mykolo Arkangelo paveikslėliai). 
Antro -Aloyzas Gonzaga (čia visi vaizduoja 
Aloyzą). Trečio - šv. Juozapas seminarijos 
globėjas (viename jis laiko vaikelį Kristų, o 
šalia sena maldelė Ant išprašymo čystos širdies 
bei gana reta scena-Juozapo ir Marijos suža
dėtuvės). Ketvirto - šv. Marija (Gabrieliaus 
pasveikinimas; šv. Ona su Marija; Marijos 
ėmimas į dangų ir vainikavimas. Įdomu, kad 
vieno tokio XIX š. paveikslėlio apačioje pa
vaizduotas vytis.). Penkto - apaštalai ir evan
gelistai. Šešto - Jėzaus širdis. Septinto - kuni
gija (stendo viduryje -paveikslėlis su pakylėji
mo scena prieš Nukryžiuotąjį, apsuptą apašta
lų bei šventųjų vyrų ir moterų, žemiau pavaiz
duoti angelai, traukiantys sielas iš skaistyklos 
ugnies. Stendo viršuje - Paskutinė vakarienė 
ir malda už kunigiją). Aštunto - Kristaus kan
čia. Devinto - Pirmoji Komunija (viename 

Šv. Marijos vainikavimas 

pavaizduotas vaikelis, besibeldžiantis į ta
bernakulį: "Jėzau, ar esi čia?", įdėta taip pat 
malda prieš ir po Komunijos). Dešimto - šv. 
Marija ir jos titulai (yra jau ir nebevartojamų, 
pavyzdžiui, "Motina Gražiausioji" arba "Svei
ka, be grieko pradėta". Vienas su gražia mal
dele - O Poni mano, gink mane kaipo daiktą ir 
savastį Tavo). Vienuolikto -Aušros Vartų Ma
rija. Dvylikto - Šiluvos Marija. (Jame ir Atsi
dusėjimas prie stebuklingos šv. Marijos Šidlave. 

Jei lietuviais esame ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Penkis dešimtmečius sovietų, po nepri
klausomybės atgavimo 17 metų, prisidengus 
depolitizavimu, nupilietinama Lietuvos vi
suomenė, vargu, ar pajėgi ką nuspręsti re
ferendumu. "Rašto aiškintojai", saugodami 
munduro garbę, klaidos pripažinti vengia. 
Lieka padaryti pataisą Pilietybės įstatyme. O 
tai gali ir privalo padaryti seimas. Gali ir pri
valo, jei ten lojalių Lietuvai lietuvių ir ki-

Atsidusėdami nepamirškime, kad 2008-aisiais 
sueis 400 metų nuo Marijos pasirodymo). Try
likto - garsios Marijos vietos pasaulyje (Čens
takavos, Fatimos, Karmelio, Laterano, Liurdo, 

Šv. Marija viltingai žvelgianti į okupuotą 
Vilnių 

Pažaislia, Trakų, Žemaičių Kalvarijos ir kt.). 
Keturiolikto - Kūdikėlis Jėzus. Penkiolikto -
Gerasis Piemuo. Šešiolikto - kelios temos: Ge
rasis Sėjėjas, Sodininkas. Septyniolikto - Šven
čiausiasis Sakramentas. (Ant vieno paveikslė
lio pavaizduota Ostija su taure, o žemiau -
įrašas iš Giesmių giesmės: Atradau Tajį, kurį 
myli mano dūšia, suėmiau Jį ir neleisiu Jį). 
Aštuoniolikto - šventieji karaliai (šv. Kazi
mieras, šv. Margarita, šv. Elzbieta, šv. Jadvyga 
ir kt. ). Devyniolikto - šventosios vienuolės 
(šv. Teresė, šv. Rožė, šv. Odilija, šv. Salomėja, 
šv. Kotryna). Dvidešimto - šventieji vyskupai 
(palaimintasis Jurgis Matulaitis, 1934 m. mal
da beatifikacijai išmelsti, Leonas XIII, šv. 
Brunonas, šv. Vaitiekus ir kt. ). Dvidešimt pir
mo - šv. Antanas (tarp įvairių "abrozdėlių" ir 
vaizduojantis stebuklingąjį šv. Antano pa
veikslą Kretingoje). Paskutinio - dvidešimt 
antro - šv. Pranciškus ir šv. Klara. 

Ilgame seminarijos koridoriuje kabo XIX
XX š. pirmosios pusės šventieji paveikslėliai -
tylūs, kuklūs, bet sykiu iškalbingi, įdomūs ka
talikybės istorijos Lietuvoje liudininkai, taip 
pat dvasinės mūsų kultūros ženklai. Kaip trau
kia akį senieji subtilia spauda (nėriniais -
"kvarbatkėlėmis"), šventųjų figūromis, kartais 
aprengtomis tikra spalvota medžiaga, žodynu 
(taip pat atspindinčiu kalbos padėtį), apskritai 
tuo metu esančia kalbų įvairove (lietuvių, lo
tynų, lenkų, prancūzų, vokiečių, anglų). 

Pasidžiaukime, kad atsirado tų liudininkų 
rinkėjas ir, linkėdami sėkmės, jei dar turime 
jų neišbarstę, atiduokime į klieriko Mozės 
rankas mūsų kultūros labui. 

O seminaristams, kasdien žygiuojantiems 
koridorium, tenepraslysta pro akis trečiojo 
stendo maldelė Ant išprašymo čystos širdies. 
Juk negalima nematyti, kas dedasi mūsų Lie
tuvėlėje be jos ... 

tataučių dauguma. 
Demokratijos mechanizmą galima ne tik 

valdyti, bet, jei jis išklibęs, privalu taisyti. Ke
lios, ne iš gero gyvenimo, lietuvių emigracijos 
bangos valstybę nuskurdino. Demokratinės 
valstybės pamatą ir pačią valstybę sudaro ne 
jos valdžia, o pilietinė visuomenė, todėl 
piliečių praradimas prilygsta valstybės 
nukraujavimui. Tokio pavojaus akivaizdoje, 
valstybinių institucijų priedermė, atsisakius 
ambicijų bei vilkinimo, nedelsiant taisyti tai, 
kas kenkia tautos ir jos valstybės būčiai. Jei 
lietuviais esame gimę, lietuviais turime ir būt. 
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Tiesos ir meilės tarnyboje 
KLK Moterų draugijos suvažiavimas 

KLKM draugijos skyrių atstovių aštuonio
liktasis suvažiavimas įvyko š.m. balandžio 21-
22 d.d. Toronte, Prisikėlimo parapijos patal
pose. V. Baliūnienė ir M. Povilaitienė užre
gistravo trisdešimt tris atstoves iš Montrealio, 
Hamiltono, Mississaugos ir Toronto skyrių. 
Taip pat dalyvavo centro valdybos dvasios va
das Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, kun. Jonas Šilei
ka, OFM, KLB atstovas A. Vaičiūnas ir Toron
to apylinkės pirm. D. Garbaliauskienė. 

Centro valdybos pirm. B. Biretienė pradė
jo suvažiavimą, pakviesdama pirmininkauti A. 
Ratavičienę ir sekreto
riauti R. Simonaitienę. 
Po kun. Augustino Si
manavičiaus, OFM, mal
dos pirmininkė perskai
tė sveikinimus, gautus 
raštu iš vyskupo Pauliaus 
Baltakio, OFM, ir Lietu
vos generalinio garbės 
konsulo dr. L. Matuko. 
Žodžiu sveikino KLB 

B. Biretienė 

vardu A. Vaičiūnas ir Toronto apylinkės pirm. 
D. Garbaliauskienė. Praėjusio suvažiavimo 
protokolą perskaitė R. Simonaitienė. 

Pranešimai 
Centro valdybos pirm. B. Biretienė pra

nešė lankiusi skyrius, atstovavusi draugijai vi
suomeniniuose renginiuose, kėlusi reikalą šiai 
centro valdybai išleisti draugijos veiklos ap
žvalgą. Padėkojo c. valdybos narėms: A. Au

S. Andrulienė 

gaitienei, R. Choro
manskytei, dr. O. Gus
tainienei, T. Pargauskie
nei, M. Povilaitienei, L. 
Senkevičienei, A. Sun
gailienei, l. Vibrienei už 
bendradarbiavimą ir re
vizijos komisijos narėms 
S. Andrulienei ir D. Ba
ziliauskienei už revizijos 

darbą. Iždininkė l. Vibrienė perskaitė detalų 
pranešimą apie pajamas ir išlaidas. A. 
Sungailienės pastangomis gautas mirusio Juo
zo Vito palikimas, skirtas labdaros darbams. 
Iš jo paskirtos aukos Vaiko tėviškės namams, 
Tremtinių pagalbai ir Caritas. 

A. Sungailienė, ve
danti našlaičių kaimo ir 
Tremtinių pagalbos fon
dų registraciją, pranešė, 
kad nuo 2000 metų Vai
ko tėviškės namams yra 
persiųsta 65,000 kan. 
dolerių, Tremtinių grį
žimo fondui 56,600 kan. 
dolerių. 

Dr. O. Gustainienė, A. Sungailienė 
dariusi pranešimą apie 
pagalbą Caritas veiklai, 
nurodė, kad per tą patį 
laikotarpį šiai organiza
cijai yra išsiųsta 37,000 
kan. dolerių. Ji pranešė, 
kad nuo šio suvažiavi
mo savo darbą Caritas 
perduodanti B. Bire-
tienei. O. Gustainienė 

Skyrių veikla 
Delhi skyriaus pranešimą perskaitė A. 

Ratavičienė. Šiuometinę valdybą sudaro: l. 
Lukošienė, K. Lukošiūtė, V. Lapienienė (mirė 
2007 m. balandžio mėn.), T. Pargauskienė. 
Šiuo metu skyrius turi 20 narių. Hamiltono 
skyriaus pranešimą padarė pirmininkė A. Žil
vytienė. Skyrius turi 36 nares. Dabartinę val
dybą sudaro: D. Enskaitienė, G. Enskaitienė, 
A. Gedrienė, M. Kybartienė, J. Paškevičienė, 
Ž. Vaičiūnienė, A. Žilvytienė. Montrealio 
pranešimą, parašytą sekr. J. Adamonienės, 
perskaitė narė J. Blauzdžiūnienė. Šalpos srity
je, kurią veda G. Kudžmienė, skyrius yra reikš-

Nukelta į 5-tą psl. 
.---~-----,,.------~~~~~~~~~~~~~~~ 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Vatikane 
Balandžio 28 d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adam
kus su darbo vizitu lankėsi 
Vatikane ir susitiko su po
piežiumi Benediktu XVI. 
Prezidentas Šventajam Tė
vui perdavė Lietuvos svei
kinimą 80-ojo jubiliejaus 
proga ir pasveikino su iš
rinkimo Popiežiumi dvejų 
metų sukaktimi. Prezidentas 
pabrėžė Katalikų bažnyčios 
veiklos svarbą visuomenės 
ugdymui, skatinant bend
ruomeniškumą, įtvirtinant 
tiesą ir solidarumą, rodant 
jaunimui vilties ir tiesos, at
sakomybės ir vertybių kelią 
gyvenime. 

Su Šv. Tėvu aptarti Lie
tuvos santykiai su kaimyni
nėmis šalimis ir Lietuvos vie
ta Europos sąjungoje. Taip 
pat V. Adamkus iškėlė Lie
tuvai svarbų klausimą -
sprendimą uždaryti Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčią Niu
jorke, nes toks veiksmas su
kėlė diqelį tikinčiųjų nusi
vylimą. Sv. Tėvas atsakė, kad 
jam ši problema yra žinoma 
ir pažadėjo ją aptarti su JAV 
vyskupais. 

Popiežius Benediktas 
XVI ir prezidentas V. Adam
kus išreiškė viltį, kad dis
kusija dėl Europos Konsti
tucijos nuostatų tęsis ir Eu
ropos krikščioniškųjų šaknų 
paminėjimas atras vietą šia
me dokumente. Prezidentas 
Šventajam Tėvui padova
nojo PeJro Repšio medalį, 
skirtą Sv. Bonifacijaus -
Brunono misijai, kuris 1009 
m. žuvo Lietuvoje. Ši data 
tapo pirmąja, kada buvo 
paminėtas Lietuvos vardas. 
Prezidentui buvo įteiktas 
auksinis Pontifikato medalis. 
Prezidentas pakvietė popie
žių apsilankyti Lietuvoje. 

Forumas Briuselyje 
Po susitikimo su popie

žiumi prezidentas Valdas 
Adamkus vyko į Briuselį da
lyvauti forume, kuriame di
džiausias dėmesys buvo ski
riamas Europos ir JAV trans
atlantinio dialogo gilinimui 
ir plėtrai. Briuselio forumas 
- tai kasmetinis aukščiausio 
lygio JAV ir Europos įtakin
giausių politikos vadovų bei 
intelektualų susitikimas, ku
rio metu aptariami svarbiau
si tarptautinės politikos iššū
kiai abiejose Atlanto pusėse. 

Prezidentas kalbėjo te
ma "Rusija - pasaulinė val
stybė vėl scenoje?", pristatė 
Lietuvos požiūrį apie šių 
dienų Rusijos vaidmenį re
gione ir pasaulyje, pabrėžda
mas, kad Rusija yra didelė ir 
turtinga šalis, kurios įtaka 
peržengia valstybės sienas. 
Rusijos problema - kaip su
valdyti šią įtaką. 

Kalbėdamas apie įtam
pą, kilusią Estijoje dėl So
vietų armijos karių palaikų 
perlaidojimo, prezidentas 
pažymėjo, kad Estija nepa
žeidė tarptautinės teisės 
principų, su derama pagarba 
atliko šį procesą, sulaukė 

netinkamos Rusijos politikų 
reakcijos. Prezidentas įspėjo 
apie dujotiekio tiesimo pa
vojus Baltijos jūroje, nes jos 
dugne yra palaidota pavo
jingų cheminių ginklų. Jis 
paragino ieškoti naujų bend
radarbiavimo formų su Ru
sija. 

Paminėta 1791 m. 
Konstitucija 

Lietuvos ir Lenkijos par
lamentai gegužės 2 d. pirmą 
kartą drauge paminėjo 1791 
m. gegužės 3-iosios Kons
tituciją. Sujungti teletiltu, 
Vilniuje ir Varšuvoje susi
rinkę politikai vertino pir
mosios Europoje rašytinės 
Konstitucijos reikšmę, jos 
svarbą lietuvių ir lenkų san
tykiams bei Europai. Pre
zidento V. Adamkaus tei
gimu, ir lietuviams, ir len
kams ši Konstitucija pir
miausia svarbi kaip liudiji
mas, jog mūsų valstybės 18-
ojo šimt. pabaigos visuome
nė pradėjo suvokti save kaip 
piliečių tautą, kaip modernią 
bendriją. 

Seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas priminė, 
kad 2004 m. gegužės l d. mū
sų šalys tapo Europos sąjun
gos narėmis, o tolimų 1791 
m. gegužės 3 d. buvo priim
tas Lenkijos Karūnos ir 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdymo įstaty
mas, tų pačių metų spalio 20 
d. dar papildytas abiejų tau
tų tarpusavio įžadu. Visą šį 
dokumentą mes vadiname 
1791 m. gegužės 3 d. Konsti
tucija. 

Naujai išrinktas Lenki
jos seimo pirmininkas Liud
wik Dorn kvietė Lietuvą ir 
Lenkiją statyti tiltus - ener
getinius, ekonominius, poli
tinius, kultūrinius ir bendra
žmogiškus. 

Lankėsi Estijos pareigūnė 
Lietuvoje gegužės 2 d. 

viešėjo Estijos parlamento 
pirmininkė Ene Ergma. Ji 
tvirtino, jog Estija yra nepri
klausoma valstybė, ne Rusi
jos dalis. Dėl Bronzinio ka
rio paminklo perkėlimo ji 
teigė, kad nėra jokios prob
lemos. Problema yra Rusijos 
pusė. Bronzinis karys dabar 
stovi kapinėse miesto cen
tre, kur žmonės gali jį 
aplankyti. Jie anksčiau buvo 
palaidoti po šaligatviu. 

E. Ergma susitiko su sei
mo pirm. Viktoru Muntianu 
ir prezidentu Valdu Adam
kumi. Jie pareiškė paramą 
Estijai šiame konflikte su 
Rusija. Lietuvos prezidentas 
pažymėjo, kad Europos są
jungos šalys turi kalbėti vie
nu balsu palaikydamos Es
tiją. Susitikime buvo išreikš
tas susirūpinimas dėl Estijos 
diplomatų Maskvoje sau
gumo. Savo paramą Estijai 
Lietuvos vyriausybės vardu 
pareiškė ir ministeris pir
mininkas Gediminas Kir
kilas. Kaip praneša BNS, Es
tijos ambasada Vilniuje ge
gužės 3 d. buvo apmėtyta 
kiaušiniais. RSJ 
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Šiemet skautų judėjimas visame 
pasaulyje švenčia savo 100 metų jubi
liejų. Kukliai pradėtas Brownsea salo
je, D. Britanijoje, 1907 metais dvide
šimties berniukų (poros skilčių) sto
vykla, kuriai vadovavo Robert Baden
Powell, skautų judėjimas nepaprastai 
greitai išplito po visą pasaulį. Per 
skautiškąją jaunimo auklėjimo mo
kyklą per 100 metų yra praėję milijo
nai jaunuolių, buvo suorganizuota 20 
tarptautinių skautų stovyklų, vadina
mų Jamboree, šimtai tautinių stovyklų 
įvairiose vaJstybėse. Šiemet savo šimt
metj pasaulio skautai minės liepos 27-
rugpjūčio 8 dienomis XXI Pasauline 
J amboree Highland Park, Chelms
ford, D. Britanijoje - skautybės gimti
nėje. lema: Vrenas pasaulis, vienas pa
iadas. 

Šiame straipsnelyje mėginsiu pa
sekti skautų organizacijos augimą dvi
dešimties pasaulinių skautų stovyklų, 
vadinamų Jamboree, statistika. Pats 
Jamboree vardas kildinamas iš Swahili 
kalbos žodžio Jambo, kuris lietuviškai 
reiškia pasisveikinimą labas (angliškai 
helio). Tą žodį R. Baden-Powell "par
sivežė" iš Afrikos, nes ten jis daug lai
ko praleido tarnaudamas britų kariuo
menėje, pasiekė generolo leitenanto 
laipsnj, o vėliau už skautybės idėjos 
pradžią ir jos puoselėjimą visame pa
saulyje, buvo 1929 m. pagerbtas britų 
lordo titulu: Lord of Gilwell. 

Dvideiimt Jamborėjų 
Pirmoji Jamboree buvo planuota 

1917 metais paminėti skautybės de
šimtmečiui, bet l Pasaulinis karas tai 
sutrukdė. Netrukus po karo, 1920 me
tais, jvyk.o l pasaulinė skautų Jamboree 
Olympia- Old Deer Par~ Richmond 
(prie Londono), D. Britanijoje. Daly
vavo 8,000 skautų iš 34 valstybių. Joje 
R. Baden-Powell buvo išrinktas Pa
saulio skautų vadovu ( Chief Scout of 
the World). Antroji Jamboree įvyko 
1924 m. Ermelunden parke, Kopen
hagoje, Danijoje. Apie ją mažai žinių 
radau, tik kad joje dalyvavo apie 4,500 
skautų iš 22 valstybių ir kad Kopenha
gos stadione vyko skautų sporto var
žybos. 'Il'ečioji Jamboree įvyko vėl D. 

Lietuvos pašto lenklai pasaulio skau
tybės šimtmeaui paminėti 

Skautybė - šimtametė! 
Britanijoje - Anowe Par~ Birken- kos nesudrumstė. IX Jamboree 
head, 1929 metais. Stovyklavo 1957 m. grįžo atgal į D. Bri-
50,000 skautų iš 69 valstybių, taniją (Sutton Park) pami-
sulaukta ir apie 320,000 nėti skautybės 50-me-
svečių lankytojų. R. Ba- čio. Dalyvavo 30,000 
den-Powell i ją atvyko skautų iš 44 valsty-
jau kaip Gilwellio lor- bių. Buvo lei-
das. • ~ džiamas 24 psl. 

IV lamboree 1933 ' · · laikraštėlis /ubilee 
metais vyk.o GOdolo kara- ... "'- Joumal. Stovyklau-
liškame parke, Vengrijoje. -~~ jančius sušlapdė didelė 
Dalyvavo 25,792 skautai iš 46 4' audra "Jamborain". X 
valstybių. Kiekvienam skautų vie- ~ ~ "i Jamboree su 12,203 skautais 
netui buvo paskirtas vengras skautas ..y_ iš 44 valstybių vyko Mount 
padėti spręsti kalbos problemas; buvo Makiling, Filipinuose. Stovyklos 
leidžiamas stovyklos dienraštis veng- tema: Šiandien kurkime rytojų. Pirmoji 
rų. anglų, prancūzų ir vokiečių kalba- Tolimuose Rytuose buvo tokia nau
mis. Pirmą sykįlamboree sulaukė spe- jiena, kad sulaukė pusę milijono lan
cialaus pašto ženklo. V lamboree įvy- kytojų tik per vieną dieną. XI Jambo-
ko 1937 m. Vogelensang- ree jvyk.o Marathon, 
Bloemendaal, Olandija- Graikijoje 1963 me-
je. Dalyvavo 28, 750 skau- tais. Tuma: AukJtyn 
tų iš 54 valstybių. Stovyk- ir platyn. Stovyklavo 
lavietėje buvo 71 tiltas 14,000 skautų. XII 
per kanalus, įrengtas Jamboree įvyk.o 1967 
vandentiekis su 650 van- m. Farragut State 
dens čiaupų ir 120 dušo Park, ID, JAV. Tu-
stotelių; dalyvavo ir ma: Draugystei. Da-
skautės, Lady Baden-Po- ]yvavo 12,011 skau-
well paskelbta vyriausia tų iš 105 valstybių. 
pasaulio skaučių vadove. XIII Jamboree 1971 

Po 10 metų pertrau- m. vėl grįžo i Tuli-
kas, po II Pasaulinio ka- muosius Rytus-Pu-
ro, 194 7 m. VI Taikos ji kalno papėdę, 
Jamboree jvyko Prancū- Asagiri, Japoniją. 
zijos Moisson pušynė- urdas Robert Baden·Powell 23, 758 stovyklauto
liuose, netoli Paryžiaus. jų iš 87 valstybių. 
Dalyvavo 24,000 skautų iš 38 vals- Tuma: Tarpusavio supratimui. Buvo 
tybių. Joje jau buvo įrengti ir garsia- puikūs orai, bet per patį stovyklavimo 
kalbiai, per kuriuos pranciizilkai buvo vidurj stovyklą aplankė staigus ir 
skelbiamos naujienos, duodami įvai- smarkus taifūnas, užtvindė dali sto
rūs nurodymai stovyklautojams bei vyklavietės - skubiai evakuoti skautai 
pamaži aplink visą stovyklą važiuojan- patyrė puikų japonų organizuotumą 
tis traukinukas. Vlllamboree 1951 m. ir gyventojų vaišingumą. XIV Jambo
buvo .Austrijoje, Salzkammergut, Bad ree 1975 m. prie Mjosa ežero, Lile
Ischl. Stovyklavo 12,884 skautai iš 41 hammer, Norvegijoje. 17,259 stovyk
valstybės. Į ją atkeliavo ir vienas japo- lautojai iš 91 valstybės. Tuma: Penki 
nas skautas, kuris temokėjo kalbėti pintai, viena ranka, simbolizuojanti 
vien japoniškai ir žinojo žodį Jam- penkias Šiaurės Europos šalis-rengė
boree, bet tai nesustabdė jo entuziaz- jas ir penkis skautybės regionus vie
mo ilgai kelionei. VIIIJomboree 1955 noje sandraugoje. (1979 m. Jamboree 
m. įvyko Niagara-on-the-Lake, Kana- buvo planuota Irane, bet dėl politinių 
doje - pirmoji už Europos ribų. Daly- neramumų nejvyk.o ). 
vavo 11,139 skautai iš 71 valstybės. XV Jamboree sugrįžo i Kanadą, 
Pirmąsyk stovyklavietėje įvesta TV; Uolėtųjų kalnų papėdę, Kananaskis, 
trys Brazilijos skautai atkeliavo džy- AB. 1983 m. stovyklavo 15,600 skautų 
pu, naujazelandiečiai keliavo net 4 iš 102 valstybių. lema: Dvasia tebegy
mėnesius ir įveikė 45,000 km.. Stovyklą vuoja. Buvo paminėtas 125-tas Lordo 
aplankė uraganas Connie, bet nuotai- Baden-Powell gimtadienis (jis mirė 

'Milų krašto skautai-tės savo stov.y.kloje "Medymnetis 2006" praeitų m.etų liepos 19-26 d.d. Stovykla sutraukė per 100 skau
tiško jaunimo, kurj aplankė 'Mšiq meras V. Urbonari~ius, Thlšių v.yslmpijos Jaunimo centro direktorius, sbutq biaulis 
bn. R. Gudlinkls, Centro koordhtatorė R. DJqėlaitė. Stov.ykloje Mišias aukojo skautas lmn. V. Daqjods ir skautas-'f)'tis 
lmn. v. Viktorariaus Ntr. iš Skautą aidlJ 

1941 m. sausio 8 d.), 75 m. slcautybės 
jubiliejus. XVI Jamboree 1987-88 m. 
nukeliavo i Cataract South Park, New 
South Wales, Australiją. Dalyvavo 
14,600 skautų iš 98 valstybių. lema: 
Suburkime visą pasaulį. Pirma /ombo
ree pietiniame žemės pusrutulyje. Pa
minėtas 200 metų Australijos jubilie
jus. XVII Jamboree 1991 m. - Sorak 
kalno valstybiniame parke, Pietų Ko
rėjoje. Apie 20,000 stovyklautojų iš 
135 valstybių. 'Tuma: Daug šalių, vienas 
pasaulis. 

Po ilgos pertraukos dalyvavo 
skautai iš Rytų Europos. XVIII Jam
boree vyk.o Frevoland, Olandijoje 1995 
metais. Dalyvavo 23,960skautųiš119 
valstybių ir teritorijų, įskaitant 34 vals
tybes, kuriose skautų judėjimas buvo 
pradėtas ar atgaivintas. lema: Ateitis 
yra dabar. Paminėta Jungtinių Thutų 
50-metis. 

XIX Jamboree 1998-99 m. įvyko 
pirmą sykj Pietų Amerikoje, Picar
quin, Cilėje, Andų kalnų papėdėje. 
Tuma: Vumingai siekime taikos. 31,000 
dalyvių iš 157 valstybių ir teritorijų. 
UNESCO padedant stovykloje daly
vavo ir Pietų Amerikos indėnai skau
tai. Atsisveikinta su XX šimtmečiu ir 
11 tūkstantmečiu. XX Jamboree 2002-
03 m. su 30,000 skautų ir skaučių iš 
157 valstybių ir teritorijų įvyko Tai
lande. lema: Dalinkimės pasauliu, da
linldmės savo kultūromis. Pirmą sykj 
net 12 įvairių religinių grupių turėjo 
savo religines apeigas ir buvo suorga
nizuota viena bendra religinė valan
dėlė visiems kartu, kurioje dalyvavo 
80 nuošimčių stovyklautojų. Kelių tur
tingesnių skautų sąjungų paremti, 
stovykloje turėjo progos dalyvauti 247 
skautai iš neturtingųjų pasaulio kam
pelių. 

Skautų s;Uidis Lietuvoje 
ir išeivijoje 

Palygint neilgai truko skautybės 
idėjai prigyti Lietuvoje - tik 11 metų. 
Atsiminkim, kad tada žiniasklaida ne
buvo tokia greita ir visa apimanti 
kaip dabar. 1918 m. spalio 1 d. Petras 
Jurgėla suorganizavo pirmąją skautų 
skiltį iš dešimties skautų ir dviejų 
skaučių. Po mėnesio Vtlniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje jau gyvavo mišri 
skautų draugovė. O 1930 metais Lie
tuvoje buvo per 3,000 skautų ir skau
čių. 'Dllptautiniame skautų biure Lie
tuvos skautų sąjunga buvo užregist
ruota 1924 m. sausio 1 dieną. 

1933 metų 'Illutinėje stovykloje 
Palangoje stovyklaujančius lietuvius 
skautus aplankė pats skautijos įsteigė
jas Lordas Robert Baden-Powell su 
žmona, kuri buvo pasaulio skaučių 
vadovė, ir dideliu būriu britų skautų. 
1940 m. liepos 18 d., sovietinei val
džiai panaikinus Lietuvos skautų są
jungą, ją 1945 m. atgaivino išeivijoje 
iš Lietuvos po karo pasitraukę skautų 
vadovai. 

Buvo suorganizuotos tautinės sto
vyklos 1948 m. Vokietijoje - Alpių 
kalnuose prie Mittenwaldo ir prie Bal
tijos jūros, 1958 m. JAV, netoli Pon
tiac, MI, ir taip kas dešimt metų įvai
riose vietovėse. 1989 m. atgaivinus 
lietuvių skautiją Lietuvoje, 1997 m. ji 
buvo vėl priimta į Pasaulio skautų są
jungą, o lietuviai skautai išeivijoje ne
sustabdė savo veiklos iki dabar. 

Kitais metais lietuviai skautai ža
da minėti savo 90-metį tautine stovyk
la. Lietuvos paštas, pagerbdamas 
skautybės 100 metų jubiliejų, š.m. ko
vo 14 d. išleido du proginius pašto 
ženklus: vieną su tarptautiniu skautų 
ženkleliu, o antrą su lietuviška skautų 
lelijėle ir skaučių rūtele. 

Paruošė s. G. Knrpis 



kelių, išleistos 1952 m. Romo
je. Tai Kanados lietuvių ka
talikių moterų draugijos veik
los apžvalga 1950-2007 m. Jos 
sudarytoja A. Sungailienė. 
Tulkos būdu iš visų skyrių su
rinkta medžiaga, fotografijos, 
suvažiavimų aprašymai. Ši ne
didelė knygelė yra draugijos 
veiklos dokumentas Kanados 
Įj.etuvių gyvenimo mozaikoje. 
Sios knygelės reikalais skam
binti Irenai Vibrienei tel. 416 
762-8414. 

KLKM draugijos dvasios vadas kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, su ilgametėmis draugijos veik.ėjomis A. Sungailie
ne, dr. O. Gustainiene ir B. Biretiene 

Sekmadienį, balandžio 22, 
po iškilmingų šv. Mišių Prisi
kėlimo šventovėje, atstovės, 
narės, viešnios ir svečiai susi
rinko i parapijos salę prie pie
tums padengtų stalų suvažia
vimo pabaigai. C.v. pirm. B. 
Biretienė, pradėjusi šią iškil
mę ir pristačiusi naują centro 
valdybą pasveikino c.v. dva-

Tiesos ir meilės ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

mingas savo pagalba našlaičių 
kaimui Vaiko tėviškės namai; 
nuo 2000 m. ligi šiol išsiuntęs 
40,000 kan. dolerių. Skyriaus 
pirmininkės D. Staškevičienės 
pasiūlymu, suvažiavimas pa
kėlė garbės nare J. Blauzdžiū
nienę. Dabartinę valdybą su
daro J. Adamonienė, J. Blauz
džiūnienė, L. Dainienė, G. 
Kudžmienė, D. Staškevičienė 
ir J. Valkauskienė. Dvasios 
vadas - naujasis Aušros Vartų 
par. klebonas kun. Vytautas 
Gedvainis. 

Lietuvos kankinių-Ana
pilio par. Mississaugos sky
riaus pirmininkė Valė Jonaitis 
padarė paskutinių dvejų metų 
veiklos pranešimą. 2006-2007 
m. neteko šešių savo narių. 
"Gaila, kad per paskutinius 
dvejus metus laimėjome tik 
dvi naujas nares. Tikimės, kad 
ateityje prisijungs jų dau
giau". Šiuo metu skyriaus val
dybą sudaro: J. Batūrienė, R. 
Borisevičienė, V. Jonaitis, A. 
Pajaujienė ir V. Paškienė; re
vizijos komisiją - N. Balčiū
nienė ir D. Paškienė. Dvasios 
vadas - prelatas J. Staškevi
čius. 

Turonto Prisikėlimo para
pijos skyriaus 2000-2007 m. 
veiklos apžvalgą pateikė pirm. 
A. Ratavičienė. 2006 m. lap
kričio mėn. skyrius atšventė 
50-ties metų veiklos jubiliejų. 
Tu proga l. Vibrienės rūpesčiu 
buvo išleistas lankstinukas. D. 
Viskontienės vadovaujamas 
"Volungės" choras atliko pro
gramą ir savo honorarą 740 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

dol. paaukojo skyriui. Pagal 
išgales aukomis yra remiama 
parapija ir lietuviška veikla. 
Per šį laikotarpį šalpai paskir
ta 17 ,380 dol. Dabartinę val
dybą sudaro: D. Baziliauskie
nė, R. Breen, N. Bates, Z. 
Klevinienė, A. Ratavičienė, 
V. Siminkevičienė, S. Štuopie
nė, G. Šutienė, l. Vibrienė ir 
D. Vorps. 

Popietinėje sesijoje dr-jos 
įstatų papildymą vedė A. Sun
gailienė. Be kelių nežymių pa
taisymų, į įstatus reikėjo įra
šyti vieną svarbų nutarimą, 
priimtą XVI suvažiavime 
1994 m., tai: "Centro valdy
bos revizijos komisija tikrina 
visų c.v. šalpos fondų raštve
dybą, dokumentus ir kasos 
knygas". Diskusijose iškilo 
klausimas, kodėl įstatuose įra
šytas skyriaus mokestis centro 
valdybai. Kam jis reikalingas? 
Toks nutarimas: "Skyrius mo
ka centro valdybai mokestį-
10% nuo metinio pelno" buvo 
priimtas devintajame suvažia
vime 1967 m. Mokestis yra 
greičiau geranoriškas, negu 
kokia prievolė ir ligi šiol ne
kėlė skyriams jokių sunkumų. 

Į naują centro valdybą su
tiko įeiti ir buvo išrinktos: B. 
Biretienė, R. Choromanskytė, 
V. Paškienė, R. Simonaitienė, 
A. Sungailienė, l. Vibrienė ir 
V. Valiulienė; į revizijos komi
siją: S. Andrulienė, D. Bazi
liauskienė ir G. Šutienė. 

Paskutiniu suvažiavimo 
programos punku buvo pri
statyta centro valdybos išleista 
knyga Mūsų keliai Kanadoje, 
kuri yra lyg ir tęsinys Mūsų 

Algis MEDELIS 

A. Ratavičienė 

sios vadą kun. Augustiną Si
manavičių, OFM, gimtadienio 
proga. Sveikino jį ir Prisikėli
mo par. skyriaus pirmininkė 
A. Ratavičienė, o drauge su ja 
plojimu visi devyniasdešimt 
salėje esančių dalyvių. A Sun
gailienė, pakviesta paminėti 
tik pasirodžiusią Mūsų keliai 
Kanadoje knygelę, išsireiškė: 
"Mūsų darbai, dideli ar maži, 
visi reikšmingi ir svarbūs, nes 
skirti ne sau, bet visuomenei, 
parapijai ir artimui". 

Pagrindinė paskaitininkė 
seselė Ona Mikailaitė buvo 
trumpai pristatyta dr. O. Gus
tainienės. Negalėjusi atvykti 
pati, savo paskaitą apie di
džiąsias moterų veik.ėjas Lie
tuvoje pavedė perskaityti se
selei Paulei. Kad ir priespau
doje, kad ir kentėdamos, jos 
neleido savęs sužlugdyti, ėjo 
su tauta laimėje ar nelaimėje, 
stiprybę rado maldoje. A.S. 

(Ntrs. R.D. Puterių) 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1b ronto jstaigoj e esu antradienia is ta rp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būt ina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1 202·50 Elm Dr.E., Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikliiečiafll gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendami Lieturą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRJSTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIE A . Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės i11formacijos kalhėkite Slt ALGIU MEDELIU 
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Snipai Kanadoje 
Beveik pusė Kanadoje 

esančių užsienio valstybių 
šnipų dirba Kinijai. Tokias 
išvadas senatui pateik.ė Ka
nados žvalgybos tarnybos 
vadovai. Jie neišvardijo konk
rečių valstybių, kurių agen
tai sutinkami ir stebimi Ka
nadoje, bet paminėjo, kad 
mažiausia 15 valstybių domi
na Kanados mokslo ir tech
nikos tiriamieji darbai, ban
dymai. Kinija neigia, kad ji 
siunčianti agentus į Kanadą. 
Tučiau iš išaiškintų informa
torių ir kitų šaltinių yra ži
noma, kad daugiausia agen
tų yra Turonte ir Vankuvery
je. Kiniečiai ypač domisi pra
monine informacija. Dar 
anksčiau buvo pateikti duo
menys, kad Kanadoje yra 
apie 1,000 Kinijos agentų ir 
informatorių, kurie kas mė
nesį pavagia technologinės 
informacijos už 1 bln. dol. 

Nesibaigia ginčas dėl 
Afganistane suimtų įtaria
mųjų terorizmu kalinimo są
lygų. Kanados vyriausybė ir 
jos gynybos ministeris tvirti
na, kad dabartiniai susitari
mai atitinka visas tarptauti
nes taisykles. Pagal juos Ka
nados kariškiai suimtuosius 
perduoda Afganistano vals
tybės specialiųjų tarnybų ži
nion. Jie yra įgalioję Afga
nistano žmogaus teisių gyni
mo grupę stebėti kaip elgia
masi su suimtaisiais. Tučiau 
yra skundų, kad suimtieji 
kankinami, Afganistano žmo
gaus teisių gynimo grupei 
yra neleidžiama lankyti su
imtųjų. Opozicija kaltina 
Kanados vyriausybę tarp
tautinių taisyklių pažeidi
mais. Jie reikalauja, kad Ka
nada, kaip ir kitos NATO 
valstybės, turėtų teisę stebė
ti elgesį su suimtaisiais, jų 
kalinimo sąlygas. 

Kanados vyriausybės 

paskelbtas aplinkos apsau
gos planas sulaukė kritikos 
iš žinomo gamtosaugininko 
David Suzuki ir Al Gore, bu
vusio JAV viceprezidento, 
Oskaru apdovanoto kino fil
mo Nepatogi. tiesa autoriaus. 
Jie abu aiškina, kad Kanados 
konservatorių planas labai 
paviršutiniškas, neatitinkan
tis valstybės galimybių tapti 
pavyzdžiu šioje srityje. Kon
servatorių aplinkos apsau
gos ministeris J ohn Baird 
tvirtina, kad kritika nepa
grįsta, kad naujoji programa 
- žingsnis į priekį. Atsakyda
mas į Al Gore priekaištus, J. 
Baird primena, kad būda
mas viceprezidentu Al Gore 
nepadarė nieko svarbaus 
šioje srityje. Pagal naująją 
konservatorių vyriausybės 
programą iki 2020 m. pla
nuojama sumažinti oro taršą 
150 min. tonų. 

Kanados mažiausia pro
vincija - Prince Edward Is
land. Ilgiausiai dirbantis jos 
vadovas Pat Binns paskelbė 
rinkimus gegužės 28 d. P. 
Binns ir jo vadovaujama 

progresyviųjų konservatorių 
vyriausybė tikisi, kad jie bus 
išrinkti ketvirtajam termi
nui. Šiuo metu konservato
riai iš 27 vietų parlamente 
turi 23, liberalai - 4. Politi
kos stebėtojai pranašauja 
:eergalę konservatoriams. 
Siuos metus jie pradėjo ma
žindami mokesčius, nauja
jame biudžete didindami iš
laidas sveikatos apsaugai ir 
švietimui. 

Artėjant rinkimų dienai 
Manitoboje, gausėja rinki
minių pažadų. NDP tikisi 
laimėti trečiąjį terminą. Sa
vo rinkiminėje programoje 
valdančioji partija žada dau
giau socialinių permainų ir 
naujovių. Provincijos vado
vas Gary Doer planuoja pa
samdyti dar 20 darbo saugu
mo ir sveikatos apsaugos ins
pektorių. Provincijoje po 
Raudonosios upės potvynių 
klesti statybų verslas, tuo pa
čiu gausėja nelaimių statyb
vietėse. Provincijos vadovas 
nori, kad atstatomieji darbai 
vyktų laikantis technologijų 
ir darbo saugumo, kad nauji 
pastatai būtų patikimesni. 

Justin Trudeau, vyriau
sias buvusio Kanados minis
terio pirmininko Pierre 'fru
deau sūnus, tapo liberalų 
partijos kandidatu Montrea
lio Papineau rinkiminėje 
apylinkėje. Be J.Trudeau, 
šioje apylinkėje atstovavimo 
partijai siekė dar du libera
lai: italų kilmės žurnalistas 
ir graikų kilmės veik.ėja. Jie 
abu stengėsi įtikinti rinkėjus, 
kad J. 'Ihldeau, užaugęs pri
vilegijuotoje šeimoje, abejin
gas jų kasdieniams rūpes
čiams. J. Trudeau priminė, 
kad jo tėvas, svarbiausio Ka
nados politinio dokumento 
Charter of Rights autorius, 
taip pat buvo šios apylinkės 
kandidatas. Jis pažadėjo tęs
ti geriausias liberalų tradici
jas, neatitolti nuo pagrindi
nių partijos rėmėjų. Laimė
jęs palyginti nedidele balsų 
persvara, J. 'Ii"udeau būsi
muosiuose rinkimuose susi
durs su Kvebeko bloko kan
didate. 

Naują vadovą turi Nova 
Scotia provincijos liberalų 
partija. Juo tapo Stephen 
McNeil. Jis savo rinkėjams 
pažadėjo į politinį gyvenimą 
įtraukti daugiau eilinių par
tijos narių, rūpintis provinci
jos įvaizdžiu, gerinti turizmą. 

Albertos provincijos re
zervatuose gyvena vienas 
ketvirtadalis visų Kanados 
indėnų vaikų. Jų socialinėms 
sąlygoms gerinti, pagalbai 
šeimoms, mokykloms ir lavi
nimui federacinė vyriausybė 
per artimiausius penkerius 
metus numačiusi skirti 100 
min. dol. Naujosios indėnų 
vaikų rūpybos programos 
tikslas: pasiekti, kad kuo 
daugiau vaikų augtų savo 
šeimose, gaudami tinkamą 
bendrąjį ir profesinį išsilavi
nimą. S.K. 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
GYVENTOJŲ MAŽĖJA 

Statistikos departamen
to duomenimis, š.m. kovo 
pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,380,900 gyventojų. Viena 
iš didesnių problemų išlieka 
emigracija ir didelis mirtin
gumas. Lyginant šių ir praė
jusių metų sausio-vasario 
mėnesio duomenis, emigra
cija iš Lietuvos išaugo 14%. 
Gimstamumo lygis truputį 
paaugo, bet vis tiek miršta 
daugiau šalies gyventojų 
negu gimsta. Skirtumas tarp 
išvykstančių ir atvykstančių 
gyventojų lieka didelis. Tyri
mas parodė, kad tik kas tre
čias ir kas antras išvykstan
tis ne ilgiau nei 6 mėnesiams 
dirbti užsienyje oficialiai 
deklaruoja savo išvykimą. 
Visoje Lietuvoje santuokų 
skaičius lieka nepakitęs. 

BAIGS NUOSAVYBIŲ 
ATKŪRIMĄ 

Gegužės 2 d. vyriausybė 
priėmė nutarimą paskirstyti 
savivaldybėms 72 mln. litų, 
skirtų piliečių nuosavybės 
teisėms į išlikusius gyvena
muosius namus bei butus 
atstatyti ir kompensacijoms 
už išperkamą nekilnojamąjį 
turtą religinėms bendrijoms 
išmokėti. Kaip rašo DELFI, 
lėšos paskirstytos pagal savi
valdybių pateiktus duome
nis atsižvelgiant į valstybės 
įsipareigojimų konkrečioje 
savivaldybėje dydį ir į priim
tus sprendimus atstatyti 
nuosavybės teises į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą. Siūlo
ma jas paskirstyti savivaldy
bėms atlyginti piliečiams už 
valstybės išperkamus gyve
namuosius namus, jų dalis, 
butus 3,066,200 litų, valsty
bės garantijoms nuominin
kams vykdyti ir savivaldybių 
nuomojamoms patalpoms 
įsigyti - 63,667 ,500 litų bei 
kompensacijoms už išper
kamą nekilnojamąjį turtą 
religinėms bendrijoms iš
mokėti - 5,266,300 litų. Pa
naudojus paskirstytas lėšas, 
daugelyje savivaldybių pilie
čių nuosavybės teisių į išli
kusius gyvenamuosius na
mus, jų dalis, butus atkūri
mas (tiek atlyginimas savi
ninkams, tiek valstybės ga
rantijų nuomininkams vyk
dymas) iš esmės bus baig
tas. Dabar yra tik 11 savival
dybių, kur dar yra nepriimtų 
sprendimų dėl nuosavybės 
teisių atstatymo. Didžiausia 
dalis jų (apie 80%) - Kauno 
miesto savivaldybėje. 
NARYSfĖS ES SUKAKTIS 

Programa "Lietuva -
Europos žvaigždutė" trečią 
kartą vyko Vilniuje gegužės 
pirmąjį savaitgalį, minint 
Lietuvos narystės Europos 
sąjungoje (ES) trejų metų 
sukaktį ir Europos die
ną.Vyko dešimt įvairių mu
zikos koncertų ir moder
naus šokio pasirodymų. 
Gedimino prospekte atida
ryta tradicinė ES šalių mu-

gė. Užsienio reikalų minis
terijos ir Europos komisijos 
pareigūnai specialiame pa
viljone teikė informaciją 
apie ES, jos ateities planus 
bei Lietuvos vaidmenį Eu
ropoje. Daug dėmesio buvo 
skiriama skirtingų Europos 
kultūrų pristatymui. Sekma
dienį Europos dienos prog
ramą užbaigė Motinos die
nai skirtas koncertas. 

UGNIAGESIŲ ŠVENTĖ 
Maždaug 7,000 Lietu

vos ugniagesių gegužės 4 d. 
šventė savo globėjo šv. Flo
rijono dieną. Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo de
partamente buvo pagerbti 
ir apdovanoti ugniagesiai 
gelbėtojai. Per šiemet kilu
sius gaisrus ugniagesiai iš
gelbėjo 153 žmonių gyvy
bes, 590 pastatų, 86 trans
porto priemones ir 322 gy
vūnus. Vilniaus arkikated
roje bazilikoje buvo auko
jamos Mišios už ugniage
sius. Katedros aikštėje Vil
niaus ugniagesiai gelbėtojai 
bendravo su vilniečiais ir 
miesto svečiais, supažindino 
su savo darbu. Ugniagesių 
globėjo diena buvo minima 
ir kituose miestuose Mišio
mis, rikiuotėmis, apdovano
jimais - Kaune, Šiauliuo§e, 
Klaipėdoje, Panevėžyje. Sv. 
Florijonas yra 3-4 amžių 
sandūroje gyvenęs krikščio
nis kankinys. 

SUSITIKIMAI VATIKANE 
Lietuvos prezidentą Val

dą Adamkų gegužės 28 į Va
tikaną lydėjo lietuviai, savo 
veikla ir kūryba prisidėję 
prie krikščioniškųjų verty
bių skleidimo ir įtvirtinimo 
Lietuvos visuomenėje: Sak
ralinės dailės kūrėja Nijolė 
Vilutytė, valstybinės premi
jos laureatė, literatūrologė, 
prof. Viktorija Daujotytė
Pakerienė, tarptautinių var
gonų muzikos festivalių ini
ciatorius, profesorius var
gonininkas Leopoldas Dig
rys. Thip pat JYkO Vilniaus 
universiteto Sirdies chirur
gijos klinikos vadovas, aka
demikas Vytautas Jonas Sir
vydis, profesorė, sociologė, 
savižudybių pasaugos prog
ramų Lietuvoje iniciatorė 
Danutė Gailienė. Oficialio
je delegacijoje buvo ir Kazys 
Lozoraitis, pirmasis atkur
tos Lietuvos valstybės am
basadorius prie Šv. Sosto ir 
prie Maltos Ordino, iki ne
priklausomybės atkūrimo 
dirbęs Lietuvos atstovybės 
Vatikane sekretoriumi ir 
Vatikano radijo lietuvių kal
ba redaktoriumi. Prezidentą 
lydėjo ir filosofas, kultūrolo
gas, leidyklos Aidai direkto
rius Vytautas Ališauskas bei 
Jolanta ir Algimantas Ra
monai - visuomeninės veik
los "Šeima - gyvybės lop
šys", skleidžiančios tvirtos 
šeimos svarbą, koordinato
riai. RSJ 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia jūsų 
apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo pa
stabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 
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Zurnalistų 
veikla 

Posėdžiavo Lietuvių 
žurnalistų sajungos 

valdyba 
Š.m. balandžio 21 d. PL 

centre Lemonte LŽS valdyba 
aptarė jau nuo 1953-jų JAV 
gyvuojančios spaudos darbuo
tojus jungiančios Sąjungos 
reikalus. Naujoji valdyba, 
perėmusi pareigas daugiau 
negu prieš metus, bando tęsti 
savo pirmtakų veiklą, nepai
sant, jog išeivijoje sąlygos tam 
reikalui nėra dėkingos. 

Montrealio lietuvių kredito unijos "Litas" valdybos pirmininkas 
Andrius Gaputis įteikia Daliui Bulotai $2000 stipendiją. Turp jų 
- stipendijų komisijos narė Vida Lietuvninkaitė 

LŽS valdyba per daugiau 
negu pusšimtį metų pabuvoju
si įvairiuose miestuose (Niu
jorke, Detroite, Čikagoje, Ka
lifornijoje, v~l Niujorke), per
sikraustė į Cikagą. Bent taip 
buvo pradžioje, nes dabar, iš 
jos iškritus dviems nariams, 
du naujai pakviestieji gyvena 
JAV Rytuose. Todėl posėdžiai 
daugiausia vyksta neakivaizdi
niu būdu. 

Ntr. P. Pingitore 

Konkursas bendruomenėms 
"Mes čia!" 

Vienintelis internetinis 
portalas Lietuvoje, kuris trans
liuoja įvairią vaizdo medžiagą 
- laidas, filmus, klipus, TY.LT 
kviečia bendruomenes prisi
statyti tinklalapio lankyto
jams. Norima visuomenę ge
riau supažindinti su bendruo
menine kultūra ir lietuvių ap
linka, organizuojant vaizdo 
klipų ir filmų konkursą bend
ruomenėms "Mes čia! ". 

Visos lietuvių benduome
nės kviečiamos skatinti savo 
narius filmuoti žmonių gyve
nimą, veiklą bei aplinką ir 
siųsti šią vaizdo medžiagą į 
TY.LT. Darbai konkursui pri
imami nuo kovo 31 d. iki ge
gužės 31 d. TV.LT skatina 
bendruomenes siųsti įvarios 
trukmės, kokybės ir turinio 
vaizdo medžiagą. Visi atsiųsti 
darbai bus matomi internete, 
adresu www.tv.lt nuo gegužės 
15 d. iki spalio l d. 

Už kiekvieną vaizdo me
džiagą TY.LT portalo lankyto
jai galės balsuoti, o konkurso 
nugalėtojų ir dalyvių laukia 

Detroit, MI 
A.a. JURGIS JURGUTIS, 

Lietuvos garbės konsulas JAV 
Mičigano valstijoje, mirė eida
mas 72-uosius metus, balandžio 
30 dieną. "Lietuva ir JAV lietu
vių bendruomenė neteko švie
saus žmogaus, patrioto, dirbu
sio mūsų tautiečių labui, nuo 
2001 metų atstovavusio Lietu
vos interesams Mičigano valsti
joje", -rašoma užsienio reikalų 
ministerio Petro Vaitiekūno už
uojautos laiške garbės konsulo 
artimiesiems. Velionis buvo ak
tyvus Detroito lietuvių apylin
kės narys, Dievo Apvaizdos pa
rapijos komiteto narys ir pirmi
ninkas. Garbės konsulas dažnai 
lankėsi Lietuvoje ir domėjosi 
galimybėmis investuoti į šalies 
ūkį. Inf. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 
kuri yra pažymėta ant Iaik· 
raščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutaupy
site administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 

prizai (nugalėtojai bus renka
mi pagal jų atsiųstos vaizdo 
medžiagos balsavimo rezulta
tus). Konkurso premijos: I 
vieta - "Manfrotto" profesio
nalaus videostovo komplek
tas bei "KATA" krepšys foto
video aparatūrai. 11 vieta -
"Manfrotto" profesionalus 
stovas ir videogalvutė stovui 
bei "KATA" kuprinė foto
video aparatūrai. llI vieta -
"National Geographic" kom
paktiškas stovas su galvute ir 
kompaktiškas krepšys-kupri
nė foto-video aparatūrai. 
TY.LT simpatijų prizai: TY.LT 
marškinėliai. 

Konkursas organizuoja
mas kartu su PĮ "Fototechni
ka", kuri yra viena iš ilgiausiai 
veikiančių profesionalios fo
toįrangos pardavėjų Lietu
voje. 

Dėl papildomos informa
cijos kreiptis į Moniką Bašky
tę, interneto projektų vadovę 
- tel.(8 5) 274 03 72, mob. tel. 
8 652 55 399, el.paštu mo
nika.bask;yte@tilde.lt.Inf. 

Hamilton, ON 
A.a. REGINAI PAKAL

NIŠKIENEI mirus, jos atmini
mui pagerbti, reikšdami užuo
jautą dukroms Irenai Jokuby
nienei, Anitai Puodžiūnienei ir 
jų šeimoms, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: po $20 - R. Ber
žinienė, A. Erštikaitienė, J. 
Gimžauskas, V. Šniuolienė, J. 
Krištolaitis. KL fondas dėkoja 
visiems už aukas. J.K. 

Šitame posėdyje J-emonte 
buvo patvirtintas LZS naujų 
įstatų priėmimas (įstatai pri
imti atsiklausus narių nuomo
nių). Gaila, kad nedaug narių 
pareiškė savo nuomones, bet 
daugumos valia buvo teigia
ma. Buvo kalbėta apie Sąjun
gos biuletenio reikalus. Jo 
redaktorė Vaiva Ragauskaitė 
pranešė, jog naujas numeris 
baigiamas ruošti ir netrukus 
bus išsiuntinėtas nariams. 

Laurynas Misevičius pra
nešė apie savo pokalbius su 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
vadovu Dariumi Radzevi
čiumi dėl glaudaus bendravi
mo. Koks jis bus, turėtų pa
aiškėti netolimoje ateityje. Ti
kimasi gauti vietos mūsiškės 
sąjungos reikalų apžve!gimui 
Vilniuje leidžiamose Zuma
listų žiniose (tai mėnes"!is lei
dinys). Artimiausiame Zuma
listų žinių numeryje bus jo re
daktorės Sigitos Serbventienės 
pasikalbėjimas su LZS pirm. 
Edvardu Sulaičiu. 

Taip pat yra tikslinamas 
Sąjungos narių sąrašas, nes 
ne visi jos nariai praneša apie 
norą likti jos eilėse, o kai kurie 
neduoda naujų savo adresų. 

Dėl įstojimo į šią Sąjungą 
reikia kreiptis jos iždininko 
adresu: Jonas Tamulaitis, 
3137 Kenilworth Ave., Ber
wyn, IL 60402, tel. 708 788-
8087. LŽS inf. 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI 

„ PĖDOS SKAUSMAI 

„ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS 

„ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI 

„ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS 

„ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 
L..:::::::::... _ __J PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS IRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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ROKIŠKIUI DOVANOS IŠ 
ČIKAGOS 

2004 m. Rokiškio "Romu
vos" gimnazijos biblioteka 
pradėjo vykdyti Lituanistikos 
centro steigimo programą. 
Suradome nemažai rėmėjų, 
užmezgėme ryšius su Čikagos 
Lituanistikos tyrimo ir stuc.Įijų 

Rašytoja 
Alė Rūta 

centru. Sio 
centro archy
vų direktorė 
Skirmantė 
Miglinienė 
pažadėjo 
prisidėti prie 
Lituanisti
kos centro 
steigimo. 

ROTA 
~ 

ALE RŪTA 

KELIAS 

V-ILTIS 

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 

Balandžio pradžioje gim
naziją pasiekė džiugi žinia, 
kad nemaža leidinių siunta 
jau Vilniuje, M. Mažvydo bib
liotekoje. Netrukus siunta pa
siekė ir Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijosvbiblioteką. Nuo
širdų žodį Cikagos lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
darbuotojams pasakyti tikrai 
maža, bet išliekamąją vertę 
turi jų kilnaus darbo pėdsa
kas, kurį įmynė Rokiškio kraš
to kultūros srityje. 

Tėviškės žiburiuose jaura
šiau apie rašytojos, poetės 
Alės Rūtos autografuotų lei
dinių kolekciją, kurią autorė 
padovanojo gimnazijos bib
liotekai. Autorės anksčiau 
išleistų romanų savo fonduo
se mes neturėjome, bet juos 
mes suradome Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro siun
toje. Tai romanai: Pirmieji sve
tur, Kelias į kairę, Trumpa die
na, Žvaigždė viršum girios, 
Daigynas. Leidiniuose sura
dome menišką Vytauto Laba
nausko knygženklį. 

Rokiškio "Romuvos" gim
nazijos Lituanistikos centras 
pasipildė ir kitų Rokiškio 
krašto įžymybių leidiniais. 
Gavome nemažai prozininko, 
publicisto Liudo Dovydėno, 
keletą prozininko Juozo 
Švaisto (tikr. Balčiūnas) kny
gų, unikalų literatūros moks-
lo tyrinėtojo, visuomenininko 
Vinco Maciūno leidinį Pluoš
tas dokumentų apie Antaną 
Strazdą, kritiko, estetiko, pub
licisto, prozininko Juozo Ke
liuočio pirmosios tremties at
siminimų knygą Dangus nusi
dažo raudonai. Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro dova
notų leidinių siuntoje nema
žai fotografijos meno, istori
jos, teologijos mokslo ir gro-
žinės literatūros leidinių. 

Reda Kiselytė, Rokiškis 

MOTINOMS 
Mama, aš ateisiu pas tave, 
į tavo glėbį, 
Ateisiu į tavo širdį, 
į tavo rankas ... 

Koks džiaugsmas mo
tinoms, kai išgirsta kūdikio 
pirmą žodį - mama. Nuo tada 
prasideda motinos svajonės, 
kaip išauginti kūdikį, kad jis 
būtų puikus lietuviukas, būtų 
naudingas Dievui ir tėvynei. 
Kiek pastangų reikia moti
noms iki vaikas išauga. 

Motinos dieną švenčiame 
kartą per metus, kuri yra vie
na iš svarbiausių dienų mūsų 
gyvenime. Laimingi tie, kurių 
motinos dar gyvos ir gali as
meniškai pasveikinti, įteikti 
gėlių ir iš širdies padėkoti, 
kad leido mums išvysti šį pa
saulį. O kiek iš mūsų yra ne
tekę motinų vaikystėje, ar pra
radę mamytes Sibiro žemėse, 
ar atskirti likimo. Daugelio 
mamyčių nėra žinoma kur jų 
kapai, išmėtyti po visą pasau
lį. Nenunešime gėlių ant jų 
kapo, tik galėsime pasimelsti 
ir prisiminti. Stasys Prakapas, 

Toronto, ON 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

MŪSŲ KELIAI KANADO
JE. Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos veiklos ap
žvalga 1950-2007. Sudarytoja -
Angelika Sungailienė. Jos pra
tarmė ir pabaigos žodis. Daili
ninkė Akvilė Minkevičienė, ko
rektorė Sigina Katkauskaitė, 
leidykla - Time Press Litho 
Ltd., Torontas - 2007 m., 65 psl. 

LIETUVOS KARIUOME
NĖS KARININKAI 1918-1953 
VI TOMAS. Redaktorė Dalia 
Žalienė. Keliolika bendradar
bių. Leidėjas - Lietuvos nacio
nalinis muziejus. (Arsenalo g. 1, 
LT-01100 Vilnius). Vilnius, 2006 
m., 384 psl. Gaunama: LKKAS 
V. Zabielskas, Pušų g. 17-4, LT-
08120 Vilnius, Lithuania. 

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: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
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% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 

•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 
JA Valstybės 

A.a. kun. Rapolas Kra
sauskas, istorikas, Pabaltijo 
universiteto kapelionas, Lie
tuvos katalikų mokslo aka
demijos valdybos narys, Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
slaugos namų kapelionas, ei
damas 94-uosius amžiaus 
metus, mirė vasario 27 d. 
slaugos namuose Putname. 
Velionis gimė 1913 m. lap
kričio 1 d. Džiugų kaime, 
Kurklių valsč., Ukmergės 
apskr. Baigęs Ukmergės 
gimnazijos septynias klases, 
1931 m. įstojo į Kauno kuni
gų seminariją, o po dvejų 
metų - į Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filo
sofijos fakultetą. Baigęs 
studijas 1937 m. gegužės 22 
d. įšv~ntintas kunįgu. Vi~a
ravo Siaulėnuose, Siaulių Sv. 
Jurgio parapijoje. Artinantis 
sovietams, kun. R. Krasaus
kas pasitraukė į Austriją, vė
liau persikėlė į Vokietiją. 
Nuo 1947 iki 1950 m. jis bu
vo Pabaltijo universiteto lie
tuvių katalikų kapelionas. 
Pasižymėjo tolerancija ir bu
vo gerbiamas visos lietuvių 
akademinės stovyklos. Ka
peliono sielovadine veikla 
žavėjosi prof. Mykolas Bir
žiška, vėliau apie tai rašęs 
lietuvių spaudoje. Uždarius 
universitetą, kun. R. Kra
sauską Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados vadovy
bė 1950 m. pasiuntė studi
joms į Romą. Jis Gregoria
numo universitete studijavo 
Bažnyčios istoriją, įsigyda
mas licenciato (magistro) 
laipsnį. Baigęs studijas bend
radarbiavo Lietuvių enciklo
pedijoj e (Bostone), paruoš
damas lietuviškų vietovių 
aprašų bei pateikdamas Lie
tuvos katalikų veikėjų bio
grafijų. Persikėlęs į Ame
riką, 26-rius metus buvo Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
slaugos n~.mų kapelionu 
Putname. Cia tvarkė ir Al
kos archyvą. Laidotuvių Mi
šios buvo aukojamos slaugos 
namų koplyčioje. Palaidotas 
Putnamo vienuolyno Dangaus 
vartų kapinėse, netoli savo 
pusbrolio kun. Stasio Ylos. 

Britanija 
Pietų Amerikos lietuvių 

jaunimo suvažiavimas vyko 
sausio 5-14 d.d. Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje. Jame da
lyvavo daugiau kaip 60 at
stovų iš Argentinos, Urug
vajaus, Kanados, JAV, Lietu
vos, Vokietijos ir vietiniai iš 
Brazilijos. Vyko įdomi studi
jinė ir meninė programa. 
Buvo aptarta Brazilijos lie
tuvių bendruomenės būklė, 
PLJS kongresai bei įvyk
siančio Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso reikalai. Nu
tarta, kitą jaunimo kongresą 
rengti Argentijoje, Urugva
juje ir Brazilijoje 2008 m. 
gruodžio 22-2009 m. sausio 
6 d.d. Jis bus pradėtas stu
dijų dienomis Argentinoje, 
toliau tęsis turistine prog
rama Urugvajuje ir baigsis 
stovykla Brazilijoje. Kongre-

sui rengti komitetas: pirm. 
Santiago Butkus (Argenti
na), vicepirm. Juan Ignatio 
Fourment Kalvelis, sekr. 
Marisa Leonavičienė (Urug
vajus), ižd. Veronika Kava
liauskas, ryšininkai: su Ar
gentina Daniel Deveikis, su 
Urugvajumi Nicolas Velo, 
su Brazilija Natalia Baria. 

Vokietija 
Vokietijos lietuvių bend

ruomenės tarybos suvažiavi
mas įvyko kovo 24 d. šios or
ganizacijos būstinėje Hiitten
felde. Posėdyje dalyvavo iš 
15 jos narių 14: B. Go~tau
taitė, E. Baliukienė, R. Snei
deris, M. Šmitienė, L. Lipšy
tė, M. Gaurilčikas, A. Šiugž
dinis, T. Bartusevičius, dr. V. 
Bartusevičius, A. Šmitas, E. 
Jankūnas, dr. V. Lenertas, V. 
Lemkė, R. Čuplinskas ir G. 
Ručys. Dėl ligos negalėjo da
lyvauti R. Baliulis,,. VLB val
dybos pirm. A. Siugždinis 
savo pranešime pasidžiaugė, 
kad bendruomenės narių 
skaičius didėja, veikloje da
lyvauja apie 3000 tautiečių. 
Jų Vokietijoje gali būti apie 
50,000. Šiuo metu veikia 17 
LB apylinkių: Berlyno, Es
sen-Miilhelmo, Frankfurto, 
Hageno, Hamburgo, Hano
verio, Koln-Bonnos, Liibe
cko, Memmingeno, Miin
cheno, Niirnbergo, Rastatto, 
Romuvos Schwetzingeno, 
Saltzgitterio, Stuttgardto ir 
centro. Steigiama Bremeno 
lietuvių bendruomenė. 

Europos lietuvių kultū
ros centro finansavimas yra 
užtikrintas, toliau ieškomas 
centro vadovas, rengiamas 
veiklos planas. Kitas svarbus 
renginys - Vokietijos-Lietu
vos tiltas. Renginio komisija 
stropiai planuojanti jo eigą. 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės darbuotojų suvažiavimą 
šiais metais organizuoja Frank
furto lietuvių bendruomenės 
apylinkė. Steigiamos savaitga
lio lietuvių mokyklos. Di
džiausia kliūtis - patalpų ga
vimas. Pirmininkas taipgi ap
žvelgė praėjusių metų veiklą, 
suminėdamas organizuotus 
renginius. Ižd. G. Ručys pa
teikė 2006 metų pajamų ir iš
laidų apyskaitą - gauta 66,-
326 eurai pajamų, išleista 
68,900 eurų. Revizijos komi
sijos pranešimą padarė A. 
Šmitas. Taryba patvirtino 
2007 m. sąmatą. Gargės teis
mui, pasak pirm. R. Cuplins
ko, neteko spręsti jokios by
los. Fondo Vasario 16-osios 
gimnazijai remti ižd. A. Šiugž
dinis pastebėjo, kad nors 
aukos ir sumažėjo, tačiau į 
gimnazijos sąskaitą jis galėjo 
pervesti 100,000 eurų. Apie 
jaunimo veiklą kalbėjo VLJS 
pirm. M. Gaurilčikas, pažy
mėdamas, kad jaunimo są
junga turi 120 registruotų 
narių ir apie 50 kitų jaunų 
žmonių adresų. Aptarti Klai
pėdos miesto ir Vokietijos 
LB bendradarbiavimo klau
simai, liečiantys renginius, 
kai Vilnius 2009 m. bus Eu
ropos kultūros sostinė. J.A. 
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S. KATKAUSKAIT~ 

Kovo mėnesį paryžiečius 
ir visada gausius miesto sve
čius reklama pakvietė i keis
tai skambančia pavarde skulp
toriaus kūrybos parodą. An
tano Mončio, mirusio prieš 
14 metų, darbai buvo rodomi 
greta garsiosios Operos esan
čioje galerijoje. Parodos kata
logas lankytojams pateikė 
apie 100 skulptoriaus dides
nių ir mažesnių darbų, jo au
torius -vytjausiasis A. Mon
čio sūnus Žakas Kristupas. 
Paryžius, jo reiklūs meno ver
tintojai turėjo dar kartą pro
gos prisiminti savitą kūrėją, 
palikusį pėdsaką 7-8 dešimt
mečio vaizduojamajame me
ne, Paryžiaus kraštovaizdyje 
ir jį pažinojusiųjų atmintyje. 

Gyvenimas - kelionė namo ... jų netrūko ... Tiesmukiškas, 
niekad neieškantis "aukso vi
durio" neretai atsidurdavo 
kebliose aplinkybėse. Skulptorius Antanas Mončys 

Antano Mončio likimas ir 
jo kūryba -~ė ir kartu 
tokia būdinga daugeliui Lie
tuvos menininkų, Antrojo pa
saulinio karo metais atskirtų 
nuo tautos kamieno ir jos kul
tūros, ir visą laiką ieškojusių 
kelio atgal į savo gimtinę. Ne 
toks jau didelis nuotolis skiria 
Paryžių nuo Mančių, Grūš
laukė!! - gimtųjų A. Mončio 
vietų Zemaitijoje, kur jis pas
kutinį kartą atsisveikino su 
saviškiais 1944 m. Tučiau jo 
kelionė atgal pamatyti dar gy
vą ir jo tebelaukiančią savo 
mamą ir artimuosius užtruko 
45-erius metus. Virtinė metų 
-permainingų, laimingų, skau
džių, kūrybingų ir bevaisių, 
kartais - draugų ir šeimos šur
mulyje, dažniau - savo dirbtu
vės ar kuk1aus būsto vienatvėje ... 

Antanas Mončys prie Grūšlaukės ąžuolo 1989 m. 

kietiją. Čia, nežiūrint visų kas- tvirtinimu, visą laiką jo gyve
dieninio pokario pragyveni- nimą ir kūrybą žymi prievarta 
mo sunkumų, jaunas žemaitis nutolinto nuo savo žemės ir 
pasiryžo mokytis dailės. Stu- kultūros - "išblokštojo žmo
dijavo Freiburgo taikomosios gaus" (prel. Pr. Gaidos termi
dailėsmoky.kloje,AntanoMar- nas) lemtis. 
čiulionio skulptūros studijoje. Šią skaudžią menininko 
Vėliau atsidūrė menininkų dramą per dviejų bendraamžių 
traukos centre Paryžiuje. Mo- likimus itin jautriai ir vaizdžiai 
kėsi pas žymų skulptorių Os- atskleidė žinomas Lietuvos 
sip Zadkine, yra dirbęs kartu žurnalistas ir rašytojas T. Sa
su M. Chagall ir broliais Mar- kalauskas knygoje Ketvirtoji 
teliais, nesistengdamas kopi- dimensija (Alma Llttera, Vtl
juoti ar perimti jų stiliaus. La- nius, 1998). Lyg ir įsitvirtinęs 
biausiai mėgo dirbti, daryti Paryžiaus meno bendruome
klaidas ar atradimus pats vie- nėje, užmezgęs ryšį su tokio 
nas. Paryžius buvo ta vieta, pat likimo bendrataučiais me
kuri subrandino jauną skulp- nininkais, Antanas be galo il
torių kaip asmenybę. Parodos, gėjosi Lietuvoje paliktų arti
pedagoginis darbas, titulai, mųjų, Lietuvos peizažo, gimti
pažintys. Tučiau jį pažinojusių nės laukų ąžuolo. Pirmaisiais 

kūrybos dešimtmečiais tas il
gesys atsispindi jo tradicinių 
skulptūrų - Kelių Madona, 
Kryžiaus kelio skulptūrų Šv. 
Marcelijaus šventovėje, Lano 
mieste (1952), šv. Juoupo vei
duose. Ir vėl ryškiai atgijo jo 
mažosiose formose, pačiuose 
paskutiniuose jo darbuose -
kaukių ir švilpių serijoje. Tu
čiau Antanas paryžiečių dė
mesį patraukė gebėjimu atsi
plėšti nuo tradicinės skulptū
ros ir kurti labiau apibend
rintų formų objektus ar nere
tai jų sukeltus vaizdinius ar 
simbolius: instaliacijas, aran
žuotes ar tiesiog formas. Šie 
kūriniai savo originalumu ir 
naujomis plastinių galimybių 
išraiškomis laimėjo Paryžiaus 
ir visos Europos meno kritikų 
susidomėjimą bei pripažinimą. 

Antanas Mončys surengė 
kelias asmenines parodas Pa
ryžiuje, dalyvavo jungtinėse 
modernaus meno parodose, 
buvo išrinktas tarptautinės fo
tografijos draugijos vertinimo 
komisijos nariu. Jo darbų turi 
įsigiję atskiri meno rėmėjai, 
vienuolynai ir bažnyčios, mies
tų merijos ir įvairios įstaigos 
Paryžiuje, kituose Prancūzijos 
miestuose, Amerikoje. 

Daug metų atidavęs peda
goginiam darbui ir kūrybai, 
devintajam dešimtmečiui bai
giantis, Antanas pajuto nebe
gaijs ir nebenorintis kurti. Jau 
silpstant sveikatai, mintimis 
vis dažniau griždavo i tėviškę. 
Pasikeitę laikai, nors ir pavė
luotai, 1989 m. leido dar kartą 
apkabinti mamą, aplankyti 
lietuviškos gamtos simbolį -
Grūšlaukės ąžuolą ir pasi
ruošti amžinajam grįžimui na
mo. Antanas Mončys padova
nojo per 120 darbų Palangos 
miestui. Čia įsteigtas jo na
mas-muziejus, kur galim.a su
sipažinti su dalimi šio skulpto
riaus darbų. O paskui 1993 
metais sugrižo ir pats skulpto
rius į Grūšlaukės kapinaites, 
šalia savo tėvų. Sugrįžo namo, 
niekur neišbarstęs meilės jį 
užauginusiai žemei... 

Sovietinių represijų bai
mė ir nežinia dėl rytdienos 
kartu ji, kaip ir daugeij tautie
čių, išvedė iš Lietuvos į Vo-

Tučiau kūrybos pripažini
mas dar nereiškė, kad jo gy
venimas tapo labiau užtikrin
tas. Niekada nemokėjęs rū
pintis komercine puse, nesu
laukė savo darbų tinkamo 
įvertinimo ir atlyginimo, kuris 
būtų bent šiek tiek palengvi
nęs buitinių rūpesčių naštą. O 

Iš Antano Mončio kūrybos palikimo. H k.: KRYŽIAUS KELIO STOTYS (III, VII, XIIl, XIV), 1952; skulptūra Keli.ą Madona, 1952 (ŠV. Marcelijaus šventod, 
Lano miestas, Prancūzija) 

Lietuviškoji žiniasklaida 
Lietuviškoji žiniasklaida tamsių atspindžių viedrodis 

DR. LEONAS MILČIUS 
Lietuviškoji žiniasklaida šiandien 

dažnai rašo apie politiką ir pasauij su
krečiančius įvairius įvykius. Platus rei
kalų žinojimas ir greita informacija 
yra labai gerai. Tik blogai, kai ta mus 
užplūstanti informacija akivaizdžiai 
yra vienpusė ir tamsi. Pagal daugumą 
laikraščiuose spausdinamų straipsnių, 
atrodo, lyg žemės rutulys visą laiką 
skendėtų nakties košmaruose, ir nieko 
naudingo jau nelik.o - grožio, moralės 
ir kūrybos. Atrodo, lyg pasaulyje būtų 
išnykę darbštūs ir talentingi jos gyven
tojai, o žmonės pasinėrę tik i pramo
gas, malonumus bei nusikaltimus. 
Netgi sovietiniais laikais kartais daž
niau parašydavo, kas naujo Europoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kur 
kitur kas yra pasiekta, atrasta, sukurta. 

Dabar beveik niekur lietuviškoje 
žiniasklaidoje nerandu, kad apie kitas 
šalis būtų parašyta kas nors pozity
vaus, ką norėtųsi pamatyti, kas tikrai 
supažindintų. Pagal mus pasiekiančią 
vietinę informaciją, atrodo, kad pa-

saulyje neliko talentingų poetų, rašy
tojų, mokslininkų. Labai gaila, bet be
veik visą laiką ir visoje žiniasklaido
je vyrauja nusikaltimų, terorizmo, iš
krypimo, persisotinimo ir panašios te
mos. 

Anksčiau galvojau, štai būsime 
laisvi, kokie mokslo, kultūros, istori
jos ir kitokie pažangios civilizacijos 
lobiai atsivers! Kiek daug gero galėsi
me pamatyti, išmokti, kokie pasaulio 
kultūros lobynai bus prieinami! Tik, 
atrodo, nieko taip ir neįvyko. Nežinau, 
kas dėl to kaltas? Ar mūsų nenoras, 
tingėjimas visus tuos lobius pamatyti, 
ar persisotinimas ir tiesiog iš anksto 
užvaldęs ištisai kritiškas bei nihilisti
nis požiūris: tas negerai, anas negerai, 
na, apskritai, nieko gero tame pasau
lyje nėra? 

Žinoma, gal labai greitai, tiesiog 
per daug greitai pasidavėme komerci
nės žiniasklaidos įnoriui - tenkinti že
mus žmonių polinkius, pateikti kuo 
daugiau pikantiškų, neįprastų žinių, 
kurios leistų išlaikyti didžiausią tiražą 

ir nešti greitą bei didelį pelną. Tui yra, 
spausdinti vienadienes, pigias, bet už 
tai masiškai perkamas ir skaitomas 
sensacijas. Kartais net pasakoma, kad 
laikraštis - tai vienadienis drugelis, 
dieną pagyveno, paskraidė ir jo nėra. 
Nori žinių - eik į biblioteką ir skaityk 
enciklopedijas. 

Pvz. paimu patį naujausią šių me
tų kovo 24 d. Lietuvos rytą, arba atsi
verti jų interneto tinklalapį ir vien 
nuo antraščių jau šiurpu: Belgijos ka
lėjimai - jaukūs, tyrėjai baisūs, Italijos 
kalnuose - lietuvių muštynės, Ginkluoti 
plėšikai i.f Briuselio kazino pagrobė 
820, 000 eurų, JAV vėl vartomi tamsieji 
istorijos puslapiai, Policija tirs paskaitą 
apie homoseksualumq (neva lektorius 
iš JAV Scott Llvely kurstęs neapykan
tą seksualinėms mažumoms), ES jubi
liejų temdo vidaus krizė ir nežinia dėl 
ateities. Na, gal tik šiek tiek šviesesni 
straipsniai: Britai mokėsi ištarti "Švytu
rys" ir Vokietis varglams nupirko dar 
tris namus. 

Paskaičius tokią informaciją, ne
bėra ko ir komentuoti, išvada tik viena 
- baisus tas Vakarų pasaulis, baisus. 
Nenoriu išskirtinai kaltinti vien Lietu
vos rytą. Tokios juodos informacijos 
apstu ir kituose šalies leidiniuose. Lle-

tuvos žiniasklaidoje tai tapo "gero" 
tono požymiu. Gal tik rajoniniai laik
raščiai dar išlaikė didesnį padorumą, 
platesnę tematiką ir savo krašte su
randa bei pamini vieną kitą šviesuij, 
išspausdina šiltesnę žinutę, spalvotes
nę gyvenimo akimirką. 

O, atrodo, paimtum tik vieną vie
nintelį faktą, kad pagal ES ERAS
MUS programą vien iš Vilniaus uni
versiteto į kitas ES aukštąsias mokyk
las yra išvykę studijuoti 409 studentai. 
Tud kodėl nepasidomėti, kaip jiems 
sekasi, ką studijuoja, kokie planai ar 
studijos Vakarų universitetuose tikrai 
yra kokybiškesnės, kokie ten vykdomi 
moksliniai tyrimai? Panašių klausimų 
gali būti dešimt kartų daugiau, bet 
jie, matyt, mūsų laikraščiams neįdo
mūs, kaip neįdomu ir visa kita, kas 
pozityvaus vyksta ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje. 

Iš kitos pusės, skverbiasi tokia 
mintis: protingam. straipsniui parengti 
reikia ir protingo žmogaus, o paskaloms 
skleisti didelės išminties nereikia - in
ternete kokį gandą perskaitei, dar sa
vais "pipirais" pabarstei, ir skaitalas 
parengtas. Tik garbės laikraščiui iš to 
gal ir nedaug. 

Nukelta į 9-tą psl. 



Kapela "Sūduva", vad. V. Dalytos (1-as iš d.), atlieka meninę programą Otavoje kovo 31 d. 
surengtame Nepriklausomybės šventės minėjime Ntr. l. Pečiulienės 

Lietuviškoji žiniasklaida 
Atkelta iš 8-to psl. 

Bet jos, matyt, ir nereikia. Reikia pinigų, 
bet kokios spalvos ir bet kokio kvapo (tiesa, 
sako, kad pinigai nekvepia). 

Šiuo metu beveik visi laikraščiai, televizi
jos kanalai jau baigiami prisotinti žiniomis 
apie lietuvius - emigrantus. Ne, nerasime ži
nių apie tuos, kurie oficialiai išvyko, legaliai 
įsidarbino ir sėkmingai įsikūrė. Nerasime ži
nių apie jų pasiekimus, naują patirtį, naujai 
įgytas specialybes ir apie jų planus, nuomonę 
apie Lietuvą. Ką čia reikėtų keisti, kaip reikėtų 
geriau tvarkytis ir kuo jie galėtų prisidėti prie 
savo krašto gražinimo, kultūros, ekonominio, 
socialinio lygio pakėlimo? Ne, tokių straips
nių nėra ir, matyt, greitai dar nebus. 

Už tai rasime galybę kitų, kam nepasisekė, 
kas, kaip ir kodėl pakliuvo į viešnamius, į ka
lėjimus, kur lietuviai vieni kitus apiplėšė, apsi
vogė ir pan. Na, o jeigu kur nors ir kam nors 
įvyko nelaimė, tai bus ir vaizdų, ir artimųjų 
pokalbių, ir, žinoma, prakeiksmų dėl to, kad 
nebuvo uždaros sienos, kad turėjo pasirinkimo 
laisvę. Lyg ir pamirštama, kad visur ir visada 
niekas nėra apsaugotas nuo blogio, neteisy
bės, netikėtumo ir skausmo. 

Ir dar. Jeigu Lietuvoje, ar kuriame pasau
lio pakraštyje kas nors negero atsitiks su Ka
talikų Bažnyčia, kad ir vienu jos tarnu, tai vis
kas negailestingai bus iškapstyta ir kuo pikan
tiškiau, tiesiog negailestingai aprašyta, paro
dyta ir apibendrinta. Ar tai tikrai mus stipri
na, grūdina, skatina tiesai ir teisingumui? Ma
nau, kad ne, o priešingai- atidaro vartus nihi
lizmui, abejingumui ir uždarumui. 

Būčiau daug ramesnis, jeigu tikrai žino
čiau, kad tokios tendencijos tik laikinos, kad 
tai, viso labo, tik paprasta komercija ir dau-

Nemuno vingiuose 
(mamai) 

Išėjome į žemės lietų pasivaikščioti 

Dangaus beribio pamatyti. 
Pagairės vėjuose stovėjome 

Ir siuntėme maldos žodžius bangoms. 

Krašteli tėviškės rasotas, 
Išmintas takas į šviesos namus! 
Beržų alėjos mažas rudeninis lapas 
Žavioji Nemuno vandens mūša! 

Gražus akimirksnis sutikus artimą 
Pavargusio žmogaus gyvenimo legendos 

klausomės. 
Dienos ramybė supasi 
Prieštaringuos patirties momentuose. 

Sūnau, - žvelk į saulę tekančią 
Debesų giedroj atraski žodžių spalvą, 
Būk žemei - širdies broliu! 
K/,ausyk, ką šnara Amžių senolis Ąžuolas! 

Mama - dėkoju už Prikėlimo taką 
Dievo - Mylinčio ir Gailestingojo atradimą. 
Būk, dar daug kam !iki draugyste 

giau nieko. Tačiau kai matai tam tikrą siste
mą, pastovią tendenciją, nejučiomis pradedi 
galvoti, ar visa tai sąmoningai netarnauja kie
no kito, kitos valstybės interesams? Nereikėtų 
būti naiviems ir galvoti, kad šaltasis karas bai
gėsi ir pasaulyje įsivyravo absoliutus pasitikėji
mas, įsigalėjo visuotinė demokratija, kad Lie
tuva, kaip ir visi Vakarai, Rytų kaimynui tapo 
neįdomi. Akivaizdu, kad taip tikrai nėra ir dar 
greitai nebus. 

Tad kiekvienas iš mūsų, o dar daugiau ži
niasklaidos darbuotojai, turėtume kelti labai 
neramius klausimus: kodėl esame tokie naivūs 
ir save aliname, tiesiog psichologiškai žaloja
me vienpusiška, "nuodinga" informacija? Ko
dėl savanoriškai save atkertame nuo pasaulio 
šviesos, pažangos ir pripažintos kultūros loby
nų? Kodėl taip įkyriai savo tautai ir savo pilie
čiams diegiame nepilnavertiškumo jausmą? 

Ne vienas man pasako, kad negalime visko 
priimti už "gryną pinigą" ir nereikia tiek daug 
laikraščių skaityti. Arba, kaip pasakė vienas 
politikas - paskaičius lietuvišką laikraštį, rei
kia paskubėti nusiplauti rankas. Gal ir taip, 
dažnai plauti rankas tikrai reikia, bet vengti 
domėtis tuo, ką skelbia žiniasklaida, jau būtų 
negerai, nes greitai galima prarasti ir pilietiš
kumo jausmą. 

Nerasdami teisingų atsakymų, arba per il
gai palikę dalinės, "neįgalios" žiniasklaidos 
įtakoje, galima pasiekti kritinę būseną, kai pa
ti Nepriklausoma Lietuva ir prieš septynioliką 
metų iškovota laisvė neteks savo vertės, kai 
daugumai žmonių pasidarys visai nesvarbu, 
kuriam - Vakarų ar Rytų pasauliui priklausyti. 
Pralaimėjus karą dėl žmonių protų, bet kokia 
kita kova, kitas, tūkstančius kartų pavojinges
nis, karas tampa ir nereikalingas, arba labai 
paprastas ir pigus. 

Aklieji - mato, raišieji - vaikšto, kai tu 
Prisilieti tolerancijos pirštais! 

Br. BERNARDO eilės, Kaunas 1998.IX.22 
Atsiuntė Hamiltono parapijos klebonas kun. A. Šarka, OFM, ir br. diakonas B. Beliekas, OFM 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kauno medicinos uni

versitete (KMU) šiais metais 
buvo pradėta dėstyti pirmo
sios tradicinės Rytų medici
nos paskaitos. Šias studijas 
pasirinko per 60 tradicinės 
medicinos atstovų, studijuo
jančių šeštame KMU kurse. 
Birželį tokias pat paskaitas 
išklausys savanoriai trečia
kursiai. Šešiasdešimties va
landų kursą sudaro 14 pa
skaitų bei praktinių užsi
ėmimų. Svarstoma galimybė 
Rytų medicinos paskaitas 
įtraukti į privalomąją studijų 
programą. Kaip pasirenka
mąjį dalyką Rytų medicinos 
studijas KMU rektoratui pa
siūlė profesorius Jurgis Brė
dikis. Anot jo, pasaulyje vis 
labiau domimasi natūralia 
medicina, todėl studentams 
suteikiama informacija pa
dės jiems atskirti "pelus nuo 
grūdų" -tikrus Rytų medici
nos atstovus nuo apsišaukė
lių. KMU yra organizuoja
mos podiplominės studijos, 
kurias baigusieji gaus teisę 
užsiimti akupunktūra. 

Ukrainoje gali būti ras
tos ir grąžintos Lietuvai XIX 
š. pradžioje iš Vilniaus univer
siteto išvežtos knygos beiki
tokios meno vertybės. 1832 
metais uždarius Vilniaus 
universitetą, šimtai knygų, 
paveikslų, skulptūrų, meda
lių bei monetų rinkinių buvo 
išvežta į Charkovo universi
tetą Ukrainoje. Po 11 Pasau
linio karo Vilniaus universi
teto bibliotekos direktoriaus 
Levo Vladimirovo pastango
mis dalis jų buvo grąžinta 
Vilniaus universitetui, tačiau 
istorikai teigia, jog didelė 
dalis iki šiol nerastų vertybių 
gali būti likę Charkove. 

Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Antanas Kumža 
neseniai susitiko su Charko
vo valstybinio V.N. Karazino 
vardo universiteto rektoriu
mi Viliu Bakirovu ir to paties 
universiteto centrinės moks
linės bibliotekos direktore 
Irina Žuravliova aptarti iš
vežtųjų Vilniaus universiteto 
vertybių paieškos reikalams. 
Rektorius pažadėjo sutelkti 
šiam tikslui Charkovo uni
versiteto ir kitų miesto moks
lo įstaigų specialistus ir pra
dėti paieškas. Charkovo uni
versitetas šiais klausimais 
jau bendradarbiauja su len
kais bei vokiečiais. 

Kauno kultūrinis žur
nalas Nemunas šį balandį 
atšventė savo keturiasde
šimtmetį. Gimęs sovietme
čiu, išgyvenęs politinių san
tvarkų kaitą su visomis eko
nominių sąlygų raidomis, ne
sibaigiančiomis menų ma
domis ir kitais dalykais, įta
kojančiais leidinio formą ir 
turinį, žurnalas tapo savo
tiška legenda. Anuomet Ne
munas pasižymėjo didesne 
laisve, išsikovota didesne to
lerancija, netgi ano laiko 
spaudoje egzistavusių tabu 
peržengimu, kaip meniško
mis aktų fotografijomis. 
Cenzoriai daugiau ko "ne
pastebėdavo", bet užtat paš-

tininkai ir pasieniečiai žur
nalo į užsienį nepraleisdavo. 
2004 m. sausį Kaunas buvo 
praradęs savo vienintelį kul
tūros leidinį, bet neilgam -
tų pačių metų balandį žurna
las vėl atgimė. 

Pasak žurnalo vyriausio 
redaktoriaus Viktoro Ru
džiansko, Nemuną domina 
taip pat visuomenės (kitų 
profesijų žmonių bei politi
kų) požiūris į kultūrą. Norė
tųsi pritraukti daugiau aka
demikų, įžvelgiančių kultū
ros politikos subtilybes, ku
rie galėtų argumentuotai, 
svariai polemizuoti. Žurna
las turi ir nerašytą taisyklę -
vienus metus nespausdinti 
to paties autoriaus kūrybos, 
kad išvengtų kokios vienos 
grupės vyravimo. Recenzen
tams išimtis, jie dar prašomi 
būti aktyvesniais. J aunie
siems ir "ateinantiems" lite
ratams žurnalas skiria 5-8 
puslapių priedą Žirkles, ku
ris turėtų tapti ateinančios 
kartos recenzentų, menoty
rininkų, literatų, fotografų 
bei dailininkų kūrybiniu in
kubatoriumi. 

Valstybiniame jaunimo 
teatre režisierius Paulius 
Budraitis balandžio 4 ir 5 
dienomis pastatė pirmą sykį 
Vilniuje William Shakespea
re tragikomediją Jei taip, tai 
šjtaip (Measure for Measure ). 
Si pjesė, gerai žinoma ir pa
mėgta viso pasaulio teatrų, 
Lietuvoje dar nebuvo stato
ma. Naujajame spektaklyje 
vaidino Jaunimo teatro ak
toriai Vidas Petkevičius, Ro
landas Kazlas, Aušra Puke
lytė, Neringa Varnelytė, 
Aleksas Kazanavičius, Sau
lius Sipaitis, Sergejus Ivano
vas, Gediminas Storpirštis, 
Tomas Kizelis, Arnoldas Ja
lianiauskas, Andrius Bialob
žeskis. 

Režisierius P. Budraitis 
gimė Niujorke lietuvių išei
vių šeimoje. JAV baigęs poli
tikos mokslų ir teatro studi
jas, dirbo įvairiuose Seattle, 
WA, teatruose režisieriumi 
ir aktoriumi, eksperimenti
nių scenos darbų autoriumi. 
Prieš penketą metų atvykęs į 
Lietuvą, 2003 m. Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje baigė magistratūrą, re
žisūrą studijavo pas Joną 
Vaitkų. Kartu su juo, tais pa
čiais metais buvo nominuo
tas "Auksinio scenos kry
žiaus" apdovanojimui už 
spektaklį Venecijos pirklys 
pagal W. Shakespeare. 

''Jei taip, tai šitaip" spek
taklyje režisierius stengėsi 
nutolti nuo komedijos žanro 
ir kreipti daugiau dėmesio į 
kitus dalykus. Pasak jo, 
"Spektaklis (skelbia) savo
tišką žinią apie tai, jog mir
tis mus visus vieną dieną su
lygins. Žmogus, stovėdamas 
kryžkelėje, visada gali pasi
rinkti, kaip jam pasielgti. 
Reikia mokytis saikingumo 
ir suprasti žmogaus netobu
lumą. Fanatiškumas, mora
lės ir etikos kraštutinumai 
turėtų būti pasmerkti". G.K. 
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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 

Vyskupas atsako į klausiJDus 
'Ięsinys iš 18 nr. 

\lYskDpo Jono Kaunecko atsakymai Į Lif1luvo8 
finių jam pateildus klausimus. 

Kodėl lietuvių tauta tokia tvirta? Tikėji
mas ją darė tvirtą ir jautrią gėriui. Istorikas 
Jucevičius rašo: "Tik.ėjimas čia pats brangiau
sias dalykas pasaulyje. Tik.ėjimo nuostatų pil
dymą lietuviai laiko pačia pirmučiausia ir 
svarbiausia pareiga. Lietuvių tikėjimas pri
lygsta pirmųjų amžių krikščionim.s. Lietuvoje 
gerai pažintų tikėjimo pamatų pasekmė - geri 
papročiai ir dora". Tuip, ar lietuviai garbino 
taikų žalti, senuosius dievus ar Atpirkėją Jėzų 
Kristų, visa tai atsispindėjo lietuvių dvasioje, 
jų gerume. 'lbdėl dar XI i. toks istorikas rašy
tojas Adomas Bremenietis savo kronikoje ra
šė apie mūsų protėvius: '"lai - žmoniškiausi 
pasaulio žmonės. Tui taikūs, kantrūs žmonės, 
visada padedantys visiems kenčiantiems. Nie
kada neturėjo kitų tautų baisaus papročio: 
apiplėšti laivo sudužimą patyrusius, bet visada 
padėdavo jiems grįžti i tėvynę. Ypač garsūs jie 
svetingumu, religingumu" (juk buvo laikomi 
pagonimis! - mano pastaba). Helmoldas 
(Šiaurės kronikininkas XII š.) beveik tą patį 
teigia: "Multa poterant dici de hoc populo 
laudabilia" (daug pagyrimų galima pasakyti 
apie šią tautą). Hennenburg XVI š.: "Lietuviai 
- stipri tauta, dievobaiminga, rūpestingi, vie
nas už kitą puola kaip bitės, nieko apie juos 
negirdėti nedoro". Panašiai rašo Theodor 
Lepner, Pretorius, Imanuelis Kantas, J.G. 
Herder. Ir Thodoras 1l'iplinas stebisi lietuvių 
gerumu: "Jie kiekvienam pakeleiviui, kiekvie
nam pabėgėliui suteikia prieglobstL pamaiti
na". Ir visi visi pripažįsta lietuvių gerumo šak
nis - tikėjimą, religingumą.„ 

Amerikiečių kardinolas Cushing, kai suži
nojo apie Kcyžių kalną, apie lietuvių kovas už 
lietuvišką žodį už tik.ėjimą, pripažino: "Lietu
vių tikėjimas niekur pasaulyje nepralenktas". 
Tuks Sirijos mokslininkas Rafaelis Nakla, per
skaitęs lietuvių istoriją, mokėdamas 32 sveti
mas kalbas, nutarė išmokti 33-ją - lietuvių, 
kad galėtų mums, lietuviams, parašyti laišką. 
Jis rašė: "Aš garbinu ir šlovinu tave, nedidele 
lietuvių tauta. Tu tiek iškentėjusi už laisvę, iš
auginsi šimtus ir tūkstančius didvyrių ir šventų
jų". AI neišaugino Lietuva tūkstančių didvy
rių? AI šimtai tūkstančių nekovojo už Lietuvos 
laisvę? Tuip, lietuvių tvirtumas visada stebino 
pas~uJi. Rusų rašytojas Uja Erenburgas knygo
je Zmonės, dieva4 gyvenimas rašo: "Blogai ži
nojo lietuvių dvasią tie, kurie tikėjosi pavergti 
tuos tylius valstiečius. Lietuvis tylus, bet jo ty
la kaip geležis. Jis tyli, bet nepasiduoda, nesi
lenkia. Lietuvis moka pasakyti "Ne!", ir jo 
"Ne" nesulaužomas. O žemaičiai tvirtesni ir 
už akmenį. Lietuvoje net juokaujama: žemai
čio nenuginčysi, žemaičio nesulenksi, žemaičio 
net nesudeginsi". 

-Ar jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros 
politika? Kas joje, Jūsų nuomone, keistina? 

- Neten.kina, per mažai rodoma, vaiz
duojama, rašoma apie lietuvių tautos istoriją, 
apie jos didžiuosius žmones, kovotojus, rašyto
jus, menininkus. Kas gi kalba, mini mano mi
nėtus dalykus? O kurgi Jūs girdėjote, sužinojo
te apie panašius dalykus, kuriuos aš aprašiau? 
o jų pilna. .• 

-.Ar jus tenkina Lietuvos valstybės švietimo 
politika? Kas joje, Jūsų nuomone, keistina? 

- Su švietimu tikra tragedija. Daugųma 
pedagogų tebėra sovietinio auklėjimo. Štai 
sausio 13-ąją kabinu vėliavą. Pro šalį eina 
moksleivės ir klausia: "Vyskupe, kas gi per 
diena, kodėl vėliavą kabinate?" Dieve mano, 
Dieve mano, kur eina mokykla, jeigu mokslei
viai nežino sausio 13-osios?! Biologijoje dar 
tebevyrauja Darvino evoliucijos teorija, nors 
seniai įrodytas jo teorijų absurdiškumas (galų 
gale šiandienis mokslo žmogus žino Tejaro de 
Sardeno evoliucijos teorijos aiškinimą). Isto
rijoje ir literatūroje nėra jokios ideologinės 
krypties. Istorijos vadovėliuose ir dėstyme 
(ypač dėstyme) nėra jokios Lietuvos didybės, 
jokios ugnies. Lietuvių kovos už laisvę tik pa
minimos. Iš viso Lietuvos istorijai beveik ne
skiriama rimto dėmesio. Jei pedagogai seniau 
buvo vedantys visą visuomenę žmonės, tai da
bar jų tiesiog niekur nematyti. Didžioji jų da
lis viskam abejingi. Baigę vidurinę, daugelis 

beveik neraštingi. Argi tai neparodo mokyklų 
kokybės? Turėtų būti griežtesnis, reiklesnis 
mokslo vertinimas, paliekama antrais, trečiais 
metais. Visų pirma žymiai reiklesnis turėtų 
būti pedagogų ruošimas. 

- Kokių permainų Lietuvos valstybės strate
gijoje reikėtų pageidauti, norint susigrąžinti ma
siškai į Ji&karus emigruojančią jaunąją Lietuvą? 

- Labiausiai emigraciją sukėlė visiškas 
valdžios žmonių nesiskaitymas su paprastu 
žmogumi, negalvojimas kaip tas eilinis žmo
gus turi gyventi, siaubinga materialinė atskir
tis. Minimalūs atlyginimai ir pensijos, iš kurių 
neįmanoma pragyventi. Ir ta atskirtis vis didė
ja. Netgi sovietiniais laikais materialinė strate
gija buvo teisingesnė. Nuo minimalių atlygini
mų nebuvo atskaitomas joks mokestis. O da
bar atvirkščiai - pagrindine; mokesčių naštą 
neša mažiausiai uždirbantys. Mokesčių suma
žinimas jiems prideda tik kelis litus mėnesiui. 
O tuo tarpu uždirbantys tūkstančius papildo
mai gauna dideles sumas. Be to, jiems sugal
voti visokie priedaį nuo kurių nieko neatskai
toma, net siūlomos Sodros lubos - nuo atlygi
nimo dalies per 5000 litų jokių socialinių mo
kesčių. Atvirkščiai - būtinos Sodros "grindys". 
Būtina progresyvinė mokesčių sistema, esanti 
visose turtingose šalyse. 

- Lietuva da.tnai įvardinama kaip lalis, pir
maujanti pagal savižudybių skailių. Kodėl taip 
yra ir ką daryti, kad būtų kitaip? 

- Kitaip ir būti negali dabartinėje Lietu
voje. Visuomenės dvasios ugdymo praktiškai 
nebėra. šeima masiškai žlunga. Juk visur pro
paguojamas vien kūnas, vien turtas, vien malo
numai. Be dvasinio pagrindo žmogus viskuo 
nusivilia. Dvasinė tuštuma visada veda į nevil
tį. Bažnyčia gali pasiekti tik tuos, kurie lanko 
bažnyčią. Bet tokių vos keli nuošimčiai. Beje, 
tas nuošimtis žemiausias EU (Europos baro
metras 2005). Savo kalėdiniame laiške aš pa
brėžiau: Kitaip ir būti negali: jei paskutinė 
vieta ryšyje su Dievu, maldoje, tai paskutinė 
vieta ir visur. Vėl ir vėl gtjžtu. prie būtinybės 
atgaivinti dvasią, tikėjimą. .. 

-Ar Jus tenkina ta~ kaip Lietuva SU110kia ir 
pateikia save - iiniasklaidoje ir televizijoje? 

- VJSai netenkina. 1tk Lietuvos televizijoje 
ir Lietuvos radijuje dar būna turinčių kilnių 
tikslų laidų ir gražiai pažvelgiančių į Lietuvos 
gyvenimą, nagrinėjančiy problemas (paskutiniu 
laiku dar prisidėjo ir Zinių radijas). Spauda: 
Dienovidis, Naujasis lidinys, Siaurė.s Atėna~ XXI 
amžius, Artuma, Krąfdutė, Bitutė, .Ateitis. Bet jų 
tiražas - juokingas. O dienraščiai (išskyrus 
Lktuvos aidą ir iš dalies Lktuvos iinias), inter
neto puslapiai bei komercinė televizija gyvena 
vien instinktais. Ačiū Di~ kad atsirado inter
neto laikraštis Bernardinai. 1tk jame nėra straip
snių ir komentarų f.emiau juostos ... 

- Kokios lietuvio savybės jums atrodo gra
žiausios? - Lietuvos žmonių moralė, sąmonin
gumas ir patriotizmas? 

- Pagalba kitiems, silpnesniems, pabėgė
liams, seneliams; nesavanaudiškumas, darbš
tumas, ištikimybė šeimai ir Tėvynei, pasiauko
jimas. Bet juk visa tai gali išlaikyti tik tikėji
mas. Šeimų griūtis beveik nebesulaikoma, 
skyrybomis vėlgi pirmaujame Europoje. Po
puliariausias vokiečių žurnalas Spiegei tyri
mais nustatė, kad besimeldžiančios kartu šei
mos skiriasi 12 kartų rečiau už nesimeldžian
čias! Bet kas į tai kreipia dėmesį? Kokia ir ga
li būti perspektyva - toliau bus dar "gražiau". 
Arba rimtai susirūpinsime tilau dvasiniu-do
roviniu ugdymu„. 

- Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės 
veikėjas, kuris yra Jums autoritetas? Ir kodėl? 

- Rašytojas Justinas Marcinkevičius, 
poetas Jonas StrieJkiinas, rašytojos Vidmantė 
Jasukaitytė, Vanda Juknaitė, .kritikė Viktorija 
Daujotytė, istorikas Bumblauskas -visi jie ne
pataikauja žemiesiems jausmams. Visi jie ma
to tautos žaizdas ir kalba apie tautos gydymą. 

- Kokiais moraliniais principais vadovau
jatės savo gyvenime? 

- Be abejo dešimt Dievo įsakymų, Jėzaus 
mokymu. Stengiuosi tai perduoti ir visuo
menei. Vtsa tai galima suvesti i aukso taisyklę: 
"Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. 
Dacyk kitam tai, ko lauki iš kitų". (Pabaiaa) 



Mokslininkai į Lietuvą 
Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos mokslininkai kviečiami 

atvykti į Lietuvą bendriems moksliniams projektams 

PAULIUS JANKAUSKAS 

Siekdamas atkreipti dė
mesį į Lietuvoje aktualią pro
tų nutekėjimo problemą, 2006 
metais VšĮ Užsienio lietuvių 
rėmimo centras pradėjo vyk
dyti projektą "Protų susigrą
žinimo programos parengi
mas ir įgyvendinimas". Tai yra 
pirmasis projektas, orientuo
tas į išvykusius mokslininkus. 
Jo įgyvendinimo laikotarpiu 
bus sukurta protų susigrąžini
mo programa, apimanti prie
mones ir būdus emigravusių 
mokslininkų grįžimui į Lietu
vą skatinti. 

Iki 2007 metų pabaigos į 
Lietuvos mokslo centrus trum
palaikiams vizitams (nuo 2 
sav. iki 3 mėn.) gali atvykti 
užsienyje gyvenantys ir dir
bantys Lietuvos mokslininkai. 
Paminėtina, jog Tyrėjais gali 
būti visų sričių mokslininkai, 
turintys ne žemesnį nei ma
gistro mokslinį laipsnį, kurie 
yra Lietuvos respublikos pi
liečiai ir bent du pastaruosius 
metus iki paraiškos pateikimo 
dirbo mokslinį darbą kitose 
šalyse tiek akademinėse, tiek 
verslo institucijose. Projekto 
rengėjai siekia, kad Tyrėjai 
nebūtų varžomi ir atvykę užsi
imtų jiems patrauklia ir aktua
lia moksline veikla. Dėl šios 
priežasties veiklos spektras 
labai platus - nuo seminarų 
vedimo iki inovacijų diegimo. 
"Vizitų Lietuvos mokslo cent
ruose ar įmonėse metu atvykę 
tyrėjai dirbs kartu su Lietu
voje gyvenančiais mokslinin-

kais, tai labai svarbi galimybė 
užsienio mokslo centruose su
kauptas žinias ir patirtį per
imti priimančios organizaci
jos darbuotojams: doktoran
tams, mokslininkams ir ki
tiems tyrėjams. Tikimės, jog 
projekto įgyvendinimas su
stiprins Lietuvoje dirbančių ir 
išvykusių mokslininkų sociali
nius ryšius, bendradarbiavi
mą, padės užsienyje dirban
tiems mokslininkams ieškoti 
grįžimo į Lietuvą galimybių, o 
Lietuvos mokslo centrams bei 
įmonėms - susirasti ir pri
traukti konkrečius tyrėjus, 
dirbančius užsienyje", - apie 
projekto tiesioginę naudą pa
sakoja projekto vadovas dr. T. 
Žalandauskas. 

Projektą finansuoja para
mos fondas Europos sociali
nio fondo agentūra - atvyk
siantiems mokslininkams ap
mokamos kelionės išlaidos ir 
skiriama stipendija gyvenimui 
Lietuvoje vizito laikotarpiu. 
Pastarosios dydis priklauso 
nuo Tyrėjo mokslinio darbo 
patirties bei vizito trukmės. 

Įgyvendinamam projektui 
sukurta internetinė svetainė 
www.sugrizimai.lt. Pasak dr. 
Tomo Žalandausko šis inter
netinis portalas yra bendravi
mo ir bendradarbiavimo plat
forma užsienyje esantiems ty
rėjams ir Lietuvos aukšto
sioms mokykloms, tyrimų ins
titutams, įmonėms. 

Svetainėje įdiegtos duo
menų bazės, kuriose talpina
mi Lietuvos mokslo instituci
jų, pageidaujančių priimti at-

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis ag:entas 

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

~til(: West Realty ln(:. 
11678 Bloor St W., Toronto, Ont. MSP 
1A9. Skambinti bet :kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416769-3577 

Nemokamas namų įvarlinimas 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„1111111111111111111 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 

vykstančius tyrėjus duomenys 
bei užsienyje dirbančių Lietu
vos doktorantų, mokslininkų 
ir kitų tyrėjų, pageidaujančių 
atvykti į Lietuvą, duomenys. 
Tyrėjai ir Priimančiosios insti
tucijos darbuotojai gali užsi
registruoti duomenų bazėje ir 
joje rasti partnerius. Tyrėjai 
gali užmegzti ryšius su Pri
imančiąja institucija, o institu
cija - su Tyrėjais. Taip pat sve
tainėje pateikiama visa infor
macija apie projekto naujie
nas, eigą, tarpinius rezultatus. 

"Dalyviai ir juos priiman
čios organizacijos pateikia pa
raiškas dėl vizito finansavimo, 
šios paraiškos vertinamos 
konkurso metu pagal nustaty
tus kriterijus, vertinimo bei 
sprendimų priėmimo mecha
nizmus. Žinovų atrenkamos 
geriausios, tinkamiausios pa
raiškos. Su pareiškėjais, kurių 
paraiškos pripažintos finan
suotinomis, sudaromos triša
lės sutartys (vizitų organiza
toriaus, priimančios organiza
cijos ir atvykstančio moksli
ninko). Priimančios organiza
cijos šiuo atveju gali būti Lie
tuvos mokslo centrai, Lietu
vos įmonių draugijos, aukštų
jų technologijų įmonės, kurių 
veiklai būtina užsienyje esan
čių mokslininkų kompetenci
ja ir žinios", - apie projekto 
veikimo principą pasakoja dr. 
T. Žalandauskas. 

Užsienio lietuvių rėmimo 
centro įgyvendinamas projek
tas "Protų susigrąžinimo pro
gramos parengimas ir įgyven
dinimas" finansuojamas pagal 
Lietuvos 2004-2006 metų bend
rojo programavimo dokumen
to 2 pirmumo "Žmogiškųjų iš
teklių plėtra" 2.5 priemonę 
"Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje". 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-165·0 

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 ...... 5.45% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.90% 
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. l'IJC) 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. l'IJC) 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-mai l: 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 416-231 -4937 
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9-0 SPORTAS 
Iškeliavo krepšinio veteranas 

Su dr. Pranu Mažeika atsisveikinant 
Gegužės 7 d. minėjome 

70-ies metų sukaktį nuo tos 
dienos, kai Rygoje Lietuvos 
krepšinio rinktinė nustebino 
pasaulį, laimėdama Europos 
~rų krepšinio pirmenybes. 
Sio jubiliejaus labai laukė 
turbūt vienintelis dar tarp gy
vųjų likęs tos rinktinės narys 
- dr. Pranas Mažeika, kuris, 
deja, iškeliavo amžinybėn 
balandžio 13 d., išroyenęs 89 
metus. Palaidotas Sv. Kazi
miero lietuvių kapinėse ba
landžio 21 d. po pamaldų Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemonte, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

Sporto, ypač krepšinio 
mėgėjai, dr. P. Mažeikos pa
vardę taria su ypatinga pa
garba, nes jis buvo vienas iš 
tų, kurie padėjo pamatus 
Lietuvos krepšiniui, dabar 
tapusiam mėgstamiausia 
sporto šaka. P. Mažeika krep
šiniu susidomėjo dar besi
mokydamas Kauno "Aušros" 
gimnazijoje, o studijuodamas 
karo mokykloje jau buvo su
brendęs krepšininkas. Krep
šinio žinovų buvo pastebėtas 
ir pakviestas į tada dar ne
tvirtus žingsnius žengusią 
Lietuvos rinktinę. 

Po triumfo Rygoje 1937-
aisiais vaikinas rado rinkti
nėj e vietą ir vėlesniais me
tais. Ypač daug dėmesio susi
laukė 1939-aisiais, kai jauna
sis Pranas su Lietuvos rinkti
ne antrą kartą tapo Europos 
vyrų krepšinio čempionu. Tai 

v 

buvo reikšmingi metai ne tik 
Prano, bet ir visos Lietuvos 
istorijoje. Apie tuos laikus jis 
mėgdavo pasakoti. Kai mes 
dr. P. Mažeiką pakalbinome 
Lietuvai po ilgos pertraukos 
trečią kartą iškovojus Euro
pos krepšinio čempionatą 
Svedijoje, jo džiaugsmui ne
buvo ribų. 

Pranas daug dėmesio 
skyrė ir medicinos studijoms 
Vytauto Didžiojo universite
to medicinos fakultete. 1949 
m. atsidūręs šiame krašte, 
savo jėgas skyrė medicinos 
profesijai ir šeimos reika
lams. Su žmona Valentina 
Gerulaityte-Mažeikiene už
augino sūnų Andrių ir dukrą 
Ireną, kurie yra sukūrę savo 
šeimas. Dr. Pranas džiaugėsi 
4 vaikaičiais ir 5 provaikai
čiais. Prieš kiek laiko amžiny
bėn iškeliavo jo žmona Va
lentina; dėl to Pranas labai 
sielojosi. Tarp gyvųjų liko jo 
brolis Antanas Mažeika ir se
suo Aldona Masiulienė. 

V:,elionis gyveno tolėliau 
nuo Cikagos - Lake Zurich, 
IL. Išėjęs į pensiją ir turėda
mas daug laiko, žiemas pra
leisdavo Floridoje. A.a. Pra
nas ilgesnį laiką sirgo ir jam 
buvo reikalinga nuolatinė 
priežiūra. Dauguma jo gerų 
draugų bei pažįstamų jau 
anksčiau iškeliavo Anapilin. 
Todėl laidojimo koplyčioje 
Lemonte, gedulinėse pamal
dose bei kapinėse buvo tik 
artimi šeimos nariai. 

Edvardas Šulaitis 

Sventės leidinys 
Š.m. birželio 8-10 d.d. Niujorke įvyks 57-osios Šiaurės 

Amerikos lietuvių sporto žaidynės, kurias organizuoja Niu
jorko Lietuvių atletų klubas. Į šventę žada atvykti daugiau 
kaip 30 lgepšinio, 5 tinklinio komandos iš visų aplinkinių 
valstijų, Cikagos ir Kanados. 

Sios šventės proga numatoma išleisti nedidelę knygutę 
su minėtų varžybų programa bei kita informacija. Jeigu kas 
norėtų įdėti sveikinimą arba reklamą, prašoma kreiptis į 
Daną Vainauskienę el. paštu danav@nylak.com. Visą kitą 
smulkesnę informaciją galima rasti Niujorko LAK interneti
niame puslapyje www.nylak. com. Inf. 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 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 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s3:1* or t parce s3::* 

* coupon i val id only at 'Marguti -Py anka head off1ce. 

"Aušros" klubo ledo ritulio jaunių komanda pabaigė pirmajį sėkmingą sezoną. Nuotraukoje trene
riai iš Toronto vyrų komandos "Klevo lapai": Wally Dauginis, Juozas Zenkevičius, Edvardas 
Ginčauskas, Alvinas Kišonas ir Larry Ričardsonas. Nauji žaidėjai kitam sezonui, tarp 8 ir 15 m., 
kviečiami rašyti el. paštu alvin.kisonas@rogers.com. Informacija - tinklalapyje www.ausra.net 

v 

Zinios iš Lietuvos kijos vandenio" sportininkai, 
trečioje - Kauno "Dainava". 

• Klyvlando "Cavaliers" 
vidurio puolėjas Žydrūnas Il
gauskas neatstovaus Lietuvos 
krepšinio rinktinei rudenį Is
panijoj e vykstančiame Euro
J20S krepšinio čempionate. 
Zydrūno agentas V. Bulotas 
pranešė, kad krepšininkas va
sarą skirs šeimai. 

• JAV Lincoln mieste vy
kusių studenčių "N ebraska 
Open" lengvosios atletikos 
varžybų rutulio stūmimo nu
galėtoja tapo Austra Skujytė, 
nustūmusi rutulį 16.29 metro, 

ir 44 centimetrais aplenkė 
antroje vietoje likusią ameri
kietę J. Steiner. Trečią vietą 
laimėjo JAV sportininkė (14. 
09). 400 metrų bėgime A. 
Skujytė užėmė antrą vietą 
(58.99 sek). Nugalėjo ameri
kietė J. Purdy (58.61 sek). 

• Alytuje pasibaigė 2007 
m. Lietuvos vandensviedžio 
čempionatas. Po ketverių metų 
pertraukos čempionatą vėl lai
mėj o Vilniaus "Baltic Ama
deus" vandensviedininkai. Ant
roje vietoje liko Alytaus "Dzū-

• Estijoje vyko Baltijos 
šalių stalo teniso čempiona
tas, kuriame geriausiai pasi
rodė Lietuvos moterų ir vyrų 
komandos. Vyrų komanda 
(Gintautas, Algirdas Skirgai
la, Kęstutis Žeimys) laimėjo 
vyrų varžybas. Moterų ko
manda (Inga Kardauskaitė, 
Eglė Stuckytė, Aušra Stirbytė) 
taip pat laimėjo varžybas. As
meninėse varžybose Lietuvos 
atstovai G. Juchna ir K. Žei
mys iškovojo atitinkamai ant
rąją ir trečiąją vietas. V.P. 

Pasikeitimai Vasario 16 gimnazijoje 
Po š.m. Vokietijos lietu

vių bendruomenės tarybos su
važiavimo pasikeitus Vasario 
16-osios gimnazijos kuratori
jos sudėčiai, balandžio 14 d. 
vykusiame metiniame posė
dyje kuratorija išsirinko naują 
valdybą. Kuratorija yra šios 
nuo pokario metų Vokietijoje 
veikiančios lietuvių gimnazi
jos aukščiausioji valdančioji 
institucija. Jos tikslas yra rū
pintis privačios gimnazijos bei 
jai priklausančio internato iš
laikymu. Kuratorijos valdyba 
yra vykdomasis organas, svars
tantis finansavimą ir visus mo
kymo bei auklėjimo klausi
mus Vasario 16-osios gimnazi
joje. 

Kuratorijos valdybai nuo 
šiol pirmininkaus Bonos uni
versiteto filosvofijos dokto
rantas Rimas Cuplinskas. Iž
dininko pareigas perima Vo
kietijos lietuvių bendruome
nės tarybos prezidiumo pir
mininkas, ekonomistas Tomas 
Bartusevičius. Pagal kuratori
jos statutą, jos valdybai taip 
pat priklauso gimnazijos di
rektorius Andrius Šmitas. 

Dvidešimt penkerius me-

tus gimnazijai vadovaujantis 
direktorius A. Šmitas nese
niai pareiškė norintis dvejų 
metų laikotarpyje išeiti į pen
siją. "Visi žinome, kad And
riaus Šmito vadovavimas ne 
vieną sykį išgelbėjo mūsų gim
naziją nuo uždarymo. Bus ne
lengva rasti tokį išradingą di
rektorių. Naujo direktoriaus 
paieška bus svarbiausia mūsų 
užduotis", - kalbėjo naujasis 
kuratorijos valdybos pirmi
ninkas R. Čuplinskas. Anot 
jo, naujo direktoriaus paieškai 
dar šiais metais bus skelbia
mas konkursas. 

R. Čuplinskas išrinktas 
pirmininku vietoje ilgus me
tus kuratorijai pirmininkavu
sio dr. Viliaus Lėnerto. Dr. V. 
Lėnertas kuratorijoje atsto
vavo Vokietijos lietuvių bend
ruomenės (VLB) tarybai. Pa
gal kuratorijos statutą, Vasa
rio 16-osios gimnazijos kura
torijos narius skiria organi
zacijos, remiančios arba parė
musios gimnaziją, kaip antai 
Pasaulio lietuvių bendruo
menė, Bendras Amerikos lie
tuvių fondas (BALF), VLB ir 
kt. Daugiausia narių (penkis) 

skiria VLB - keturis skiria jos 
taryba ir vieną jos valdyba. 
Paskutiniame VLB tarybos 
posėdyje vietoje dr. V. Lėner
to į kuratoriją buvo išrinkta 
pedagogė Aušra Malinaus
kaitė. 

Kuratorijos posėdžio me
tu į kuratoriją buvo nutarta 
priimti Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento (TMID) 
prie Lietuvos respublikos vy
riausybės atstovę, generalinio 
direktoriaus pavaduotoją Vi
dą Bagdonavičienę. Taip pat 
nutarta sudaryti pedagoginę 
komisiją, kuri bus atsakinga 
už tiesioginį kuratorijos ir 
gimnazijos mokytojų, darbuo
tojų bei mokinių ryšį. Naujai 
komisijai priklausys: A. Mali
nauskaitė, R. Čuplinskas ir 
Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovas kun. Vidas 
Vaitiekūnas. 

"Žvelgiu į ateitį labai op
timistiškai. Esame pasiryžę 
dėti dideles pastangas, kad 
nuolatos būtų gerinamos dar
bo sąlygos mokytojams bei 
mokymosi sąlygos mūsų moks
leiviams", - teigia R. Čuplins
kas, kuris pats yra šios gimna
zijos absolventas. "Didžiau
sias ateities projektas - naujo 
mokyklos pastato bei sporto 
salės statybos, kurios šiuo me
tu - dar planavimo fazėje. Ne
trukus pradėsime derybas su 
Vokietijos lietuvių bendruo
mene bei tokio masto pro

... jektą galinčiomis finansuoti 
įstaigomis, kad statybos galėtų 
prasidėti 2099 metais". (Ry
šiai: Rimas Cuplinskas, kura
torijos valdybos pirminin
kas, el.paštas cuplinskas@ 
uni-bonn.de. 

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje ir jos pastatai 

Bernadeta Goštautaitė, 
Vokietijos lietuvių 

bendruomenės valdyba 
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Jungtinės karalystės Lietuvių jaunimo sąjungos nariai gieda Lietuvos himną 

Jungtinės karalystės Lietuvių jaunimo sąjungos naujoji valdyba 

DBLJS keičiasi į JKLJS bei renka 
naują valdybą 

GYTĖ MANKUTĖ 

Lietuvių jaunimas, pavar
gęs nuo miesto ūžesio bei sa
vaitės darbų, balandžio pas
kutinį savaitgalį praleido 
Headley Park Lietuvių sody
boje, kur vyko antrasis kasme
tinis Jungtinės karalystės Lie
tuvių jaunimo sąjungos 
(JKLJS) suvažiavimas. 

Suvažiavimo pagrindiniai 
tikslai, numatyti dienotvarkė
j e, buvo aptarti pirmuosius 
atkurtos Sąjungos metus, pa
teikti konstitucijos pataisas ir 
jas patvirtinti bei išrinkti nau
ją JKLJS valdybą. 

Praėjusių metų valdybos 
darbą trumpai apžvelgė valdy
bos narė Laura Dzelzytė. Per 
šį trumpą laiką buvo suburtas 
šokių ratelis, vadovaujamas 
Gintaro Radzivano, Sąjungos 
vardu dalyvauta dvyliktame 
Pasaulio Lietuvių jaunimo są
jungos kongrese, į kurį vyko 
buvusi pirmininkė Gytė Man
kutė ir Raminta Beržinskytė. 
Taip pat Sąjungos atstovai da
lyvavo apvalaus stalo diskusi
jose Edinburge kartu su Lie
tuvos prezidentu Valdu 
Adamky.mi ir p. Alma Adam
kiene. Cia buvo aptartos lietu
vių jaunimui Jungtinėje kara
lystėje aktualios temos. Ir tai 
menka dalis to, kas buvo pa
siekta per pastaruosius metus 
sunkiu valdybos bei Sąjungos 
narių darbu. 

Suvažiavimo metu buvo 
pateikta naujoji JKLJS kons
titucija, sulaukusi nemažai ko
mentarų ir diskusijų. Pasak 
pakeitimų rengėjų Gintaro 

Radzivano, Gytės Mankutės 
ir Vytautės Geštautaitės, se
nasis įstatymų rinkinys buvo 
pakeistas iš esmės ir tik kele
tas jo straipsnių buvo palikti 
kaip buvę. 

Bene svarbiausia ir dau
giausia diskusijų sukėlusi 
konstitucijos pataisa buvo or
ganizacijos vardo keitimas, 
argumentuotas ketinimais 
plėstis bei nenoru atriboti 
Velse, Škotijoje ar Šiaures Ai
rijoje gyvenančių lietuvių nuo 
galimybės tapti Sąjungos na
riais. Po įnirtingų diskusijų 
vardas buvo pakeistas ir nuo 
šiol organizacija vadinasi 
Jungtinės karalystės lietuvių 
jaunimo sąjunga. 

Keturias valandas truku
sios diskusijos dėl naujosios 
JKLJS konstitucijos buvo 
baigtos nubalsavus už jos pri
ėmimą. Tuomet, atsipūtę po 
pirmosios suvažiavimo dalies, 
dalyviai rinko naująją valdybą. 

Laura Dzelzytė, buvusi 
valdybos narė, JKLJS sekreto
rė, šiais metais valdybos iš
rinkta pirmininke, savo kandi
datūrą motyvavo tuo, jog no
rėtų pratęsti savo darbą orga
nizacijoje ir "prisidėti nors 
trupučiu prie lietuvių jaunimo 
Jungtinėje karalystėje dabar
ties ir ateities kūrimo". "Aš 
tikiu, jog tai svarbu", sakė 
Laura. 

Vilniaus universiteto ab
solventė, 26-erių Vytautė 
Geštautaitė, valdybos išrinkta 
JKLJS iždininke, prie JKLJS 
veiklos prisijungė vos prieš 
mėnesį, tačiau jau spėjo nu-

dirbti keletą svarbių darbų. 
Vienas jų - jau minėtas kons
titucijos pataisų rengimas. Or
ganizacinės veiklos guru Vy
tautė sakė norinti įnešti indėlį 
į JKLJS plėtrą bei organizaci
nę veiklą. 

Buvusi JKLJS valdybos 
pirmininkė Gytė Mankutė, 
25, ateinančiais metais atsakys 
už viešuosius ryšius. "The 
Open University" studentė 
pasiryžo antrus metus aktyviai 
dalyvauti Sąjungos veikloje ir 
pasižadėjo siekti, "kad JKLJS 
taptų viena pirmaujančių lie
tuvių jaunimo organizacijų 
Europoje ir pasaulyje". 

Iki šiol į valdybą kooptuo
tas narys Domas Dargis, 22, 
taip pat naujoje valdyboje. 
Nudirbęs nemažą darbą orga
nizuojant įvairius renginius, 
tarp jų ir lietuvių studentų su
sitikimą ambasadoje kovo 3 
dieną, Domas teigia: "Aš no
riu suburti mąstantį jaunimą, 
kuris galės pasitarnauti lietu
vių bendruomenei Jungtinėje 
karalystėje bei Lietuvos vals
tybei". Naujoje valdybos su
dėtyje jis bus atsakingas už 
sportą ir renginius. 

Indrė Dargytė taip pat iki 
šiol aktyviai dalyvavo JKLJS 
veikloj e, padėjo organizuoti 
Vasario 16-osios lietuvybės 
viktoriną, šiuo metu dirba prie 
projekto "Pasaulio lietuvis 
2007". Dvidešimt vienerių stu
dentė, šiais metais valdybos 
išrinkta vicepirmininke, orga
nizacijoj e yra, "kad atsirastų 
kuo daugiau jaunų žmonių, 
kurie dalyvavę JKLJS orga-
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Mamai 
Daugel mamyčių pasauly, 
Betgi geriausia - mana. -
Šypsena jos tarsi saulės, 
Ir ji kaip saulė - viena. 

Mama, mieloji motule, 
Kas benutikt kelyje, 
Lobiai gemmo didžiuliai 
Tirpsta Tavoj širdyje. 
Visad paguosti Tu moki 
Žodžių alma dyvina. 
Trokštu ir aš būti tokia, 
Noriu gyvent su daina. 

Nemigos naktį ir dieną 
Tu paaukojai tik man, 
Žingsnį negrabų kiekvieną 
Išvedei meilės krantan. 

Gėlės mamytei N tr. V. Kučio iš 

Ant Tavo rankų užaugo 
Mano sparnuota svaja. 

žurnalo Pasaulio lietuvis 

Leiski paglostyti plaukus 
Ir apkabinti Tave. 

IRENA VAIČIULYfĖ-BRADAITIENĖ 

' 

Rūpestingos mamų rankos nuo pat gimimo saugo, moko, ve
da mažuosius per gyvenimą. Jos prilaiko, žengiant patį sun
kiausią - pirmąjį žingsnį, padeda išvedžioti pirmąją raidę, 
nušluosto ašaras dėl pirmų patirtų nuoskaudų, paruošia patį 
skaniausią valgį„. Štai kaip piešia savo mamas Alytaus Puti
nų vidurinės mokyklos 4a klasės moksleivės Gintarė 
Kamičaitytė ir Inesa Zagurskytė (Mkt. J. Ralienė) 

nizuotame renginyje sakytų: 
'O geras, visiškai nesitikėjau!' 
O tokių, patikėkit, jau buvo 
ne vienas", - juokiasi Indrė. 

Neseniai prie organizaci
jos prisijungusi aštuoniolik
metė Kristina J asaitytė iki šiol 
aktyviai nedalyvavo JKLJS 
veikloje. Turinti patirties Lie
tuvos skautų sąjungoje, Kris
tina mano galėsianti įkvėpti 
kūrybinės ugnelės, ir žada 
pradėti nuo JKLJS himno kū
rimo. Ateinančius metus ji bus 
JKLJS sekretorė. 

Tadas Gutauskas Sąjun
gos valdyboje tikisi pasisemti 
patirties bei įdėti savo indėlį į 
organizacijos gerovę. Jis tur
būt vienintelis naujosios val
dybos narys, kuris nesiskundė 

laiko stoka. Taigi nuo šiol 
Tadas galės laisvalaikį leisti 
prižiūrėdamas internetinį 
puslapį ir platindamas in
formaciją apie JKLJS. 

Pasibaigus suvažiavimui 
Gintaro Radzivano vadovau
jamas JKLJS šokių kolekty
vas sušoko porą šokių. Kolek
tyvas taip pat žadėjo paruošti 
pilną programą Sekminių 
šventei, vyksiančiai toje pa
čioje Sodyboje gegužės mėne
sį, ir sakė, kad ta proga jie bus 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Tolesnėse vakaro links
mybėse galėjo dalyvauti visi -
svečius linksmino ir lietuviškai 
dainuoti kvietė muzikantai. 
Pagrindinėje sodybos salėje 
visą naktį veikė diskoteka. 
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A t A 
VANDAI LAPIENIENEI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą skautininkę RITĄ 
BIRGIOLIENĘ, jos vyrą s. dr. EIMUTĮ su 
šeima bei visus šeimos artimuosius -

Toronto slazutininkių-kų draugovė 

A t A 

REGINAI PAKALNIŠKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

jos dukterį, mūsų būrelio narę, skautininkę 
IRENĄ JOKUBYNIENĘ ir jos šeimą, dukterį 
ANITĄ PUODŽIŪNIENĘ ir jos šeimą, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Hamiltono slazutininkių "Šatrijos Raganų" būrelis 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
ROBERTAS McKINLAY, 

54 m. amžiaus, po ilgos ligos mirė š.m. kovo 27 d. 
Palaidotas balandžio 2 d. Ripley, ON. Velionis 
anksčiau gyveno Toronte. Paliko žmoną 

Korneliją Buteikytę ir 4 vaikus - dukrą Megen, 
sūnus Ryan, Adam ir Brandon. Jis yra Vaclovo 
Buteikio ir Adelės Buteikienės-Cowen žentas. 

PADĖKA 
Kai po ilgos kelionės 
7enka atsisldrti. .. 
Man nebaisi mirtis, 
Jeigujinai
Ramybė amfina. 

ŠEIMA 

Staigiai, 2007 m. balandžio 6 d. savo namuose 
ramiai uhnerkė amiinai akis 

a.a. VERONIKA DUNDERIENĖ, 
pasišventusi motina, miela močiutė ir promočiutė. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, diakonui Kazimierui Ambrozaičiui 
už maldas prie karsto, laidotuvių namuose bei atnašau
tas šv. Mišias Prisikėlimo parapijos šventovėje. Nuošir

džiai dėkojame kun. Placidui Bariui, OFM, už asmeniš
ką užuojautą, maldas ir paaukotas šv. Mišias. Dėkojame 
"Volungės" vadovei Daliai Viskontienei, vargonininkei 

Danguolei Radtke ir "Volungės" choro dalyviams, kurie 
paaukojo savo laiką ir taip graži.ai giedojo Mamos mėgs
tamiausias giesmes. Nuoširdus ačiū visiems, kurie velio

nę palydėjo į amžinojo poilsio vietą, už gražias gėles ir 
pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, ypatingai Vikto
rui Skukauskui už ištikimą pagalbą ir karsto nešimą. Dė
kojame Valei Baliūnienei, Birutei Kazlauskaitei ir Mo
nikai Povilaitienei, kurios rink.o aukas organizacijoms 
mūsų Mamos atminimui ir Birutei Stanulienei už pa

ruoštus skanius pietus. Begaliniai dėkingi esame ir gimi
nėms, visiems artimiesiems, draugams bei pažįsta
miems. 

Giliame liūdesy likę -
dukra Margarita su ryru Ron, vaikaitis Thomas, 

vaikaitė Andrea su ryru Kevin, provaikaičiai .Ryan ir 
Cole, dukra Audronė Marija su ryru Peter, 

sūnus Paulius su žmona Lynne, sūnus Andrius 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES PRISIMINIMAS 

Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga. 

Brangiausi žmonės ima ir palieka, 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 

Ir atminty gyva i.f/Wca. 

A t A 

muz. STASIO 
v 

GAILEVICIAUS 
l O metų mirties sukaktį minėdami, kviečiame 

visus dalyvauti šv. Mišiose, kurios bus atnašau

jamos Lietuvos kankinių šventovėje š.m. gegužės 

13 d. 9.30 val. ryto. Šeima 

A t A 

VLADUI PALIULIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdži užuojauta mūsų choro dalyvei 
ONUTEI SENKlNIENEI, netekus brolio -

Misagos ''Bočių" choras 

A t A 
REGINAI PAKALNIŠKIENEI 

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrelėms -
IRENAI JOKUBYNIENEI, ANITAI PUO
DŽIŪNIENEI, vaikaičiams-tėms - JOLAN
TAI, KRISTINAI, PAULIUI, SKAIDRAI ir 
ARUI. Mes ilgai prisiminsime a.a. Reginą. 

Hamiltono ''Rambynas" 

A t A 

VLADUI PALIULIUI 
iškeliavusi amžinybę, 

nuoširdžiai užjaučiame jo seseris - ONĄ ir UR
ŠULĘ, jų abiejų šeimas, gimines ir kartu 

liūdime -

A. V. Abromavičiai 
C. Pakštienė 
A.l Vaškevičiai 

M. Juozaitienė 
VA. Ulbinai 
A. Vitkienė 

VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasihietf kaimynus, dnmgus ir pažistamus, kartu 
su tėvais, vaikais, vaikaičiais, net savo mylimais 
gyvuliukais, .su .senais ir jaunais, visi nuo l iki 98 

41 OD ~~~ metą esate kviečiami dalyvauti "1bronto Challenge" 
""~' 5 l:m ėjime arba bėgime, tap JJDl l km ėjime 

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

VISOS SUTELKTOS RĖMĖJŲ LĖŠOS BUS SKIR'I'OS 
"LABDAROS" SLA.UGOS NAMAMS. 

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

''Labdaros" Lieturią slaugos namų administracija 

l KLB TQROJITO l 
~NKES ZINIOS 

KLB Toronto apylinkės ta
rybos susirinkimas įvyko balan
džio 26 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Jį sveikinimu pra
dėjo valdybos pirm. Danutė 
Garbaliauskienė ir pakvietė 
susirinkimui pirmininkauti Joa
ną Kuraitę-Lasienę, sekreto
riauti Danutę Mašanauskaitę. 
Maldą, prisimindamas ir miru
sius bendruomenės narius, su
kalbėjo Anapilio parapijos kle
bonas kuo. Vytautas Staškevi
čius. J. Kuraitė-Lasienė dalyva
vo Lietuvos seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pasita
rimuose Vilniuje dėl dvigubos 
pilietybės. Ji padarė trumpą 
pranešimą, tvirtai įsitikinusi, 
kad prezidentas ir seimas šiuo 
klausimu padarys teigiamą 
sprendimą. Visa pasitarimų ei
ga bus paskelbta Tėviškės ži
buriuose. 

Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos garbės konsulas Liu
das Matukas ir KLB valdybos 
vardu - klebonas k:un. Vytautas 
Staškevičius. Praeito susirinki
mo protokolą skaitė D. Maša
nauskaitė. Išspausdintas valdy
bos pirm. D. Garbaliauskienės 
veiklos pranešimas, apimantis 
praėjusius ir šiuos metus, buvo 
susirinkimo dalyviams išdalin
tas iš anksto. Sis pranešimas 
papildytas pirmininkės ir žo
džiu. Pastaraisias metais LB 
apylinkės valdyba surengė Va
sario 16-osios minėjimus su 
įvairia menine programa ir iš 
kitur atsikviestais pagrindiniais 
šventės kalbėtojais. Aktyviai 
prisidėta prie Kovo 11-osios 
renginio. LB apylinkei atsto
vauta įvairiuose renginiuose: 
Tėvi.fkės žiburių popietėje, trijų 
tautinių šokių grupių koncerte 
"Karčema", Kanados lietuvių 
katalikių moterų suvažiavime, 
"Baltica 2007" koncerte ir kt. 
Surengtas solidarumo įnašo su
rinkimo vajus. Rugsėjo 9 d. val
dyba rengia Bernardo Braz
džionio 100 metų gimimo su
kakties paminėjimą. Pirminin
kė dėkojo ir džiaugėsi darbin
gais valdybos nariais. 

Iždo reikalais pranešimą 
padarė ižd. Birutė Jurienė. Pa
jamų gauta 11,044 dol., o išleis
ta 13,268 dol. Ižde yra 52,517 
dol. Buvo paskirtos aukos: "At
žalynui", Vlado Pūtvio šaulių 
kuopai, Kanados lietuvių jauni
mo sąjungai, Turonto slaugos 
namams - iš viso 3,000 dol. Re
vizijos komisijos pranešimą 
perskaitė Viktoras Remesat. 
Rasti visi pateisinami doku
mentai, gerai tvarkomos kny
gos. Dėl pranešimų buvo klau
simų bei sumanymų. Susirinki
mas baigtas Tu.utos himnu. 

Po susirinkimo pasveikin
tas Prisikėlimo parapijos kle
bonas .kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, švenčiantis savo 
75-tąjį gimtadienį. Sugiedota 
Rgiausių metų, pasivaišinta vy
nu, kava ir įvairiais skanumy
nais. J.A. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ellans) 
Sevlnlnkes Jurgis Kulle~Jus 



Gerbiami kybartiečiai, Kybartų 
išeiviai, miesto bičiuliai 

Kybartų katalikų parapija ir miesto bičiuliai vykdo para
mos sutelkimo vajų mūsų šventovei - ~ucharistinio Išganytojo 
bažnyčiai - atnaujinti ir sutvarkyti. Si bažnyčia - tai ne tik 
unikalios architektūros pavyzdys, miesto puošmena. Tui mūsų 
tikėjimo, vilties, atgimimo ir europinės tradicijos simbolis. 

2006 metai Eucharistinio Išganytojo bendruomenei buvo 
labai dosnūs: suskambėjo apie 60 metų tylėję bažnyčios varpai, 
visu savo grožiu nakties metu sušvito Vytauto Landsbergio
Žemkalnio projektuota šventovė. Įsibėgėta su bažnyčios 
šventoriaus teritorijos tvarkymo darbais. Tui akivaizdus Aukš
čiausiojo mylinčios ir globojančios rankos ženklas. Labai dė
kojame visiems kybartiečiams, mūsų miesto išeiviams ir bi
čiuliams, kurie nuoširdžiu dosnumu parėmė varpų vajų. 

Artimiausias šių metų uždavinys - apželdinti bažnyčios 
šventorių. Specialistai yra parengę šventovės aplinkos apželdi
nimo projektą. Apželdinimo vajus vyks š.m. gegužės 12, šešta
dienį. Pradžia - 14 val. Želdiniai bažnyčios šventoriaus terito
rijai apželdinti į Kybartus bus atgabenti gegužės 12-ąją - va
jaus dieną. 

Nuoširdžiai kviečiame Jus įsiamžinti pasodinant bažnyčios 
šventoriaus teritorijoje pasirinktą gėlę arba dekoratyvinį medį 
ir tampant Jūsų pasodinto želdinio fundatoriumi. Kartu tai 
bus mūsų protėvių darbų įvertinimo ir kybartiečių bendrystės, 
rūpesčio gimtine akivaizdus ženklas. Vėliau specialiose lente
lėse bus įvardinti visi rėmėjai-fundatoriai, kurie prisidėjo ir 
prisidės prie Dievo namų puošybos. 

Tik susitelkę, susikibę už rankų galime kurti ateitį. 
Pagarbiai - klebonas Iam. Vytautas Sakavičius 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9/\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus JiiSL{ sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2.97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlai/....ymui Kanadoje, lzumallitwinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

(nuo 1919 metų) 

.it. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.it. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.it. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.it. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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lietuvių ''Labdaros" slaugos namų savanoriai 

Mūsų savanoriai 
Lietuvių "Labdaros" slaugos namai. 

Savanorių savaitė 

VIRGINIJA BUŠKIENĖ 
Kaip paliesti senyvo am

žiaus žmonių širdis? Kaip pra
turtinti ir paįvairinti jų gyveni
mą, kaip pagreitinti tas ilgas 
valandas belaukiant jiems savo 
vaikų ir vaikaičių? Čia į pagalbą 
ateina Lietuvių "Labdaros" 
slaugos namų savanoriai. Tui 
žmonės, kurie, kaip brangų ne
įkainojamą turtą, neša į Slaugos 
namus savo gerumą, meilę, pa
siaukojimą. 

Slaugos namų gyventojai 
laukia jų kaip savo artimiausių 
žmonių. Ir kaip jų nelaukti, kai 
jie suteikia tiek daug džiugių 
akimirkų. Vien jau daug reiškia 
bendri dainavimai trečiadie
niais, kai užtraukiamos lietuvių 
liaudies dainos kaip antai Tė
viškė/e tėviškė/e, Žemė Lietuvos, 
kurios nuneša mūsų gyvento
jus, nuvargintus metų ir sun
kaus pokarinio gyvenimo, emig
racijos, į jaunystę ir tuos bran-

gius ir trapius, bet taip mielus 
prisiminimus. "Labdaros" sa
vanoriai - neatskiriama Slaugos 
namų gyvenimo dalis. Jie ne tik 
dainuoja su mūsų gyventojais, 
bet ir juos draugiškai aplanko, 
praleidžia valandas šnekėdami. 
Savanorių savaitę gieda "Lab
daros" koplyčioje per Mišias, 
valgydina juos. Regis, tokie ne
reikšmingi dalykai, bet kokie 
jie svarbūs Slaugos namų gy
ventojams. 

"Labdaros" darbuotojai su 
pagarba ir dėkingumu žiūri į 
tuos žmones, kurie su dideliu 
supratimu geranoriškai aukoja 
savo laiką, energiją, padėdami 
vyresnio amžiaus žmonėms 
įveikiant šio sudėtingo gyveni
mo laikotarpio sunkumus. 

Ontario provincijos ilgalai
kės priežiūros sąjungos organi
zuojama Savanorių savaitė bu
vo pažymėta ir Lietuvių "Lab
daros" slaugos namuose. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninė žalo , atsiradusios ry"ium su kūno 

sužaloj imu, išieškoj imas 
• imigracija i Kanadą 
• tcstamcntų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto p irkimas/pardavimas 
• ko nsultacijos Lietuvos respublika teisės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax .tl6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El.pašta~ : Jawycrs@'pacclawfirm.com 

~W~ \I~ 

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

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

Tel. <4 16> 763.-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;-·~~~-\l}:._ - ,. ~:;"":"'·~~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking ") 

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

Ntr. K. Jasionovskos 

"Assured Care" bendrovės 
pirm. R. Bergas įteikia Pripa
žinimo pažymėjimą savanorei 
Gražinai Butkienei 

Ntr. K. Jasionovskos 

Praėjusią savaitę "Labda
roje" įvyko savanorių pagerbi
mo ir dėkingumo už jų triūsą 
iškilmingas vakaras su skania 
vakariene. Išreikšdami savano
riams savo pagarbą ir pripaži
nimą vakare dalyvavo ir sveiki
no juos Turonto Lietuvių Na
mų ir "Labdaros" slaugos na
mų valdybos, Revizijos komisi
jos nariai, "Assured Care" 
bendrovės pirm. R. Bergas. Va
karo metu buvo įteiktas Onta
rio Ilgalaikės priežiūros sąjun
gos pažymėjimas aktyviausiai 
praėjusiais metais pasižymėju
siai savanorei Gražinai But
kienei. 

Lietuvių "Labdaros" slau
gos namai greitai švęs penkerių 
metų sukaktį. Per tuos metus 
susidarė draugiška, geraširdiš
ka ir smagi savanorių grupė, 
turinti savo tradicijas. Jie myli 
lietuviškus slaugos namus ir 
ateina čia, atnešdami gerą nuo
taiką ir pasiruošę ištiesti pagal
bos ranką namų gyventojams. 
Lietuvių "Labdaros" slaugos 
namų savanoriai ir administra
cija visuomet laukia ir daugiau 
bendruomenės narių pagalbos, 
kurie papildytų šią nuostabių 
žmonių grupę. 

"Carassauga" festivalio 
Lietuvos paviljono pristaty
mas įvyks gegužės 12, šešta
dienį, 1.40 v.p.p. South Com
mon Centre (kampas Erin 
Mills Parkway ir Burn
hamthorpe, Mississaugoje ). 
Kapela "Sūduva" duos 10 
min. pasirodymą. Primename, 
kad pats festivalis įvyks gegu
žės 25-27 d.d., ir Lietuvos pa
viljonas veiks Anapilio parapi
jos salėje. Pasai jau pardavinėja
mi Prisikėlimo kredito koope
ratyve ir bare ''Lokys". v.R. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toron10, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416} 763·51 & 1 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007.V.8 Nr.19 

'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Gegužės 8, antradienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Adelė Kizienė, 87 
m. amžiaus. 

• Per visuotinį parapijos 
susirinkimą buvo iškelta mintis, 
kad vasarą, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais, užtektų vienerių 
sekmadienio Mišių Lietuvos 
kankinių šventovėje, nes dauge
lis savaitgaliais išvažinėja. Tuo 
reikalu yra išdalinti apklausos 
lapeliai. Prašome juos užpildyti 
ir grąžinti sekmadienį. 

• Delhi miesto Šv. Kazi
miero lietuvių šventovėje gegu
žės 12, šeštadienį, Mišios bus 
ne įprastu 3 v.p.p. laiku, bet l 
v.p.p. 

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
lankymo diena bus birželio 3, 
sekmadienį. Mišios kapinių 
koplyčioje vyks 3 v.p.p. Pa
mokslą sakys diak. Bernardas 
Beliekas, OFM, iš Hamiltono. 

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuvių choras "Bačiai" 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 tel. 705 
429-0790 ir Alina Zabulionienė 
tel. 705 429-3651. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 13: 9.30 v.r. už a.a. muz. 
Stasį Gailevičių (X metinės); 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje, ge
gužės 13, sekmadienį, 2 v.p.p. 
už a.a. Kazimier~ ir Zigmą Ar
lauskus; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje, gegužės 12, šešta
dienį, l v.p.p. už a.a. Konstan
ciją ir Stasį Simučius. 

KLB ŽINIOS 

• KLB valdybos posėdyje 
savo pranešimus padarė visi da
lyvavusiej! valdybos nariai. 
Pirm. R. Zilinskienė lankėsi 
Lietuvoje ir dalyvavo Lietuvos 
seimo ir }AV komisijos posė
džiuose. Si komisija dabar va
dinsis Lietuvos respublikos sei
mo ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės komisija. Šiuose po
sėdžiuose buvo aptarta eilė ak
tualių klausimų, tarp kurių dvi
gubos pilietybės klausimas. Da
lyvavo ir adv. J. Kuraitė-La
sienė kaip PLB Kanados at
stovė. 

• Valdybos vicepirm. kul
tūriniams reikalams A. Vaičiū
nas kovo 7, 8, 9 d.d. dalyvavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento surengtame kul
tūros darbuotojų seminare Vil
niuje. Jame dalyvavo 23 asme
nys iš 16 kraštų. Tai buvo semi
naras apie Lietuvių liaudies 
kultūrą ir jos reikšmę tautai. 

• Buvusi Oakvilės apylinkė, 
norėdama į savo veiklą įtraukti 
daugiau aplinkiniuose rajonuo
se gyvenančių tautiečių, pakeitė 
savo pavadinimą į Oakvilės
Halton/Peel apylinkę. 

• Rinkimai į Kanados lie
tuvių bendruomenės krašto ta
rybą įvyks gegužės 27 d. 

• Sibirinių trėmimų minėji
mas - birželio 11 d. Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. 

• KLB kr. valdybai $100 
aukojo V. Kazlauskas. Inf. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Pirmos Komunijos iškil

mės vyko gegužės 6, sekmadie
nį, per 10.45 v.r. Mišias, giedant 
parapijos vaikų chorui. Pirmąją 
Komuniją priėmė dvidešimt 
vaikučių: Gabriela DeFina, 
Emilija Degutytė, Justinas Du
biel, Lukas Gabrys, Motiejus 
Halpin, Matas Kasperavičius, 
Julius Kapeniak, Karolina Lu
košiūtė, Kyara Malinauskas
McLean, Makana Malinaus
kas-McLean, Mathew Miniota, 
Peter Miniota, Džiugas N ausė
das, Simonas Punkris, Karolis 
~tanevičius, Nerija Sungailaitė, 
Zara Sukauskaitė, Roberta 
Venslaus~aitė, Gloria Vytaitė 
ir Laura Ziukaitė. 

• Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės vyks per Sekmines, ge
gužės 27 d., 10.45 v.r. Mišiose. 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks vysk. P. Baltakis, OFM. 

• Gegužinės pamaldos 
vyksta nuo pirmadienio iki 
penktadienio po 7 v.v. Mišių; 
šeštadieniais Marijos litanija 
yra kalbama po 9 v.r. Mišių, o 
sekmadienį litanija yra gieda
ma po 10.45 v.r. Mišių. 

• Gegužės 3 d. palaidota 
a.a. Ona Svarinskienė, 89 m. 
Paliko sūnų Algį Čiaučioną, 
dukrą Nijolę Svarinskaitę-Tay
lor, seserį Valentiną Simanavi
čienę ir brolį Jurgį Leskauską 
su šeimomis. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas atnešė $16,-
606.61 pelno. Parapijos tarybos 
Labdaros sekcija, kuri šį išpar
davimą rengė, dėkoj a visiems, 
darbu ir daiktais prisidėjusiems 
prie jo pasisekimo. 

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

• Parapijos vaikų choro 
kanklininkės, kuriam vadovau
ja Žibutė Janeliūnienė ir Alek
sandra Valaitytė, yra pakviestos 
atlikti programą Lietuvių tau
todailės instituto 30-mečio mi
nėjimo vakare birželio 26 d. 
Neilson Park Creative Centre. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 13: 8 v.r. už a.a.Mariją 
Leikūnienę; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 
v.r. už gyvas ir mirusias moti
nas, už a.a. Joną Gudelį ir šei
mos mirusius, už a.a. Anelę Ži
linskienę; 12.15 v.d. už a.a. Kle
mensą ir Tatjaną Dargius bei 
šeimos mirusius. 

Muziejaus-archyvo žinios 
• A.a. Julė Šileikienė savo 

testamente paliko muziejui
archyvui $10,000 auką. Velionė 
gyveno Toronte, buvo atidavusi 
muziejui dalį giminių archyvi
nės medžiagos. Esame dėkingi 
už velionės paramą ir pasiti
kėjimą. 

• Muziejaus valandos sek
madieniais nuo 11 v.r. iki l 
v.p.p. Tuo laiku galima pasi
skolinti knygų iš bibliotekos. 
Asmenys, norintys atiduoti kny
gų, prašomi susitarti su A. Pa
bedinsku tel.905 566-8755. 

BUTAI LIETUVOJ keliauto
jams - gražūs ir patogūs išnuo
mojami Vilniaus senamiesčio 
centre. Kreiptis htto:Į/ricar: 
dasguesthouse. tripod.com 

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, 9.30 v.r. -

iškilmingos Šv. Komunijos pa
maldos Motinos dienos proga. 
Prieš pamaldas tikybos pamokų 
mokiniai įteiks po gėlę visoms 
motinoms. Pamaldų metu, pas
kutinį kartą bus renkamos au
kos "Vanagų" liuteronų jau
nimo stovyklai Lietuvoje, ku
rioje šiemet tikimasi sulaukti 
per 500 stovyklautojų. 

• Gegužės 20 d. pamaldų 
nebus. 

• Moterų draugijos "baza
ras" įvyks gegužės 26 d., nuo 8 
v.r. iki 2 v.p.p. Daiktai pardavi
mui pristatomivdraugijos pirmi
ninkei Irmai Sturmienei, tel. 
905 274-3529. Jie taip pat bus 
priimti šventovėje - ketvirta
dienį, gegužės 24, ir penktadie
nį, gegužės 25, tarp 6.30 ir 8.00 
val. vakaro. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 6 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 120 
svečių. 

• Kviečiame visas mamas 
su šeimomis gegužės 13 d. apsi
lankyti Lietuvių Namų svetai
nėje, kur įvyks pietūs Motinos 
dienai paminėti. Visos mamos 
bus pasveikintos, papuoštos su 
gėle ir pavaišintos gėrimu. Sve
tainė bus atidaryta nuo 11 v.r. 
iki 2 v.p.p. 

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

Maironio mokyklos žinios 
• Prisikėlimo kredito ko

operatyvas paaukojo mokyklai 
$4,000. Nuoširdžiai dėkojame. 

• Prašome užpildyti TCD
SB registracijos blankus 2007-
2008 mokslo metams ir sugrą
žinti iki birželio 9 d. (paskutinė 
mokslo metų diena). 

• Jaunųjų bei vyresniųjų 
darželiai maloniai kviečiama
mytes gegužės 12 d., 11 v.r. į 
savo klases Motinos dienai pa
minėti. Bus trumpi pasirody
mai ir kavutė. 

• Gegužės 19 d. nebus pa
mokų - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Gegužės 25, penktadienį, 
6 v.v., Prisikėlimo parapijoje 
įvyks Maironio mokyklos moks
lo metų užbaigimas su šv. Mi
šiomis 6 v.v., abiturientų pager
bimo iškilmėmis bei šilta vaka
riene. Bilietus galima įsigyti pas 
Kristiną Dambaraitę-J anowicz, 
tel. 905 602-9231. Suaugusiems 
- $30; vaikams (7-16 m.) - $15. 

• Tėveliai! Ar jau užpildėte 
Maironio mokyklos vasaros 
karnavalo (birželio 9 d.) anketą? 

• Jeigu norite mūsų mo
kykloje mokytojauti arba padėti 
prašome kreiptis į vedėją Virgi
niją Zubrickienę šeštadienio 
rytais, pamokų metu. Živilė 

i AUKOS i 
A.a. Elenai Navickienei mi

rus, nuoširdžiai užjausdami jos 
dukrą Dalią ir sūnų Edmundą 
su šeimomis, brolį Aleksą Pa
reštį ir jo žmoną Bronę, Alina 
ir Kazys Žilvyčiai Tėviškės žibu
riams aukojo $25. 

A.a. Reginai Pakalniškie
nei mirus, užjausdami dukras 
Ireną ir Anitą su šeimomis, Ali
na ir Kazys Zilvyčiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

"Rūtos" klubo moterų būrelis pakvietė Birutę Vaitkūnaitę
N agienę pamokyti jas lengvos mankštos, kuri pagerintų kraujo 
apytaką ir padėtų atsipalaiduoti. 

Gegužinės pamaldos ir šv. Mišios Aušros Vartų šventovėje 
savaitės dienomis vyksta 7 v.v., šeštadieniais - 8.30 val., sekma
dieniais po 11 val. Mišių. 

Montrealio lietuvių choro sezono užbaigimo koncertas bus 
gegužės 27 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų parapijos salėje. 
Po koncerto bus vaišės. Auka - $10. Visi kviečiami pasiklausyti 
gražių dainų. 

A.a. Ieva Pėteraitytė-Andruškevičienė, 85 m. amžiaus, mi
rė gegužės 3 d. Liūdi vyras Kostas, duktė Jolanta, vaikaitės Ali
sha ir Arissa, sesuo Ana, broliai Ansas ir Vilius, brolvaikiai Ina 
ir Juris. Velionės prisiminimo pamaldos - pirmadienį, gegužės 
7, Kane & Fetherly laidotuvių koplyčioje. 

Ksaverą Ratavičių, švenčiantį 90-ties metų amžiaus sukaktį, 
nuoširdžiai sveikina Stasė Baršauskienė ir ta proga Tėviškės ži
buriams skiria $100- auką. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Gegužės mėnuo yra Švč. }1ergelės Marijos garbei. Šį mė

nesį bus garbinamas išstatytas Svenčiausiasis ir giedama Marijos 
litanija po šv. Mišių. 

Simtmečio rengimo komitetas primena, kad sekmadienį, 
biržeJio 3, įvyks šimtmečio kryžiaus šventinimas. Bus šilti pietūs. 

Sv. Elzbietos dr-ja baigė žiemos sezoną sekmadienį, gegu
žės 6, po Mišių. Komitetas paruošė didelį pyragą su žvakėmis 
visų narių gimtadieniams paminėti. Sol. Guy Zenaitis ir parapi
jiečiai pagiedojo narėms Ilgi,ausių metų. Loterijos laimėtoja -
Pat ~ingitore. 

Simtmečio rengimo komitetas labai dėkoja aukotojams. 
Aukojo: $1000 - V.M. Markauskas; $500 - L. Asipavičienė vyro 
Juozo Asipavičiaus atminimui; po $100 - Kanados lietuvių 
bendruomenės Toronto apylinkė, J.S. Naruševičius. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE. , SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 '/lX: 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 

Toronto apylin~ės kandidatai i KLB Krašto valdybą: An
gela Biondi, Judita Cuplinskienė, Kristina Dambaras-Janowicz, 
Birutė Dilkutė-Batraks, Leonas Garbaliauskas, Danutė Garba
liauskienė, Genovaitė Kobelskienė, Vytautas Pečiulis, Silvija 
Piečaitienė, Irena Ross, Virginija Ruškienė, Julija Ruslienė, Ka
zimieras Senda, Rūta Sno~den, Darius Sonda, Rimvydas Sonda, 
Teodoras Stanulis, Petras Sturmas, Ichtiandras Urniežius, Aud
rius Vaidila, kun. Algimantas Žilinskas, Virginija Zubrickienė. 

Balsavimai įvyks gegužės 27, sekmadienį, Anapilio parapi
joje nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p., Prisikėlimo parapijoje nuo 8 v.r. 
iki l v.p.p., Lietuvių Namuose nuo 11 v.r. iki l v.p.p. ir "Vilniaus 
Manor" nuo 10 v.r. iki l v.p.p. KLB Toronto apyl. valdyba 

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

AlEmNINĮgĮ ŽINIOS 

• Modernus pasaulis, ar 
modernios ir nuodėmės? Kvie
čiame į diskusijas su diakonu 
dr. Kaziu Ambrozaičiu ir kun. 
Jonu Šileika, OFM, Nuodėmė -
nuodėmingumas. Ką šie dalykai 
iš tikrųjų reiškia? Ateitininkų 
sendraugių organizacinis komi
tetas kviečia sendraugius ir stu
dentus bei susidomėjusią vi
suomenę įdomiai praleisti šeš
tadienio vakarą, gegužės 26, 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos kavi
nėje. 

A.a. Jonui Bortkevičiui 
Lietuvoje mirus Pajauta Kazi
lienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$50. 

IŠNUOMOJAMAS VASARNA
MIS savaitėmis Dunchurch, 
ON. Skambinti tel. 905 823-
1424. 

nr LAA„V FOUR SEASONS 
Kff/'F'lnt\. REALTY LIMITED 

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

Pa rr.lutldan t , pcrka nl 

ar tik dėl inlUrmai.:ijos 
apie na mu. , vasarna
mius, ūkius, Zcmcs 
Wasagos, Stayncrio 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@bmls.com 
Tinklalap is: www.homesgeorgianbay.com 


