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Teisės ir lenktynės 
Šių laikų civilizuotas žmogus ilgiau gyvena. Atrodytų, 

kad jo amžiui prailgėjus, turėtų jis ir laiko daugiau viskam 
turėti. Bet kur tau - skubėjimas, ieškojimas, blaškymasis 
daug didesnis nei kadaise būdavo. 

P ILNAS pasaulis naujų sumanymų. Štai pasigirsta bal
sų, kad gal reikėtų kurti globalią Lietuvą. Kas ji tokia 
būtų, niekas nepaaiškina ir neįsivaizduoja. Tad belie

ka galvoti, kad tikslas - mesti kabliuką ir laukti, nes šian
dien masalas svarbiau už žuvį. Ką gi - laisvė sumanyti, lais
vė siūlyti, laisvė padangėmis paskraidyti, nes veržliesiems 
jau mūsų planeta darosi per maža. Tokie atėjo laikai. O 
veržlumui ir teisių daugiau reikia. Be jų nieko nepradėsi. 
Tai aišku, ir taip turi būti laisvame pasaulyje. Bet štai naujai 
išrinktas Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy jau pačią 
pirmą po išrinkimo dieną pastebėjo, kad žmogaus teisės tu
rėtų būti derinamos su įsipareigojimais, girdi, kiekvienas 
"turi galimybių jų siekti, bet tai turėtų būti daroma per dar
bą". Negirdėti žodžiai tartum iš seno pasaulio sujudino tik 
teisių reikalaujančiuosius, išsikovojusius 35 darbo valandų 
savaitę, vis toliau kovojančius dėl to "geresnio gyvenimo", 
kurio ribų nematyti. Stebint tokią tik reikalavimus pripažįs
tančią visuomenę, kyla klausimas, kokia valdymosi sistema 
iš to visko gali susiformuoti? Negi vėl išmėgintas ir gana 
greitai susprogęs bendras katilas, ir visiems vienodai iš jo 
po samtį? Negi anarchija- darykit ką norit, o po mūsų nors 
ir tvanas? Taigi, labai lengva suardyti, viską sujaukti tik apie 
save tegalvojant, tik šia diena ar šia kadencija gyvenant. Ar 
niekam nekyla įtarimų, kad grįžtame į primityvizmą, kai 
žmogus buvo priverstas rūpintis savo guoliu ir savo kąsniu, 
kad išliktų gyvas? Deja, amžina kova dėl teisių nedaug kur 
benorint įsipareigoti, nėra išlikimo reikalas. 

T AI labai ryški savimeilė, kai kopiame į auksu žėrinčias 
aukštumas, nugaras atsukę į tuos, kuriems iš tikrųjų 
reikia dėl išlikimo kovoti. O tokių gražiame mūsų 

pasaulyje yra dar labai daug. Skubėjimuose, pasimetimuo
se kartais tie vargšai nebematomi, nes nenaudingi. Jie tampa 
paveiksliukais žurnalams ir filmų studijoms, pavyzdžiai pa
mokslininkams, progomis skleisti užuojautas, kalbėti apie 
skriaudas ir nelygybę, tampa siužetais "bestseleriams". 
Tūkstančiai šaunių praeivių, o per kokį šimtmetį gal vienas 
kitas samarietis. Gailestingumo jausmą užgožia ir net žudo 
nesibaigiančios lenktynės gauti, turėti, vartoti, tenkintis ... 
Šiaurės Amerika - galimybių šalys. Pripasakota, prirašyta, 
kaip į čionai atvykęs kaimo piemenėlis, panešiojęs laikraš
čius, padirbėjęs unijos darbininku, kažką pirkęs, pardavęs ir 
vėl pirkęs - šiandien, žiūrėkit, milijonierius. Va, kur visi siū
lo galai sueina ir kur slypi daugelio idealas. Nieko blogo, 
tikrai nieko - laisvė ir idealus rinktis. Prisimintinas tik vie
nas žmogui svarbus dalykas: kopiant aukštyn, siekiant to 
idealo privalu žiūrėti, kad sąžinė nebūtų parduodama kaip 
prekė ir kad iškovotos žmogaus teisės nevirstų privilegijo
mis. Materialinių gėrybių dirvos labai plačios - priėjus vie
ną horizontą, tuojau atsiveria kitas. Ak, gal dėl to ir tas am
žinas skubėjimas? Ir pailgėjęs žmogaus amžius dar per 
trumpas visoms gėrybėms apglėbti. Tačiau užsuktos lenkty
nės labai sunkiai stabdomos, nes kasdien ir pasiūlų, ir pa
gundų per akis. Apie kokias kitoniškas vertybes nėra laiko 
nė pagalvoti. O kai negalvojama, atrodo, kad jų ir nėra. Be 
to, tokių lenktynių trukdymai gali būti apšaukiami kaip 
žmogaus teisių pažeidimai. O klausimas, koks esu kartais 
tyliai išbraukiamas kaip neįdomus, nes pirmenybė klausi
mui, kiek ir ko turiu ... C.S. 
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Seminaras "Lituanistinio švietimo plėtra" 

PLB švietimo komisija Švietimo ir mokslo ministerijoje Vilniuje; iš k.: Irena Gasperavičiūtė 
(Lenkijos), Vaiva Vėbraitė (JAV), Marisa Leonavičienė (Urugvajaus), PLB vald~bos pirm. 
Regina NarIJšienė, PLB švietimo komisijos eirm. Loreta Paulauskaitė (Ispanija), SM minis
terė Roma Zakaitienė, Jūratė Caspersen (Sveicarijos), Linas Maknavičius (Prancūzijos), 
Giedra Paulionienė (Kanados) 

RIMA ŽEMAITYTĖ-DE IULllS 

"Kai žemėje gimsta žmogus, danguje užsi
dega žvaigždė. Kai galvosite apie Tėvynę, pa
kelkite akis į dangų, ir bus aišku, kad jau lai

Veronika Povilionienė, 
atlikusi sveikinimo gies
mes-dainas seminaro 
atidaryme 

kas grįžti", - tokiais 
žodžiais seminaro 
"Lituanistinio švie
timo plėtra", suor
ganizuoto Tautinių 
mažumų ir išeivijos 
departamento, pra
džią paskelbė žino
ma lietuvių liaudies 
dainininkė Veroni
ka Povilionienė. 
Kartu su atvažiavu
siais atstovais iš 27 
šalių padainavusi 
liaudies dainų ir pri
sakiusi jų išmokyti 
ne tik lietuvius, bet 
ir svetimkalbius, ji 

palinkėjo nepamiršti tos kelrodės žvaigždės. 
Grįžimas į Lietuvą - buvo pagrindinė se

minaro, vykusio š.m. balandžio 18-20 d.d. Vil
niuje, tema. Seminaro dalyvius sveikino TMID 
direktorius A. Petrauskas, pasakęs, kad žodis 
"svečiai" nelimpa prie atvykusiųjų iš viso pa
saulio lietuvių, juos pasveikino kaip saviškius. 
"Mes mėginame atsiliepti į jūsų poreikius, pa
reikalavimus. Garbinga misija mokyti vaikus 
lietuvių kalbos būtų lengvesnė našta, mokant 
ir žinant daugiau. Stengsimės, kad galėtumėte 
daugiau sužinoti", - pažadėjo direktorius, ir 
jo pažadas buvo ištesėtas, nes seminaro daly
viai po oficialiųjų sveikinimų buvo užversti in
formacija. 

LR prezidento patarėja, TMID steigėja 
Halina Kobeckaitė perdavė prezidento V. 
Adamkaus sveikinimus, kuriuose buvo pabrė
žiama, kaip svarbu suformuoti, "užprogra
muoti" tautinę savastį, nes, atsidūrus svetimo
je aplinkoje, tarp tos pačios tautos žmonių nu
sidriekia gijos ir padeda išgyventi toje sveti
moje aplinkoje. "Išvykimas iš šalies - ir pasi
naudojimas atsiradusiomis galimybėmis. Kai 
Lietuva vaduojasi iš priklausomybės, jūs tam
pate laidininkais tarp Lietuvos ir pasaulio. 
Linkiu, kad išsivaikščioję po pasaulį Lietuvos 
vaikai galėtų į ją sugrįžti ir suprastų, kad čia jų 
namai", - prezidento žodžius skaitė Halina 
Kobeckaitė. PLB pirmininkė Regina Narušie
nė perteikė savo susirūpinimą, kad pasaulio 
lituanistinėse mokyklose lietuvių vaikai, mo
komi "amžinai norėti kalbėti lietuviškai" ir 
mylėti Lietuvą, neturės Lietuvos pilietybės, 
atkreipdama dėmesį į Lietuvos vyriausybės 
pakeitimus dėl dvigubos pilietybės. 

Pasaulio lietuvių Švietimo komisijos pir
mininkė Loreta Paulauskaitė, remdamasi ne
oficialiais statistikos duomenimis, pranešė, 
kad iš Lietuvos išvyko 14,000 vaikų, bet tik 
5,000 lanko lituanistines mokyklas, kuriose 
dirba apie 400 mokytojų, turinčių pedagoginės 
patirties Lietuvoje. 

TMID direktoriaus pavaduotoja Vida 
Bagdonavičienė papasakojo apie šios organi
zacijos projektus, kuriems praeitais metais 
buvo gautos 263 paraiškos ir paskirta 1,094, 
223 Lt. Šiais metais bendruomenių reikalams 
numatyta išleisti 2 min. litų. Vienas iš projek
tų - stovykla Lietuvoje "Atgaja" išeivių vai
kams. 

Kiekvienas atvykęs į seminarą turėjo tik 
porą minučių papasakoti apie savo darbą ir 
rūpesčius, tačiau ir per tokį trumpą laiką suži
nojome ne taip jau mažai vienas apie kitą: Ka
liningrado (Karaliaučiaus) srityje yra 26 lietu
vių mokyklos; Ukrainoje tėvai mokosi kartu 
su vaikais; Brazilijoje gimusi Liucija Butrima
vičienė į Lietuvą atvyko pirmą kartą ir visus 
nustebino nepriekaištinga lietuvių kalba; Vo-

Mokytojus sveikino Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento prie Lietuvos vyriausybės 
generalinis direktorius Antanas Petrauskas 
ir PLB valdybos pirm. Regina Narušienė; 
šalia - Giedra Paulionienė 

kietijoje rengiama didžiulė šventė Europos li
tuanistinių mokyklų mokiniams "Draugystės 
tiltas"; Urugvajaus mokiniams, ketvirtosios 
kartos lietuviams, Lietuva yra egzotika; Airi
joje ir Anglijoje lietuviai steigia lituanistines 
mokyklas, Toronto Maironio mokykla kitais 
metais švęs savo šešiasdešimtmetį, o Paryžius 
jau susikūręs nuotolinio lietuvių kalbos mo
kymo sistemą. Nuotolinio mokymosi kursas 
yra paruoštas ir Ozo vidurinėje mokykloje 
Vilniuje, kur mokosi netoli 300 mokinių iš 
įvairių šalių. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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2007 m. gegužės 10-oji, 
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo 
katedros konsekracijos minėjimas, 
Kaišiadorys, Lietuva (LT) 

Jo Prakilnybei 

Prelatui dr. Pranciškui GAIDAI-GAIDAMAVIČIUI, 

Kaišiadorių vyskupijos kunigui, 

Tėviškės žiburių vyr. redaktoriui 

Gerbiamas Prelate Jubiliate, 

1937 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 
Jūs priėmėte Kunigystės šventimus. Šiam didžiam 
pašaukimui Viešpats Jums atseikėjo ilgą amžių - 70 kuni
gystės metų. Šiandien, minint Jūsų kunigystės deimantinį 
Jubiliejų, dėkojame Viešpačiui už Jūsų iškilią ir ilgą 
tarnystę broliams ir seserims Kaišiadorių vyskupijoje -
Lietuvoje ir išeivijoje - Kanadoje, Jus nuoširdžiai sveiki
name ir meldžiame geros sveikatos ir visapusiškos stipry
bės. Gyvuokite ilgiausius metus Bažnyčios gerovei. 

Su didžia pagarba ir meile Jėzuje Kristuje, 

Kaišiadorių vyskupas ~ J. MATULAITIS 

Apaštalinis nun ·· s UYJ.751"----~,.......,.~~s..-/V.;9 
Arkivys.~ku~p~a~sk~~~:::=:::::::==~Jf..mBULAITIS 

Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu, 

Vyskupo generalvikaras 

Kurijos kancleris 

Lietuvos kankinių šventovė, 
494 Isabella Ave., 
Mississauga, ON, 
L5B 2G2 (Kanada) 

Kęstučio g. 44, LT-56124 Kaišiadorys, 
faks. + 370 346 60036, el.paštas ordinaras@ks.lcn.lt 

•Jaučiu gera~ kad tik tada žmogus tikrą Dievo sūnų liuo
sybę įgyji, kad išsinėręs iš savimeilės kailio apsisiauti Kristaus 
dvasios ir malonės rūbu, kada savęs ir šio pasaulio, ir piktosios 
dvasios tikrai išsižadėjęs, pradedi įeiti, įsigilinti į Viešpatį Dievą, 
kada savo sugedusį kūną ir šio pasaulio ankštutėlę gūžtelę dva
sia apleidęs, apsigyveni Aukščiausiojo būstuose: kaip tada pasi
daro protas aiškus, laisva dvasia, širdis plati ir atvira. 

• Būk tikras, brolau, kad tas daro didelius dalykus, kas 
pildo Dievo valią, nors pasaulio supratimu atlikinėtų mažiau
sius ir prasčiausius darbus. (Mintys iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Vietoj nušalinimo - atgal į pareigas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Liustracija - pakomunistinėse šalyse yra 
patikrinimas, ar aukštas pareigas užimantis, 
jų siekiantis asmuo neturėjo ryšių su komu
nistinio laikotarpio slaptosiomis tarnybo
mis. 

Regis, visiems turėtų būti aišku, kad 
toks patikrinimas turėtų apimti ne tik turėju
sius ryšius su slaptosiomis tarnybomis asme
nis (informatorius, slaptus agentus "bildu
kus"), bet ir juo labiau, slaptųjų tarnybų 
aukščiausius vadovus. 

Aukščiausia slaptųjų tarnybų valdžia bu
vusioje SSRS buvo Komunistų partijos Cent
ro komitetas (CK), SSRS okupuotose šalyse 
- CK padaliniai. Ta partija vairavo bei kont
roliavo slaptųjų tarnybų veiklą, jai slaptosios 
tarnybos buvo atskaitingos. Taigi iš liustraci
jos, kuriai patikrinimo gaires nustatė ir kont
roliuoja buvę komunistai, galima tikėtis tik 
bendradarbiavusiųjų reabilitacijos, o ne pa
šalinimo iš atsakingų pareigų valstybėje. An
tai Algirdas Mykolas Brazauskas, buvęs Lie
tuvos Komunistų partijos CK pirmasis sekre
torius, vadovauja partijai; CK nariai, daugy
bė buvusių miestų bei rajonų sekretorių dir
bo ir tebedirba atsakingose pareigose vyriau
sybėje, seime, ir nei plaukas nuo galvos 
jiems dėl to nenukrenta, niekas jų "neliust-

Seminaras ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Buvo labai malonu klausytis seminaro da
lyvių kalbos, taisyklingos, gražios, kuri lyg bylo
tų apie jau išsipildžiusį PLB valdybos atstovo 
Lietuvoje G. Žemkalnio palinkėjimą "išravėti iš 
nuostabaus grožio gėlyno, lietuvių kalbos, visas 
piktžoles, svetimybes, bjaurastis, kurių priviso 
ir, deja, toliau auga ir kalboje, ir spaudoje". 

Daug buvo kalbama apie Lietuvoje išleis
tus vadovėlius, kurie, išeivijos lituanistinėms 
mokykloms netinka, tad tenka iš jų išsirinkti 
tik kai kurias temas, pratimus ar tekstus ir pri
taikyti savo mokiniams. Savo naujausius leidi
nius pristatė "Šviesos", "Briedžio", "Gimtojo 
žodžio" leidyklos, atvežusios parodyti knygų ir 
kitokios mokomosios medžiagos. 

Karščiausi aptarimai vyko tikriausiai dėl 
universalaus lietuvių kalbos mokymo vadovė
lio. Juos apibendrindami, TMID darbuotojai 
pastebėjo, kad seminaras vyksta jau dešimtą 
kartą, o problemos, susijusios su tokio vado
vėlio išleidimu, tokios pačios kasmet. Matyt, 
taip yra todėl, kad seminare dalyvauja vis kiti 
žmonės. Nors diskusijoms pritrūko laiko, ta
čiau jau pačiame jų įkarštyje buvo aišku, kad 

toks vadovėlis 
neįmanomas, 
kadangi vie
nos mokyklos 
dirba klasine 
sistema, kito
se mokomi 
tam tikro am
žiaus vaikai 
(pvz., 5-7 me

Rima Žemaitytė-De Iuliis ren- tų, 8-10 metų 
kasi mokymo priemonių ir t.t.). Vienos 

mokyklos dir
ba kas savaitę, kitos tik kartą per mėnesį. La
bai skirtingas mokinių žinių lygis ir aplinka, 
kurioje jie gyvena. Įmanoma būtų mokytojo 
knyga, ir po vieną tokią, ką tik išleistą, jau 
parsivežė kiekvienas seminaro dalyvis. Dėme
sys buvo kreipiamas ir į mokymo programas. 

Kalbėta buvo ir apie mokytojus, jų kvali
fikaciją bei jos kėlimą, ir vienas iš rezoliucijų, 
kurios buvo pateiktos LR min. pirmininkui G. 
Kirkilui, LR Švietimo ir mokslo ministerei R. 
Žakaitienei bei TMID direktoriui A. Petraus
kui, punktų buvo toks: "Pripažinti kvalifikuotų 
pedagogų, sukaupusių darbo stažą Lietuvoje 
ir šiuo metu dirbančių lituanistinėse mokyk
lose, pedagoginį darbo stažą". 

Kalbėta ir tai, kaip sutrumpinti laiką, ruo-

ruoja". Nejaugi niekas nesuvokia, kad slap
tosios tarnybos buvo tik įrankis komunistų 
rankose, o joms talkinę įvairaus rango "bil
dukai" - smulkios žuvelės. 

Pasirodo, suvokia; seimo sprendimas 
nenušalinti Arvydo Pociaus nuo VSD vado
vo pareigų tai tik patvirtina. Juk pastarasis, 
buvęs ar tebesantis KGB rezervistas, gali iš 
aukštos tribūnos pareikšti, kad jis vykdė ko
munistų partijos nurodymus, gali įvardyti jų 
pavardes, nes, būdamas aukštose VSD pa
reigose, žino daugiau nei kokia liustracijos 
komisija. Taip jam nepalankų sprendimą 
priėmusios seimo komisijos pirmininką Al
girdą Matulevičių jau įvardijo kaip KGB 
bendradarbį. Štai tokios grėsmės akivaizdo
je ir susivienijo buvę komunistai, jų dukteri
nės partijos ir pats prezidentas. 

Kai kas pastarąjį sprendimą įvardija sei
mo neįgaliu, prezidento perdėm liberaliu el
gesiu. Tai nepanašu į tiesą: tiek prezidentas, 
tiek seimas parodė esąs įgalus liustraciją pa
versti reabilitacija. Taip padarė, nors patys 
akivaizdžiai įklimpo į nepelnytai buvusiai
siais vadinamų veikėjų surežisuotą liūną. 

Kitas sprendimas - liustracijos reikalus 
perduoti teismams - apsauginė bendradar
biavusiųjų priemonė, nes teismai tik vienam 
kitam stribui padus pakuteno, todėl visuo
menės akyse yra susikompromitavę. 

' PLB švietimo komisijos pirm. Loreta Pau-
lauskaitė Įteikia dovaną Svietimo ir mokslo 
ministerei Romai Žakaitienei 

šiantis pamokai, kaip nustatyti mokinio lietu
vių kalbos mokėjimo lygį, netgi apie mokytojų 
atlyginimus ir kas juos turėtų mokėti. 

Klausėmės psichologės paskaitos apie vai
ko adaptacijos problemas, pakliuvus į kitokią 
aplinką, ir pedagog,o vaidmenį, padedant tas 
problemas spręsti. Zinoma, didžiausias dėme
sys buvo skirtas mokiniui, ypač - planuojan
čiam grįžti ar sugrįžusiam tęsti studijų į Lietu
vą. Tokiu mokiniu rūpinsis vidurinė mokykla 
Vilniuje "Lietuvių namai", o studentu - Už
sienio lietuvių rėmimo centras, į kurį šiais 
mokslo metais kreipėsi 160 lietuvių kilmės už
sieniečių, atvykusių iš kitų šalių. 

Po paskaitų ir diskusijų seminaro daly
viams vieną vakarą šoko ir dainavo tautiška 
kapela "Sutaras", kitą vakarą važiavome į Lie
tuvos etnokosmologijos muziejų, kur mums 
pasakojo jo įkūrėjas prof. dr. Libertas Klimka, 
o seminaras baigėsi pažymėjimų įteikimu ir 
muzikiniu spektakliu - improvizacija pagal S. 
Nėries eiles Senelės pasaka. 

Kiekvienas seminaro dalyvis išsivežė ir in
formacinės medžiagos, kuri padės rasti atsa
kymus į įvairiausius klausimus. Tai buvo infor
matyvus, puikiai organizuotas, apgalvotas se
minaras. 

Jeigu kam nors iškiltų klausimų dėl lietu
vių kalbos, sugrįžimo į Lietuvą ar galimybių 
ten studijuoti arba apie nuotolinius lietuvių 
kalbos kursus, pasiieškokite atsakymų šiuose 
tinklalapiuose: www.booksfromlithuania.lt; 
www.vu.lt; www.euro languages.net; www. 
tmid.lt; www.ozas.It; www.pedagogika.It; 
www.lietuviunamai.w3.lt; www.lamabpo.lt; 
www.ulrc.lt. (Ntrs. G. Paulionienės) 



ATSIIVIINIIVIAI 

Mūsų kovos Rytų Lietuvoje 
D.N. BALTRUKONIS 

Lietuvos vietinės rinktinės 
(LVR) plėtotė, apranga 

ir ginkluotė 

Į gen. P. Plechavičiaus pa
triotinį atsišaukimą lietuvių 
tautos ir pogrindžio vadovy
bės buvo teigiamai reaguota. 
Ypač entuziastiškai atsiliepė 
jaunuoliai iš vyr. gimnazijų 
klasių bei akademinis jauni
mas. Abitūrinių klasių moks
leiviams buvo išduodami 
brandos atestatai, nelaikius 
baigiamųjų egzaminų. 

LVR verbavimo centru bu
vo pasirinkta Marijampolė. 
Čia ir buvo sudaryti pirmieji 
batalionai (301, 303 ir 306). 
Raudonų plytų dar caro lai
kais statytose kareivinėse bū
riavosi jauni vyrai iš įvairių 
Suvalkijos apylinkių ir net iš 
kitų Lietuvos sričių, ypač iš 
Žemaitijos ir Dzūkijos. Patal
pos, mačiusios dviejų oku
pantų (sovietų ir vokiečių) ka
rinius dalinius, buvo labai nu
niokotos, su labai mažai in
ventoriaus. Tačiau jaunų vyrų 
entuziazmui pakako ir tiek. 

Iš Marijampolės gimnazi
jos abitūrinės klasės man teko 
būti vienam iš pirmųjų, prisi
stačiusiam į priėmimo komi
siją, iš kurios buvau nukreip
tas į 301-jo bataliono štabą, 
tiekimo skyrių. Batalionui va
dovavo mjr. Kostas Keželis, 
gana oraus veido, maždaug 
45 m. amžiaus, buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas. 

Bataliono kuopos sparčiai 
augo į pilnus kovos sąstatus. 
Joms vadovavo buvę nepr. 
Lietuvos kariuomenės kapito
nai, leitenantai ir puskarinin
kiai. Tačiau eiliniai kariai bu
vo visi jokio ginklo nei jokio 
kariško apmokymo nematę jau
nuoliai. Visiems kariams, tiek 
karininkams, tiek eiliniams, 
buvo išduotos žalsvos spalvos 
uniformos, pasiūtos pagal 
Wehrmachto sukirpimą. Tik 
karininkų ir puskarininkių 
laipsnių ženklai buvo lietuviš
ki. Ant kepurių švytėjo auksi
nės spalvos Lietuvos kariuo
menės skydeliai su Vyčiu ap
skritime. Ginkluotė buvo iš
duota visiškai ne vokiškos ga
mybos, kaip kad vokiečiai sa-

vo sutartyje buvo pasižadėję. 
Karabinai, kulkosvaidžiai, mi
nosvaidžiai ir granatos buvo 
atgyvenę prancūzų gamybos 
ginklai, paimti iš pagrobtų 
Prancūzijos arsenalų. O ir 
amunicijos bu~o išduota labai 
ribotas kiekis. Siems ginklams 
jokie kitokios gamybos šovi
niai netiko. Karabinai bei kul
kosvaidžiai po keleto šūvių 
užspringdavo. Batalionų trans
portui buvo atgabenti nauji 
arklių traukiami vežimai. Jo
kių motorizuotų transporto 
priemonių ... 

Okupantus vokiečius dar
gi labai erzino toks entuzias
tiškas lietuvių vyrų stojimas į 
LVR. Užsiregistravusių buvo 
apie 30,000, o steigiami buvo 
tik 2 pulkai- Vilniaus ir Kau
no - kontingentas apie 20,000 
karių. 

Karo mokykla 
Marijampolėje 

Be jau minėtų 3-jų bata
lionų, LVR štabas Kaune nu
sprendė dar steigti karo mo
kyklą Marijampolėje. Per po
rą mėnesių buvo daug kas nu
veikta. Senosios kareivinės 
pasipildė jau akademiniu jau
nimu iš Vilniaus ir Kauno uni
versitetų. LVR štabas skyrė 
Marijampolei ypatingą už
duotį. Miesto gatvėmis nuolat 
žygiavo darnios jaunų kariūnų 
gretos, nuolat skambėjo šau
nios žygių dainos. Jiems ban
dė nenusileisti batalionų kuo
pos. Gimnazistės ir miestietės 
merginos meiliai šypsodavosi, 
šaligatviais palydėdamos šau
nias mūsų gretas ... Batalionų 
kuopos buvo skubiai ruošia
mos kariniams uždaviniams 
Rytų Lietuvoje. Jauni karei
vėliai buvo supažindinami su 
gauta prancūziška ginkluote. 
Buvo mokoma taktinės kovos 
pratimų miesto apylinkės lau
kuose. Jaunų karių entuziaz
mas buvo nuostabus. 

Po Velykų atostogų pir
mieji į Vilniaus kraštą išvyko 
303 ir 306 batalionai. 306 ba
talionas gavo garbingiausią 
užduotį vykti į pačią sostinę -
Vilnių. Atvykę į sostinę kariai 
pirmiausia labai iškilmingai 
Gedimino pilies bokšte iškėlė 
Lietuvos trispalvę. Tai, aišku, 
labai nepatiko tiek vokiečių, 

tiek ir "Armijos krajowos" vir
šininkams. Likviduojant LVR, 
batalionui teko užtat skau
džiai nukentėti. Buvo suimti 
apie 15 vienos bataliono kuo
pos vyrų, nuvežti į Panerius ir 
sušaudyti. Dabar ten stovi pa
minklas sušaudytiesiems pa
gerbti. 

303-is batalionas buvo nu
kreiptas į kunigaikščio Kęstu
čio sostinę - Trakus. Batalio
no vyrai iškėlė Lietuvos tri
spalvę TJakų senosios pilies 
bokšte. Siam batalionui teko 
galbūt mažiausiai nukentėti 
LVR likviduojant. Apie bata
liono nuotykius labai vaizdžiai 
aprašė mano kolega iš 
Marijampolės gimnazijos -
Jonas Lekesys. 

Išvyksta 301 batalionas 
Balandžio 27 d. iš Kauno 

atėjo įsakymas išvykti į Rytų 
Lietuvą ir mano 301-jam ba
talionui. Išvykimo diena buvo 
balandžio 29-ji. Diena pasi
taikė labai niūri ir apsiniau
kus. Išleisti mūsų suėjo, suva
žiavo tėvai, broliai, seserys, 
kaimynai, mokslo draugai ir 
bičiuliai iš miesto ir įvairių 
Suvalkijos apylinkių. Nuo pat 
ryto miestas buvo pilnas žmo
nių. Ar kas nors pagalvojo tą 
dieną, kad daugeliui iš mūsų 
tai bus paskutinis atsisveikini
mas su artimaisiais, su Tėvyne 
ir net su šiuo pasauliu. Prie 
kareivinių susirinkusios mer
gaitės segė kiekvienam kariui 
po gėlytę, Vytauto gatvės šali
gatviais išsirikiavusios žmonių 
minios. Visų akyse blizgėjo 
skausmo ašaros. O skaudžiau
siai išgyveno mūsų senosios 
motinėlės ... 

Pirmosios kuopos paju
dėjo Vytauto ir Gedimino gat
vėmis geležinkelio stoties 
link. Kolonos karių, su šal
mais ant galvų ir karabinais 
ant pečių, atrodė gana įspū
dingai. Kuopos dainavo žygio 
dainas: Tau, sesute, puikios gė
lės, Žygis į Vilnių, ~ūsų kuopa 
kai išeina ir kitas. Stabo perso
nalas su manta ir maistu kuo
poms važiavo gurguole. Ap
linka buvo neapsakoma. Tas 
momentas neišdildomai įsirė
žė mano atmintin visiems lai
kams. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Lietuvos laisvės kovotojai pagerbia žuvusius bendražygius. 'Irečias iš kairės -J~nas Čeponis, 
vienas iš sukilimo Norilsko gulage dalyvių Ntr. iš žurn. "S.A." (2005-2) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pasiūlytas VSD vadovas 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus gegužės 24 d. 
seime pristatė savo siūlomą 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) vadovo Povilo Mala
kausko kandidatūrą į Vals
tybės saugumo departamen
to (VSD) generalinio direk
toriaus pareigas. Tai bepre
cedentis atvejis, kai šalies 
vadovas pats pristatė kandi
datą. Kitais atvejais tai dary
davo jo patarėjai. Prezi
dentas sakė nutaręs pats 
vykti į seimą, nes daug dė
mesio skiria tam, kas atsi
tiko su valstybine institucija 
- VSD. Jo nuomone, dau
giau kaip pusę metų trun
kanti politinė įtampa dėl 
VSD vadovybės trukdo šios 
tarnybos veiklai, kelia visą 
eilę neaiškumų. 

Prezidentas tvirtina, jog 
tai yra tinkamas - principin
gas, jokiems spaudimams 
nepasiduodantis žmogus. O 
P. Malakauskui pasitraukus 
iš STI, nebus sunku rasti jam 
pamainą, ir nenukentės šios 
tarnybos veikla. V. Adamkus 
tikisi, kad seimas pritars jo 
siūlomai kandidatūrai ir 
pavyks išspręsti VSD prob
lemą. Artimiausiu laiku P. 
Malakausko laukia susitiki
mai su seimo frakcijomis. 
Išankstiniais duomenimis, 
seimas visuotiniame posėdy
je birželio 5 d. ketina toliau 
svarstyti ir balsuoti dėl jo 
kandidatūros. 

Lankėsi Airijos prezidentė 
Lietuvoje su pirmuoju 

valstybiniu vizitu gegužės 22-
24 d.d. viešėjo Airijos res
publikos prezidentė Mary 
McAleese. Susitikime su ja 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad 
Lietuva ir Airija, veikdamos 
kartu, galėtų daugiau pa
veikti Europos sąjungos 
(ES) politiką. Dvišaliuose 
santykiuose vertėtų skatinti 
jaunimo bendravimą, plėsti 
bendradarbiavimą mokslo 
srityje. 

Viešnios teigimu, lietu
viai, kurie yra antra pagal 
dydį po lenkų užsieniečių 
bendruomenė Airijoje, ne 
tik teigiamai pakeitė Airijos 
ekonomiką, bet ir įnešė lie
tuviškos kultūros ir energijos 
į šalies gyvenimą. V. Adam
kus ir M. McAleese susi
tikime aptarė Lietuvos ir 
Airijos santykius, bendra
darbiavimą Europos sąjun
goje, tarptautines aktualijas, 
ES santykius su Rytų Eu
ropos valstybėmis, žinių eko
nomikos plėtros perspekty
vas. Ji susitiko su seimo pir
mininku Viktoru Muntianu, 
pasakė kalbą seimo po
sėdyje. Ji apžiūrėjo Vilniaus 
senamiestį, kartu su prezi
dentu Valdu Adamkumi ste
bėjo airių muzikos grupės 
pasirodymą. 

Liko seimo pirmininkas 
Pilietinės demokratijos 

partijos pirmininkas Vikto
ras Muntianas išsilaikė sei-

mo pirmininko pareigose. 
Gegužės 22 d. už pasiūlymą 
atleisti jį iš seimo pirmininko 
pareigų balsavo tik 29 seimo 
nariai, 20 buvo prieš, 4 balsa
vimo lapeliai buvo sugadinti. 
Jo pašalinimui reikėjo ma
žiausiai 71 balso. Balsavime 
dėl Liberalų sąjūdžio pradė
to nepasitikėjimo seimo pir
mininku valdančiųjų frakci
jų atstovai nedalyvavo. Po 
nepasitikėjimo tekstu pasi
rašė 40 įvairioms seimo frak
cijoms atstovaujančių seimo 
narių. Jų nuomone, seimo 
pirmininkas "netinkamai 
vykdo savo pareigas, neuž
tikrina konsoliduoto ir koor
dinuoto Seimo darbo, kas 
itin svarbu veikiant mažu
mos Vyriausybei, dėl ko vil
kinamas visuomenei svarbių 
sprendimų priėmimas bei 
žlugdomas Seimo autorite
tas visuomenėje". V. Mun
tianui jau antrą kartą pavyko 
įveikti prieš jį pradėtą nepa
sitikėjimą. 

Trūkumai nedideli 
Lietuvos trūkumai įsisa

vinant Europos sąjungos 
(ES) lėšas nedideli, pasak 
premjero Gedimino Kirkilo. 
Jo teigimu, Lietuva jau įsisa
vino 37% Lietuvos Bendra
jam programavimo doku
mentui įgyvendinti skirtų ES 
lėšų - daugiau kaip l bln. li
tų. Premjeras pažymėjo, kad 
daugelyje naujųjų ES narių 
paramos įsisavinimo tempai 
yra panašūs. Problemomis 
jis įvardijo sudėtingas admi
nistravimo procedūras, kai 
kurių savivaldybių atsako
mybės stoką, kai nepateisi
namai ilgai rengiami planai 
ar pateikiamos projektavimo 
sąlygos. Vyriausybė stengiasi 
tai spręsti. Europos komisija 
jau pritarė Lietuvos 2007-
2013 m. ES struktūrinės pa
ramos naudojimo strategi
jai, o šiuo metu toliau vyksta 
derybos su EK dėl atskirų 
veiksmų programų, kurias 
tikimasi sėkmingai baigti 
liepos mėnesį. 

URM valstybės sekretorius 
Užsienio reikalų minis

teris Petras Vaitiekūnas ge
gužės 24 d. ministerijos vals
tybės sekretoriumi paskyrė 
Deividą Matulionį. Iki šio 
paskyrimo D. Matulionis ėjo 
Užsienio reikalų ministeri
jos Ekonominio saugumo 
politikos departamento di
rektoriaus pareigas. 

D. Matulionis yra dirbęs 
Užsienio reikalų ministeri
jos Šiaurės Europos šalių 
skyriaus vyresniuoju specia
listu, pirmuoju sekretoriumi, 
Lietuvos ambasadoje Esti
joje laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu, vėliau patarėju ten 
pat bei Norvegijos ir Danijos 
karalystėse. 2001-2006 m. 
paskirtas Lietuvos nepa
prastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Danijos ka
ralystėje ir Islandijos res
publikai. D. Matulionis mo
ka anglų, vokiečių, rusų, da
nų kalbas. RSJ 
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PETRAS ADAMONIS 

Nepastovumo ir netikrumo 
dešimtmetis - kleboną 

keitimasis 
Klebonas kun. Jurgis Šim

kus neturėjo organizacinių ga
bumų, buvo linkęs daugiau į 
mokslus, teologines studijas, 
mokėsi kalbų. apsinbojo dau
giau dvasiniais reikalais. Tu.
čiau jis yra aplankęs lietuvius 
Il'ois Rivieres, Winnipeg ir 
Nova Scotia. Tuip pat atsikvie
tė iš Brooklyn, NY, vargoni
ninką J. Aučių. Jo klebonavi
mo metu buvo įsteigta dar vie
na lietuviška mokykla Ville 
Em.ard, mokytojas P. Tu.utlrus. 

Pirmaisiais klebonavimo 
metais nėra užrašyta parapi
jos protokoluose ypatingesnė 
veikla. Parapijos gyvenimas 
vyko normalia eiga. Tu.čiau jau 
1920 m. buvo tvirtinami šven
tovės pamatai, pasirodė pir
mos statybos bėdos, nes ši vie
ta neturi tvirto žemės pagrin
do, požemyje šlynas (quick
sand). Tu.upant pinigus nebu
vo padaryti gilūs sutvirtinimai. 

Tuo laiku vis daugiau į 
Montrealį atvykdavo naujų 
ateivių, kurių dalis buvo so
cialistinių pažiūrų su laisva
manybės idėjomis. Jie telkėsi 
apie Vytauto Didžiojo "nepri
gulmingą" klubą. Montrealy
je pradėjo atsirasti skirstymas 
į "bažnytinius" ir "nebažny
tinius". Parapijos gegužinės
piknikai išnyko. Klebonui bu
vo sunku parapijos finansinius 
ir praktiškus reikalus tvarkyti, 
skolas mokėti. Jis pradėjo gal
voti apie teologijos studijų tę
simą ir prašė arkivyskupą, kad 
išleistų studijoms į Romą. 
Klebonas ku.n. J. Šimkus nebu
vo ir labai tvirtos sveikatos, 
nes 1921 m. birželio mėn. iš
vyko dviem mėnesiam į To
rontą sveikatos taisyti. Turon
to vyskupas Neil McNeil at
siuntė laikinai savo vyskupijos 
kunigą Charles Barron su liu-

v 

Simtametė lietuvių parapija 
šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių parapija 

Kanadoje (Tęsinys) 
dijimu Montrealio arkivysku
pui, kad Charles Barron yra 
tvarkingas kunigas - lietuvis, 
laikinai pasirūpins lietuvių 
reikalais. 

Tuometinis Montrealio 
arkivyskupas Gauthier nelei
do klebono Šimkaus vykti į 
Romą studijoms, kol pats kle
bonas nepasirūpins sau pa
kaitalo. Prasidėjo kunigo ieš
kojimas: vienas iš kandidatų 
buvo kun. L. Woitys, Kewa
nee, Illinois, klebonas, kurio 
parapija buvo labai sumažė
jusi, bet Peoria vyskupas J. 
O'Reilley jo neišleido. Prasi
dėjo pasitarimai su Syracuse 
vyskupijos kunigu P. Vanagu, 
nuo 1912 m. dirbusiu keliose 
parapijose Syracuse vyskupi
joje. Syracuse vyskupas sutik.o 
kun. P. Vanagą išleisti, nes jo 
parapija irgi buvo netoli išny
kimo. K.un. P. Vanagas atvyko 
į Montrealį 1922 m. gegužės l 
d. ir perėmė Šv. Kazimiero 
parapiją laikinai, kol kunigas 
J. Šimkus baigs studijas Ro
moje. Kun. P. Vanagas išbuvo 
iki 1924 m. vasario 29 d. - ne
pilnus dvejus metus. 

Kaip vyk.o parapijos gyve
nimas klebonaujant kun. P. 
Vanagui randama mažai duo
menų. Parapijos protokolų 
knygoje yra pastabos iš 1922 
m. sausio 8 d., kad nustatomas 
parapijos mokestis 50 centų 
mėnesiui. Klebono mėnesinė 
alga $100, vargonininko $35, 
zakristijono $55. Komitetą su
daro: J. Ruzgaitis, J. Leskevi
čius, J. Givis, V. K.ajackas, J. 
Pundžius, K. Brazauckas, A. 
Paulukaitis ir A Vaškelis. 

1923 m. sausio mėn. pro
tokole užrašyta, kad komite
tas renkamas tik iš tų parapi-

jiečių, kurie yra užsimokėję 
uždėtą specialų mokestį $35 
šventovės statybai. Išrinktas 
parapijos komitetas, aukų rin
kėj ai šventovėje ir parapijos 
mokesčių rinkėjai. Pažymėta, 
kad klebonas tarnauja tik pa
rapijiečiams, kurie yra užsi
mokėję mokesčius, o kitiems, 
kurie šauksis kunigo net ir li
goje ir nėra mokėję parapijai, 
nėra jokio patarnavimo. Į 
šiuos nutarimus tenka žiūrėti 
ano laikotarpio akimis, kai 
parapija turėjo nemažas sko
las (tuometinės skolos $20,-
430 prilygtų maždaug dabarti
niams $800,000 ar $900,000. 
Tuo metu dviejų šeimų pa
prastas namas kainavo $5,000-
$6,000). Tu.čiau stiprus pini
ginių reikalų pabrėžimas ir 
komiteto kišimasis į dvasinių 
reikalų tvarkymą prisidėjo 
prie dalies lietuvių nutolimo 
nuo parapijos, įnešė įvairių 
ginčų ir svarstymų, padėjo 
laisvamaniams stiprėti. 1925 
m. spalio mėn. vėl teko stip
rinti šventovės pamatus, da
žyti šventovę, remontai kaina
vo $1,500.1923 m. buvo baigti 
su $8,451.21 pajamų, $7,626 
išlaidų, skola sumažėjo iki 
$15,495. 

Pasakojama, kad klebo
nas kun. P. Vanagas dažnai iš 
sakyklos barė "netikėlius". 
Gal dėl to ir kitokių priežasčių 
atsirado skundų prieš kleboną 
arkivyskupijoje. Vieni parapi
jiečiai rašė peticiją arkivysku
pijai, net su 165 parašais tei
sindami kleboną, kiti parapi
jiečiai rašė kun. J. Šimkui, stu
dijuojančiam Romoje, kad 
grįžtų į Montrealį, dar kiti ra
šė kun. J. Vyšniauskui į Lietu
vą, teiraudamiesi dėl sugriži-

mo. Esant tokiai padėčiai kle
bonas kun. P. Vanagas parašė 
kun. J. Šimkui i Romą, kad 
susirastų sau kitą pakaitalą, 
nes jis žada palikti Montrealį. 

Ir vėl prasidėjo kunigo 
ieškojimas; buvo tartasi su vi
sa eile~: .k:un. Paul Miež
vinskiu, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonu Saint 
Clair, PA. Montrealyje gyve
nantis Juozas Vilkaitis siūlė 
arkivyskupui savo brolį, klie
riką Antaną VJ.1.k.aitį, baigiantį 
mokslus seminarijoje Seinų 
vyskupijoje (tai tas pats kun. 
Antanas Vilkaitis, kuris po 
Antrojo pasaulinio karo apie 
1950 m. kurį laiką buvo prie 
šv. Kazimiero parapijos Mont
realyje ). Buvo tartasi su kun. 
J. 'fyszkiewicz iš Scranton, PA. 
Montrealio arkivyskupas, ieško
damas klebono dažnai kreip
davosi į Lietuvos vyskupą 
Pranciškų Karevičių. Jo nuro
dymu į Montrealį atvyko kun. 
Juozas Daknys, atsiųstas į 
Ameriką rinkti aukų Kultūros 
fondui ir besimokantiems se
minaristams. 

Kun. J. Daknys perėmė 
parapiją 1924 m. kovo 12 d. 
Jis gimęs Stakliškių parapi
joje; mokėsi Vtlniaus ir Kauno 
kunigų seminarijose, buvo vi
karu Aušros Vartų parapijoj 
Vilniuje. Vyskupas P. Karevi
čius atsiuntė kun. Daknį laiki
nai, kol kun. J. Šimkus baigs 
studijas Romoje. Apie tuo
metinę šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją kun. J. Daknys yra 
taip išsireiškęs: "Parapijoje 
radau suirutę, kaip finansiniu, 
taip ir dvasiniu atžvilgiu. Bend
rai paėmus, parapijiečiai yra 
geri žmonės - klusnūs ir die-

vobaimingi. Vargas yra su ke
liais 'vadovais' parapijoje, ku
rie yra savanaudžiai, ambicingi ir 
nieko neišmaną žmonės''. 

1924 m. balandžio 6 d. bu
vo sušauktas metinis parapi
jiečių susirinkimas. Jis buvo 
audringas su plačiomis disku
sijomis, klebonas net paliko 
parapijos salę. Vis dėlto buvo 
išrinktas komitetas: pirminin
kas kleb. kun. J. Daknys, sek
retorius J. Pundžius, J. Pazno
kaitis, J. Girdauskas. Revizi
jos komisija: A. Vaškevičius, 
J. Mileris, P. Dubauskas. Ka
sos globėjai: S. Plioplys ir M. 
Buzas. Tu.is pačiais metais 
birželio 15 d. buvo suruoštas 
didelis parapijos festivalis, va
dinamas "1bmbolas", kuris tę
sėsi dvi savaites, su Įvairiais 
užkandžiais, atsigaivinimais, 
žaidimais, laimėjimais, bet 
davęs tik $193.35 pelno ir iš to 
iškilo nesibaigiantys ginčai ir 
net kaltinimai, kadangi ini
ciatorius buvo klebonas. Gera 
dalis parapijiečių ir komiteto 
narių pirmenybę skyrė pini
giniams reikalams nueidami 
iki kraštutinumų ir dažnų gin
čų. Klebonas kun. J. Daknys 
patarė komitetui patiems tik
rintis, ar į jį kreipiantis para
pijietis ligos ar mirties atveju 
yra užsimokėjęs parapijos mo
kesčius. Neilgai, tik kiek dau
giau nei metus, kun. J. Daknys 
išbuvo klebonu ŠV. Kazimiero 
parapijoje ir išvyko į Niagara 
Falls, NY. Tun dirbo 4 metus, 
pastatė Šv. Jurgio mūrinę 
šventovę ir kleboniją. Susida
rius Lietuvos bažnytinei pro
vincijai, vyskupas J. Staugaitis 
grąžino kun. J. Daknį i Lietu
vą, kur ji~ klebonavo Lauk
žemėje, Zemelėje. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, moky
tojavo lietuvių gimnazijoje 
Nurtingene. 1949 m. emigra
vo i JAV, Seattle vyskupiją, 
buvo Šv. Juozapo parapijos 
klebonu. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos choras 1923 metais. Vidmyje - klebonas kun. P. Yanagas, vargonininkas J. Aučius 



Mūsų kovos Rytų Lietuvoje 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Galbūt mūsų išleistuvės 
buvo tuo įspūdingesnės, kad 
šiam, 301-jam batalionui teko 
pati sunkiausia užduotis -
vykti į tolimiausią Rytų Lietu
vos sritį - Ašmeną, kur vyks 
didžiausi ir skausmingiausi 
LVR mūšiai su "Armija krajo
wa" {AK). 

Be jokių kliūčių batalio
nas per naktį pro Kauną pa
siekė sostinę Vilnių. Rytas ga
na saulėtas. Ešelonas didžiu
lėje gelž. stotyje sustojo. Tulu
moje, aerodrome, nuolat kyla 
ir leidžiasi "Luftwa:ff es" lėktu
vai. Ešelonas pajuda ir dunda 
toliau į rytus. Pagaliau po pie
tų sustojame stotelėje -
SALOS. Cia išsikrauname. 
Kuopos pėsči_ps nužygiuoja 
iki Ašmenos. Stabo persona
lui buvo atsiųstas sunkveži
mis, kur sukrovėme savo man
tą bei kitus reikmenis. Važiuo
jame gan geru vingiuotu vieš
keliu. Apylinkės labai vaizdin
gos. Tulumoje ~aukštos pušys 
ant kalvų. Pro Ziuprėnus dai
nuodami pasiekiame Ašme
ną. Tui istorinės Lietuvos et
ninės žemės, kurias gražiai 
aprašė Adomas Mickevičius 
savo veikale Ponas Tadas. Ne
toliese už Ašmenos į pietus -
Benekonys, Adomo Mickevi
čiaus gimtinė. 

Tai čia, šiose istorinėse 
Lietuvos žemėse teks man ir 
mūsų bataliono kuopoms pa
gyventi apie porą trumpų, bet 
labai kruvinais įvykiais per
krautų savaičių. Apie 50-iai 
mūsų jaunų savanorių idealis
tų teks čia paguldyti savo jau
nas galvas. 

Nesėkminga 308 (Ukmergės) 
bataliono pradžia 

Beveik tuo pačiu laiku ir į 
tą pačią Ašmenos apskritį bu
vo dislokuotas 308-sis (Uk
mergės) batalionas. Jų paskir
tis buvo Alšėnai, Krėva, Grau
žiškės ir Dieveniškės. Tik po
rai kuopų pavyko sėkmingai 
pasiekti savo tikslą - Alšėnus. 
Kitos 2 kuopos buvo klastin
gai pakeliui prie Graužiškių 
užpultos gerai ginkluotų 
stambių AK pajėgų. Aršiame 
dienos mūšyje batalionas ne
teko 21 žuvusio, 16 sužeist1V 7 
dingusių be žinios karių. (Sie 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

7 buvo AK sušaudyti). Kuo
pos, susirinkusios savo žuvu
siuosius ir sužeistuosius, pasi
traukė į Ašmeną. Tui buvo pir
moji skaudi LVR nesėkmė 
Ašmenos apylinkėse. 

301-jo bataliono kuopos, 
įsikūrusios Mur. Ašmenoje ir 
Tolminove, kol kas neturėjo 
jokių su AK susikirtimų. Tu
čiau vyrai nesėdėjo rankas su
dėję. Kiekvieną dieną jie atli
ko kovos pratimus, kasė apka
sus ir tvirtinosi. Ašmenoje, 

važiavo keletas ginkluotų vo
kiečių kariškių ir labai triukš
ma vo. Kauną pasiekėme tą 
pačią dieną vakare. Nuvy
kome į kpt. Jakučiono namą, 
kur gyveno jo šeima. Tenai 
pirmąkart po kelių savaičių 
teko pavalgyti geros vakarie
nės. Buvau taip pavargęs, kad 
užmigau ten pat valgomajam.e 
ant sofos. Kitą dieną nuvy
kome į Rinktinės štabą gauti 
atitinkamų dokumentų rei
kiamai aprangai iš vokiečių 

Po 53 metų Kaune susitikę Lietuvos laisvės kovotojai. Iš k.: 
Jonas Dailidė, Leonas Dabašinskas ir Vytautas Grybas 

bataliono štabe, pirmoji gegu
žės savaitė praėjo gana ra
miai. Sekmadienį teko nueiti 
į gražiąją Ašmenos šventovę, 
kur buvo al!kojamos Mišios 
lietuviškai. Zmonių susirinko 
nemažai. Orai malonūs. 

Komandiruotė Į Kauną 

Kitos savaitės pradžioj 
301-jo bataliono tiekimo sky
riaus viršininkas kpt. Jakučio
nis gauna iš Kauno įsakymą 
atvykti į LVR štabą, pasikrauti 
baltinių savo bataliono ka
riaIDS. Thm tikslui jis pasiėmė 
mane kaip adjutantą. Kelionę 
pradėjome iš Ašmenos sunk
vežimiu. Važiavome pro Me
dininkus, labai duobėtu plen
tu. Pasiekę Vilnių, sėdome į 
keleivinį traukinį. Už sienelės 

Algis MEDELIS 

sandėlių "Saulės" gimnazijos 
rūmuose paimti. Dieną pralei
dome besilankydami įvairiuo
se Rinktinės štabo skyriuose. 
Vakare, su kpt. J ak:učonio gi
minaite moksleive, apsilankė-
me labai puikiame koncerte, 
kur dalyvavo net 2 chorai: vie
nas - Kauno, kitas iš Vtlniaus. 

Tui buvo mano paskutinis 
toks kultūrinis pobūvis Tėvy
nėje. Kitą dieną dar teko šiek 
tiek pavaikštinėti po Laisvės 
alėjos krautuves, kuriose be
veik nieko nebuvo. Vienoje 
krautuvėje nusipirkau sidab
rinį žiedą. su Vyčiu raudona
me fone. Sis žiedas lydėjo ma
ne per visą karo ir pokario lai
ką Vokietijoje ir Kanadoje. 

{Bus daugiau) 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina , skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202·50 Elm Or.E., Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 l 
ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306-9563 
Visos paslaugos alsilo•iečia11t gimines iš Lietuvos, arba Jums skre11da11t į Liet111·ą. 
JAV DOLERJUS U ETUVOJE PRJSTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIE AS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite .m ALGIU MEDEU U 
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Pagalba Afganistanui 
Kanados ministeris pir

mininkas S. Harper ir gyny
bos ministeris G. O'Connor 
netikėtai apsilankė Afganis
tane. Jie susitiko Kabule su 
Afganistano prezidentu H. 
Karzai. Buvo aptarta, kaip 
įgyvendinami valstybės at
statymo ir kiti projektai, ku
riems lėšas siunčia Kanada. 
S. Harper patvirtino, kad 
Kanada vykdys savo įsipa
reigojimus Afganistanui. Thi 
lieka vienu iš svarbiausių už
sienio politikos uždavinių. 
Pripažindamas, kad jis mato 
pažangą, atkuriant sugriau
tus miestus ir ryšius, geri
nant saugumą, ministeris 
pirmininkas S. Harper pa
brėžė, kad labai svarbu kurti 
teisinę valstybę, gerbiančią 
ir ginančią žmogaus teises. 
Prezidentas H. Karzai pra
nešė, kad kanadiečių dėka 
Kandahare sukurta 10,000 
darbo vietų, išmokėta 30,000 
mažų paskolų, daugiausia 
moterims. Gera permaina 
sveikatos srityje - per šiuos 
metus išgyveno 40,000 nau
jagimių daugiau nei papras
tai. Kanados atstovai apsi
lankė mokykloje, kurią savo 
lėšomis išlaiko kanadiečiai, 
kasmet skirdami beveik 
40,000 dol. Joje - 10,000 vai
kų, daugiausia našlaičių. 
Jiems sudarytos sąlygos mo
kytis ne tik rašto, bet ir mu
zikos, dailės, medžio drožy
bos. Afganistane šiuo metu 
yra 2,500 Kanados karių. 
Valstybės vadovai lankėsi jų 
bazėse, kalbėjosi su kariais 
ir jų vadovais. 

Rinkimai Manitobos pro
vincijoje pasibaigė, kaip ir 
buvo tikėtasi, Na\!.iųjų de
mokratų pergale. Si partija 
ir jos vadovas Gary Doer ne 
tik laimėjo rinkimus trečiąjį 
kartą iš eilės, bet ir turi dau
gumą parlamente. Beveik 
perpus mažiau rinkėjų balsų 
gavo konservatoriai, libera
lai - vos 2%. 

Lankydamasis Waterloo 
(ON) mokslo centre ministe
ris pirmininkas S. Harper 
pranešė apie naują strategi
ją ir programas, gerinant 
mokslo ir technologijos spar
tą, ruošiant inžinierius ir 
mokslininkus, naudojantis 
privataus verslo finansavi
mu. Šioje srityje Kanada yra 
gerokai atsilikusi nuo kitų 
didžiųjų valstybių (G-8). 
Valstybė yra praradusi savo 
pirmavimą mokslo ir tech
nologijų srityje, daug mažiau 
studentų universitetuose ren
kasi mokslo tyrimo studijas 
ar inžinerijos specialybes. 
Naujoji strategija numato 
geriau panaudoti privačių 
verslininkų lėšas, remiant 
mokslo tiriamuosius darbus. 
Planuojama patraukti užsie
nio investuotojus, kurie rem
tų universitetuose mokslo 
tyrimų ir inžinerijos progra
mas, skirdami stipendijas bei 
lėšų stažuotėms (intern
ship ). Naujajame biudžete 
mokslui ir technologinei kū
rybai skatinti skiriama 9.2 

bln. dol. Dalis šių lėšų bus 
skirta naujai programai įgy
vendinti. 

Montrealio bankas, vie
nas iš penkių didžiausių vals
tybėje ir laikomas patikimu, 
netikėtai patyrė didžiausius 
finansinius nuostolius savo 
istorijoje - 680 mln. dol. Thi 
dvigubai daugiau nei tikėta
si. Iš pradžių bankas kaltino 
neįspėjamus rinkos poky
čius, tačiau dabar įtariama, 
kad gali būti piktnaudžiavi
mo atvejų natūralių dujų pre
kybos skyriuje JAV. Kol kas 
šių nuostolių priežastys ne
aiškios ir tiriamos. Bankas 
jau atleido iš darbo du svar
bius darbuotojus. 

Netikėtai karštų ginlų 
tarp parlamentarų sulaukė 
vyriausybės sprendimas pa
naikinti kalbų programas, 
teismuose ir kitose valstybi
nėse įstaigose. Kai liberalų 
atstovas D. McGuinty apkal
tino konservatorių Galipeau 
abejingumu prancūzų kal
bos naudojimui visuomeni
nėse institucijose, pastarasis 
atsakydamas į D. McGuinty 
priekaištus pasielgė neįpras
tai. Pažeisdamas ilgametes 
parlamentinio elgesio tai
sykles ir tradicijas, Galipeau 
ne tik atėjo į liberalų "terito
riją" parlamente, bet ir pa
lietė savo ginčo priešininką 
ranka. Parlamentarų fizinius 
susidūrimus matome kitose 
valstybėse, bet Kanados par
lamentiniam.e gyvenime toks 
pažeidimas labai retas atve
jis. Vėliau Galipeau atsipra
šė savo priešininko už ne
leistinus veiksmus. 

Albertos provincijoje ne 
visi vairuotojai turės įprasti
nį pažymėjimą su savo nuo
trauka. Neseniai provincijos 
teismas patenkino huteritų 
ieškinį ir leido jiems turėti 
vairuotojų pažymėjimus be 
jų. Huteritai - nedidelė reli
ginė grupė, kuri įsitikinusi, 
kad jų tikyba neleidžia turėti 
savo atvaizdo. Reikalavimas 
turėti fotografiją net oficia
liame dokumente pažeidžia 
jų teises. Nedidelės koloni
jos gyventojai verčiasi žem
dirbyste, todėl netekus teisių 
vairuoti automobilius, žlug
tų jų pragyvenimo šaltinis. 
Albertos policija žada spręs
ti ginčą aukštesniame teis
me, susirūpinusi kas svar
biau: valstybės saugumas ar 
nedidelės grupės žmonių re
liginės teisės? Tukia teismo 
išimtis vienai grupei gali pa
skatinti kitų religinių grupių 
ieškinius. 

Kanados Ūkininkų są
junga tvirtina, kad pasauliui 
gresia maistinių javų trūku
mas. Jų pateikti duomenys ro
do, kad pasaulyje per pasta
ruosius 6 metus grūdų sunau
dojama.,. daugiau nei užaugi
nama. Zemdirbystės specia
listai tvirtina, kad derlių di
dinti trąšomis ir papildomu 
drėkinimu galimybės jau išnau
dotos. Jų siūlomas sprendi
mas-pasaulinė mitybos dieta. 

SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
SUSIDEGINIMO METINĖS 

Gegužės 14 d. sukako 
35 metai, kai Kaune, Mu
zikinio teatro sodelyje, susi
degino Romas Kalanta. Vi
są Lietuvą ir okupacinę so
vietų valdžią sukrėtęs 19-
mečio susideginimas atkrei
pė pasaulio dėmesį ir primi
nė, kad laisvės troškimas 
okupuotoje Lietuvoje sovie
tų propagandos nebuvo su
naikintas. 1972 m. gegužės 
14 d. jaunimo demonstraci
jos buvo bene didžiausios 
masinės riaušės Sovietų Są
jungoje. Į Kauno gatves iš
ėjo per 3,000 žmonių. Jiems 
malšinti sutelkta per 7,000 
milicininkų, kareivių. Masi
nės demonstracijos, smur
tas ir areštai truko kelias 
dienas, buvo suimta dauiiau 
kaip 400 asmenų. S.m. 
gegužės 14 vidurdienį Kau
no IX forto muziejuje prog
rama "Ugnies auka" pa
gerbtas R. Kalantos atmini
mas. Veršvų vidurinės mo
kyklos mokiniai parodė lite
ratūrinę muzikinę kompozi
ciją "Esu aš paukštis, vietoj 
nepaklydęs ir neišleidęs 
laisvės iš akių", buvo skaito
mas pranešimas "Lietuvos 
jaunimo pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai". Mu
zikinio teatro sodelyje su
rengta popietė "Vilties pa
vasaris", vakare vyko kon
certas, rašo LGTIC. 

BANKAS PATIKIMIAUSIAS 
Balandžio mėnesį Lie

tuvos gyventojai labiausiai 
pasitikėjo Lietuvos banku. 
Pasitikėjimą šiai finansų 
institucijai išreiškė 73% vie
šosios nuomonės apklausos 
dalyvių. Thip pat buvo pasi
tikima Bažnyčia - 71 % tei
giamų atsiliepimų, "Sodra" 
-65%, Konstituciniu teismu 
- 63%, krašto apsauga -
61 %, Lietuvos žiniasklaida 
- 54% ir Prezidento tarnyba 
- 53%. Rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų bendro
vės "Baltijos tyrimai" ba
landžio 20-26 d.d. atliktos 
apklausos duomenimis, dar 
keliomis institucijomis ša
lies gyventojai kiek labiau 
pasitikėjo, nei nepasitikėjo -
tai komerciniai bankai, savi
valdybės, Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba ir Valsty
bės kontrolė. Labiausiai ba
landį, kaip ir anksčiau, buvo 
nepasitikima seimu. Tautos 
išrinktaisiais nepasitikėjo 
67% apklausos dalyvių. Ne
patikimomis institucijomis 
įvardintos ir vyriausybė -
57%, muitinės - 56%, teis
mai - 55%. Balandžio mė
nesį palankiausiai Lietuvos 
gyventojai vertino prezi
dentą Valdą Adamkų. 74% 
viešosios nuomonės apklau
sos dalyvių valstybės vadovą 
įvardino populiariausiu 
visuomenės vadovu. Veikėjų 
populiarumo rikiuotėje se
kė Europos komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė, sociali
nės apsaugos ir darbo mi
nisterė Vilija Blinkevičiūtė, 

Policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravi
čius ir ministeris pirminin
kas Gediminas Kirkilas. 

APLINKOSAUGA- PER 
ŠVIETIMĄ 

Valstybės institucijos ir 
pramonės įmonės įsiparei
gojo kartu ugdyti visuo
menės atsakomybę aplinko
saugos srityje susitarimu dėl 
aplinkosauginio švietimo 
pažangos, kurį gegužės 22 
d. Vilniuje pasirašė švietimo 
ir mokslo ministerė Roma 
Žakaitienė, aplinkos minis
teris Arūnas Kundrotas bei 
aplinkosauginės iniciatyvos 
"Zalioji karta", vienijančios 
pramonės įmones, iniciato
rius Bronislovas Lubys. Mi
nisterijų ir įmonių pasirašy
tas susitarimas atspindi 
Valstybinėje darnaus vysty
mosi strategijoje įtvirtintas 
nuostatas - per švietimą 
siekti pažangos aplinkosau
gos srityje. Įsipareigota pra
dėti ir įgyvendinti bendras 
švietėjiškas programas moks
leiviams, siekti skaidraus ir 
efektyvaus ES struktūrinių 
fondų lėšų 2007-2013 m. 
paramos aplinkosaugai pa
naudojimo. Gegužės 29 d. 
visose Lietuvos mokyklose 
surengta pirmoji "Zalioji 
pamoka", kurioje mokslei
viai supažindinti su darnaus 
vystymosi principais ir ap
linkosaugos problemomis, 
jų sprendimo būdais. Kartu 
rengiamas Jconkursas mo
kytojams "Zalioji pamoka: 
mokau pažinti gamtą". 

LIETUVIAI EVERESTE 
Į 8848 m. aukščio Eve

resto kalną gegužės 21 d. 
įkopė kaunietis Darius Vai
čiulis. Gegužės 15-ąją ją pa
siekė Aldas Baltutis. D. Vai
čiulis kopė kartu su kitais 
keturiais "Himex" ekspedi
cijos nariais, taip pat dviem 
grupės vedliais ir mažiausiai 
6 "šerpais". Ekspedicijai va
dovavo Russel Brice. A . 
Baltutis kopė kartu su eks
pedicija "SummitClimb Ti
bet Everest 2007". Ekspedi
cijai vadovavo Arnold Cos
teris, per pastaruosius tre
jus metus tris kartus sėJ
mingai kopęs į Everestą. Sis 
Everesto sezonas nepapras
tai palankus alpinistams dėl 
gero oro. Šiais metais kalno 
viršūnę jau pasiekė 325 al
pinistai. 

JT PAREIGOS 
Jungtinių Tautų (JT) 

Generalinė sueiga išrinko 
Lietuvos nuolatinės misijos 
JT patarėją Dainių Baublį 
Nusiginklavimo ir tarptau
tinio saugumo komiteto 
(Pirmojo komiteto) prane
šėju. Kiekvienoje metinėje 
sesijoje renkami 6 pagrindi
nių komitetų pranešėjai. 
Lietuvos nuolatinis atstovas 
JT ambasadorius Dalius Če
kuolis šiais metais užima 
trečiojo pagal svarbą JT or
gano - Ekonominės ir so
cialinės tarybos - pirminin
ko vietą. RSJ 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos moterys paminėjo vyrų gimtadienius gegužės 6 d. 

Edmonton, AB 
KLB EDMONTONO APY

LINKĖS metinis susirinkimas 
įvyko š.m. gegužės 5 d. Dalyva
vo 33 nariai. Pirmininkė padarė 
veiklos pranešimą apie naujas 
veiklos iniciatyvas - lietuvių 
kalbos pamokas, virimo pamo
kas, jaunimo skyrių, stipendi
jas. Nutarta remontuoti keltu
vą. Iždininkė Andrea Smidtas 
pateikė finansinę apyskaitą, ku
rios reviziją padarė John Mor
ris ir Tom Cooper. Iš valdybos 
pasitraukė Jean Luke ir Vida 
McLeod. Naujas sekretorius 
yra Marty Wilson (Juknevi
čius). Susirinkimui pirmininka
vo Mike Bartkus (tel. 886-
9595). Pirmininke liko Nijolė 
Karosaitė (tel. 456-2816), ren
ginių vadovė Gloria Bartkus 
( 465-55?8), buvęs pirmininkas 
Kostas Zolpis, "Casino" kopir
mininkai J ohn Morris ir Tom 
Cooper. Jaunimo skyriui vado
vauja Tadas Korris (441-9101). 

PREMIJUOTAS LIETU
VIŠKAS FILMAS Dievų miškas 
buvo rodomas gegužės 5 d. Ed
montono Lietuvių Namuose. 
Dėkojame Lietuvos ambasados 
pareigūnei Jurgitai Bilvaišienei 
už leidimo parūpinimą. 

"CASINO" VAKARAS bu
vo surengtas gegužės 11 ir 12 
d.d. Century Casino patalpose. 
Dėkojame John Morris ir Tum 
Cooper bei visiems savano
riams, padėjusiems šį renginį 
suorganizuoti. 

ČIURLIONIO ORKEST
RO KONCERTAS įvyko gegu
žės 25 d. Edmontono miesto 
merijos salėje. Daugiau kaip 60 
jaunų muzikantų visą mėnesį 
repetavę ruošdamiesi Čiurlio
nio muzikos įrašui, kurį išleidžia 
Edmontono lietuvių apylinkė. 
Orkestras atliko simfoninę 
poemą Miške ir kitu~ veikalus. 

KUN. JONAS SILEIKA, 
OFM, lankysis Edmontone bir
želio 8-9 d.d. Birželio 8 d. nuo 
6.05 v.v. bus klausomos išpa
žintys, po to bus suteikiamas 
palaiminimas. Svečias aukos 
Mišias birželio 9 d., 11 v.r., po 
jų bus kavutė. Pensininkams 
nemokamai parūpinsime trans
portaciją. Skambinti Nijolei tel. 
456-2816. 

ŠEIMŲ DIENA įvyks bir
želio 9 d. nuo 5.30 v.v. Bus 
kepta kiauliena ir kiti patieka
lai, gros Tado Korris "Brothers 
J azz Quartet". Visi prašomi už
sisatsYti vietas, skambinant Kos
tui Zolpiui tel. 454-4920 arba 
Nijolei Karosaitei-Korris tel. 
456-2816 (el.paštas: nkorris@ 
shaw.ca). 

BALTIEČIŲ SUSITIKI
MAS įvyks birželio 22, penkta
dienį, 7 v.v. (adresas: 11629 -
83 St. ). Su nemažu pasisekimu 
praėjo pirmasis šių metų Bal
tiečių vyno ir sūrio vakaras ba
landžio 13 d. Dėkojame Al
bertos parlamento nariui Tho
mas Lukaszuk, radusiam laiko 
apsilankyti šiame renginyje. Vi
si kviečiami į birželio susiti-

Sekminių vainiko ištraukas Vasagoje vaidina (iš k.) Lina 
Verbickaitė-Sawitz ir Ona Senkuvienė Ntr. K. Poškaus 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans) 
S a vininkas J u rgis KuliaSlus 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

kimą, kas gali - prašomi atsi
nešti užkandėlių arba saldumy
nų. Veiks baras. 

Naujoji Draugo redaktorė 
Dalia Cidzikaitė (kairėje) su 
buvusiaja vyr. redaktore Danu
te Bindokiene Amerikos lietu
vių fondo suvažiavime Lemon
te, kur D. Bindokienė buvo 
išrinkta į šios organĮzacijos 
Tarybą Ntr. E. Sulaičio 

"TŽ" artima bendradarbė, Lie
tuvių fondo suvažiavimo sekre
torė Aldona Šmulkštienė PLC 
Lemonte Ntr. E. Šulaičio 

Hamilton, ON 
A.a. Reginos Pakalniškie

nės atminimui Hamiltono "Ram
byne" gyvenantys lietuviai Tė
viškės žiburiams aukojo $40. 

Lietuviška programa Toli -
arti yra rodoma pirmadie
niais, 2.30 v.p.p. per 4-tą TV 
kanalą. Programą veda Stasys 
Kuliavas Toronte. Inf. 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 
Coll ingwoodo apy
l in kėse kreipkitės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Baltimore, MD 
BALTIMORĖS LIETU

VIŲ 35-asis festivalis "Pavasa
rinės dainos" įvyko gegužės 12 
ir 13 d.d. Catonsville Armory 
patalpose. Buvo pardavinėja
mas lietuviškas maistas, rodomi 
tautodailės dirbiniai ir tautiniai 
šokiai, kuriuos atliko Baltimo
rės grupė "Malūnas". Grojo 
Juozas Sujeta, programą atliko 
ir lituanistinės K. Donelaičio 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. Šventės organizatoriai -
Baltimorės Lietuvių Namai, 
Lietuvių bendruomenė, Ameri
can Legion Lithuanian Post 
#154, Baltimorės lietuvių mu
ziejus, Lietuvių sporto klubas, 
Kalbos ir kultūros klubas, tauti
nių šokių grupė "Malūnas", 
rengėjų komiteto pirmininkė -
Julija Sajauskas. Inf. 

ULKS ZINIOS 

A.a. Onos Svarinskienės 
atminimui pagerbti, Užsienio 
lietuvių katalikų sielovados 
(ULKS) fondui aukojo: po $50 
- J. Kežinaitis, V. Kežinaitis, A. 
Morkūnas, J. Morkūnas; po $20 
- D. Baziliauskienė, P.V. Mel
nykai, M.S. Putrimai, D. Sima
navičiūtė, L. Simanavičiūtė, R. 
A. Simanavičiai, E.R. Stravins
kai, J.Z. Stravinskai, R. Stra
vinskaitė. Iš viso surinkta $380. 
Aukas rinko M. Povilaitienė. 

A.a. Aldonos Rusinienės
Pranevičienės atminimui pa
gerbti, Užsienio lietuvių katali
kų sielovados fondui aukojo: 
$100 - R.R. Smolskiai; $50 -
M. Povilaitienė; po $20 - M. S. 
Putrimai, A.K. Ratavičiai, T. B. 
Stanuliai; $10 - L.l. Baziliaus
kai. Iš viso surinkta $220. 

Aukas rinko B. Kazlaus
kaitė, B. Matulaitienė ir M. 
Povilaitienė. Velionių šei
moms, visiems aukotojams ir 
aukų rinkėjoms nuoširdžiai 
dėkoja ULKS delegato prel. 
E. Putrimo patariamasis komi
tetas. RR 

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 

Baltimorės lietuvių šventės "Pavasarinės dainos" akimirkos (iš 
viršaus į apačią): kvietimas į šventę; prekystaliai ir parodos 
"Armory" salėje viliojo lankytojus savo rodiniais (viduryje - TŽ 
bendradarbis L. Misevičius); šoka Baltimorės tautinių šokių 
grupė "Malūnas" Ntrs. V. Brazausko 

TALKOS Kredito kooperatvvas Hamiltone 
IEŠKO 

DARBUOTOJO/JOS 
dirbti nepilną darbo laiką (part time). 

Pageidautina mokėti anglų ir lietuvių kalbas. 

Kreiptis į TALKOS raštinę 

tel. 905 544-7125 darbo valandomis 

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 l 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 

San Francisco, CA, lie
tuviai sako, kad negali pasi
girti nuosavais namais ar sa
vo parapija, tačiau jie daug 
pagalbos gauna iš Lietuvos 
garbės konsulo Dennis Gar
rison. Jis ne tik leidžia nau
dotis savo privataus klubo 
sale, bet stengiasi dalyvauti 
lietuvių renginiuose, padė
ąamas juos ir organizuoti. 
Cia lietuviai gyvena plačiai 
išsimėtę San Francisco įlan
kos apylinkėse. Jiems tenka 
į lietuviškus renginius va
žiuoti 70-100 mylių. Todėl 
šioje bendruomenėje nėra 
daug subuvimų. Balandžio 8 
d. Lietuvių jaunimo klubas 
suorganizavo velykinį pobū
vį. Jau antri metai tokio po
būdžio dalyvius priima Da
nutė Nitecki savo namuose, 
Berkeley mieste. Malonu 
buvo daugumai dalyvių vėl 
susitikti, o taip pat susipa
žinti su naujais dalyviais. 
Studentė Aušra, kaip rašo
ma Drauge, keletą mėnesių 
buvojo Berkeley universi
tete. Bet ji grįžta į Lietuvą, 
nes čia neradusi, ko tikėjosi. 
Taipgi 10 metų išgyvenę 
Amerikoje į Lietuvą grįžta 
Arūno ir Ramunės šeima. 
Muzikologas Geraldas sako
si čia atradęs savo vietą ir 
neketina niekur išvažiuoti. 
Dauguma tautiečių San Fran
cisco apylinkėse gerai įsikū
rę, turi gerus darbus "Silicon 
Walley" bendrovėje, yra pa
tenkinti savo gyvenimu ir ne
sirengia žvalgytis kitur. 

Estija 
Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo šventės 
proga Lietuvos ambasado
rius Juozas Bernatonis Tali
ne buvo sukvietęs tautiečius 
į Talino Juodgalvių brolijos 
patalpas, kur koncertą atliko 
Laima J onutytė ir "Draugų 
kvintetas" iš Lietuvos. Kon
certe dalyvavo Lietuvos prem
jeras Gediminas Kirkilas, 
Estijos premjeras Andrus 
Ansip, kitų valstybių amba
sadų atstovai, Estijos politi
kai bei kultūros veikėjai. Ko
vo 11-tosios minėjimas vyko 
Lietuvos ambasados patal
pose. Pasiklausyta Estijos 
muzikos akademijos profe
sorių Aleksandros Juozapė
naitės - Eesmaa fortepijonu, 
Mari Tampere-Bezrodny 
smuiku ir Peeter Paemurru 
violončele atliekamų muzi
kos kūrinių. Apžiūrėta Algi
manto Kezio iš JAV-bių me
ninių fotografijų paroda. 

Ukraina 
Krymo lietuviai vasario 

21 d. dalyvavo tarptautinės 
Gimtosios kalbos dienos 
šventėje. Jau antri metai 
sekmadieninės lietuvių mo
kyklos mokytoja Irena Ba
badžan su savo mokiniais 
dalyvauja Gimtosios kalbos 
dienos konkurse. Šiemet iš
trauką iš Salomėjos Nėries 
poemos Eglė žalčių karalienė 
deklamavo Julija Kugytė, 
lietuvių liaudies dainą Sė-

džiu už stalelio atliko ir pa
grojo fortepijonu Raja Ba
badžan, o rašinį Kalba - tau
tos siela parašė Volodia Ba
bandžienė. Tapgi jau antri 
metai lietuvių mokyklos mo
kytojų pastangomis rašomas 
Tautinio solidarumo diktan
tas, parengtas savo jėgomis. 
Jis buvo pavadintas Kalėdos. 
Geriausiai diktantą parašė 
Elena Krivošej ir gavo pre
miją, o kiti - paskatinimo 
dovanėles. 

Belgija 
Nuo šio krašto teisėsau

gos nukentėjo verslininkas 
Stasys Grinis, Kauno trans
porto "Espeda" bendrovės 
savininkas, kai buvo nuteis
tas kalėti Belgijoje ketverius 
metus už tai, kad jo sunkve
žimių-vilkikų vairuotojai pa
imdavo pavežėti tautiečius, 
norinčius įsidarbinti Angli
joje. Už tokius veiksmus kau
nietis verslininkas buvo ap
kaltintas prekyba žmonėmis. 
S. Grinis, dvejus metus išsė
dėjęs kalėjime, buvo nese
niai paleistas. Dabar jis ren
giasi Belgijos valstybę ap
skųsti Europos žmogaus tei
sių teismui Strasburge ir pa
reikalauti 700,000 eurų kom
pensacijos. Jis prarado ne
mažai turto ir patyrė sunkių 
fizinių bei dvasinių išgyveni
mų, kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje. 

Uzbekija 
Taškente, šio krašto sos

tinėj e, yra įsteigta Lietuvių 
kultūros bendrija. Pastaruo
ju metu pagyvėjo šios bend
rijos veikla. Mat 2006 m. ji 
gavo stiprios finansinės pa
ramos iš lietuvio verslininko 
Taškente. Buvo taipgi gau
tos erdvios patalpos miesto 
centre. Už šias ir kitas pa
slaugas bendrijos nariai yra 
ypač dėkingi buvusiam pir
mininkui velioniui V. Žiau
niui. Šiuo metu Lietuvių kul
tūros bendrijai vadovauja K. 
Kerejevas. 

Ispanija 
Lietuvos verslininkas 

Virginijus L., kaip skelbia
ma Lietuvos spaudoje, ne
toli Valencijos miesto įsteigė 
didelę statybos bendrovę. 
Deja, per mėnesį patyrė net 
du užpuolimus - buvo ap
vogtas jo butas, ir du nusi
kaltėliai bandė apiplėšti 
bendrovės įstaigą, bet buvo 
policijos sulaikyti. Galvoja
ma, kad nusikaltimo suma
nytojai galėjo būti verslinin
ko Virginijaus lietuviai dar
buotojai. Mat jie žinojo, kad 
darbdavys algas išmoka sa
vaitgaliais, kai bankai užda
ryti, o pinigai laikomi seife. 
Kad nusikaltėliai vykdytojai 
buvo parinkti afrikiečiai, 
galėjo būti tik taktinė gud
rybė. Manoma, kad šis pasi
kėsinimas galėjo būti susijęs 
ir su Virginijaus L. buto api
plėšimu. Vagys pagrobė ne 
tik 30,000 eurų, bet ir savi
ninko visus drabužius. Pas
tarasis buvo išvykęs į verslo 
susitikimą. JA 
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ALĖ RŪTA Poetas Antanas Gustaitis jai-menininkai. Jie išgyveno 
kasdienybes, kaip ir kiti, ne
būtinai joms pasiduodami, o 
kūryboj atrinko savo giliau
sius, kilniausius išgyvenimus, 
jausmus, duodami mums to
bulus ar beveik tobulus kūri
nius. Tokie buvo ir Gustaičiai 
ir Brazdžioniai, buvę bosto
niečiai, kur (Bostone) gyveno 
kultūrininkų, lietuvių kūrėjų 
elitas - Faustas Kirša, dr. J. 
Girnius, B. Brazdžionis, A. 
Gustaitis, S. Santvaras ... Su 
Santvarais Gustaičiai buvo įsi
giję "dviejų galų" namus, kur 
visi darniai sugyveno; taip bu
vo ir lengviau pragyventi (Poe
tas dirbo fabrike, Aleksandra 
- nedirbo), ir jie su Santvaru, 
abu poetai, nueidavo į Atlanto 
pakrantę laisvu laiku, netoli 
jų namų, pasiklausyti žuvėdrų 
klyksmo, kuris jiems dar labiau 
sužadindavo Lietuvos ilgesį. 

Mažai tepažinojau šį su
vaikijos ūkininkų sūnų, turi
ningą kultūrininką, tik iš kelių 
privačių susitikimų Kaliforni
joj, iš jo knygų, kūrybos po
piečių ir iš spaudos puslapių. 
Verta jį šimtmečio proga pri
siminti visiems ypač vyresnei 
kartai jį pažinojusiems iš ver
tingų kultūros srity darbų, iš
likusį ištikimu Lietuvai, visada 
optimistišku, draugišku iki jo 
per greitos mirties išeivijoje -
Bostone, ten mirusiu ir palai
dotu. 

Jo gimimo šimtmetis - 2007 m. kovo 12 dieną 

Poetas humoristas Anta
nas Gustaitis mirė 1990 m. Jo 
žmona, režisierė Aleksandra 
mirė 1996 m. Dabar tėvų pa
laikus sūnus Algimantas par
vežė į Lietuvą. Šių metų (2007) 
birželio 12 d. jie bus perlai
dojami Petrašiūnų kapinėse -
Kaune, o birželio 12 d. Mai
ronio Literatūros muziejaus 
patalpose rengiamas Poeto 
prisiminimas-pagerbimas, kur 
bus pristatyta ir jo gyvenimo 
bei kūrybos trumpa apžvalgi
nė knyga, parašyta Virginijos 
Paplauskienės; ten jai sūnus 
nusiuntęs ir visą Gustaičių ar
chyvą. Lietuva laukia grįžtan
čio į Tėvynę sūnaus, kuris vi
sada jos ilgėjosi. 

Išsimokslinęs Nepriklau
somos Lietuvos 18-ųjų metų 
savanorių apgintoje valstybė
je, gabus A. Gustaitis jau ten 
rašė pjeses, dirbo įvairius litua
nisto darbus, tapo ir Vilniaus 
Valstybinio teatro direktoriu
mi, vėliau - Klaipėdos radio
fono vedėju; ten susipažinęs 
su teatro režisiere sukūrė šei
mą, deja, kaip dauguma išti
kimų savai tautai kultūrinin
kų, buvo okupacijų išstumti, 
išlikę nuo karo baisumų gyvi, 
jau stovyklose Vokietijoj gai
vino sava kūryba pabėgėlius
išeivius dvasiškai. Antanas 
Gustaitis, jau poetas-humo
ristas, poetai-rašytojai Ber
nardas Brazdžionis, Stasys 
Santvaras, Pulgis Andriušis 
keliavo - skaitė, deklamavo, 
guodė, linksmino ... 

Režisierė Aleksandra Gus
taitienė daugelyje scenų pa
statė Kazio Binkio veikaląAt
žalynas, kuriame pagrindinį 
vaidmenį atliko tada gimna
zistas Vytautas čekanauskas, 
dabar Kalifornijoj generalinis 
garbės konsulas. Jis gražiai 
minėdavo režisierę ir visą 

Gustaičių šeimą, buvo ir Poe
to gerbėjas. Sūnus -Algiman
tas Gustaitis - ir dabar gerai 
Atžalyną atsimena, - kad ir 
baigęs inžinerijos mokslus, 
pagal tėvus, linkęs ir į visokį 
meną. 

Gustaičiai ir išeivijoj Bos
tone visą laiką užsiėmė lietu
vių kultūra: ruošė programas 
įvairioms šventėms - minėji
mus. Poetas buvo lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos Bos
tone vedėju, važinėjo kviečia
mas po įvairius Amerikos ir 
Kanados miestus, kai jau buvo 
pagarsėjęs poetas humoristas; 

ratūros baruose, jo žinios ir 
paskaitos forma buvo turinin
ga, rimta; buvo tai kitas Gus
taitis, ne juokintojas savo žais
mingais eilėraščių posmais. 

Kiek prisimenu, išleido 
knygas Saulės šermenys, Ko 
liūdi putinėl~ Pakelyje į paža
dėtąją žemę... Už knygą Ir at
skrido juodas varnas gavo Ra
šytojų draugijos premiją -
1966 m. Lietuvoje. 1987 m. 
buvo sudaryta iš jo kūrybos 
eilėraščių rinktinė ir "Vagos" 
leidyklos Vilniuje išleista kny
ga - Pasiglostymo palaima. 
Kaune ant Poeto antkapio, 

Poetas humoristas Antanas Gustaitis 
ir jo žmona Aleksandra 

visiems buvo džiaugsmas jį 
matyti scenoj ir išgirsti nuo
taikingų jo poezijos posmų, 
lengva eilėdara parašytų, 
šmaikščiai pakritikuojančių 
išeiviją, turinčią ydų, silpny
bių, kartais tik nuduoto patrio
tizmo, balių - girtuokliavimo, 
neištikimybių, turtų troškimo 
ir t.t. Jo poezija buvo, tartum, 
išeivijos (ir Lietuvos, iroku
pantų, ir prisitaikėlių) - visos 
tautos sąžinė. Poetas sakyda
vo: "Juokiuosi iš kitų, bet juo
kiuosiu ir iš savęs, iš savo krei
vų žingsnių.„" 

Gal ir pajudindavo sąži
nes, gal kai kam ir nudiegda
vo, bet klausytojai priimdavo 
gerai, visur jį kviesdavo. Poe
tas Gustaitis buvo gerai išsila
vinęs, puikiai pažinojo mūsų 
literatūrą, jo posmai buvo iš
mąstyti ir geros eilėdaros. 
Kartą girdėjau jo rimtą pa
skaitą Lietuvių rašytojų drau
gijos suvažiavime (Cleveland, 
OH), jautėsi kaip jis gerai 
orientuojasi lituanistikos, lite-

sūnaus rūpesčiu ir parinkimu, 
iškaltas šis jo posmelis: Kai 
surandu kilnią mintį, Į tai ir 
garsiai sušunku. Į Noriu žemę 
apkabint~ Į tik aukštielnikam 
sunku. 

Amerikoj lietuviai kultū
rininkai nepraturtėja. Ir Gus
taičiai dirbo ir gyveno kukliai, 
tik dėl pragyvenimo, dar auko
dami, kaip ir visi išeiviai, tau
tos reikalams. Gustaičiai ne
įsigijo automobilio, (juos pa
veždavo poetas Pranas Lem
bertas ar kiti; Lemberto šie
met 140 m. nuo jo gimimo ir 
40 m. nuo jo mirties). Su Lem
bertais Gustaičiai buvo geri 
draugai; ir mes Poetą Gustaitį 
pažinojom Santa Monikoje, 
Kalifornijoje, Lembertus, kai 
iš Bostono buvo jau persikėlę 
čia, kai ir buvę bostoniečiai, 
poeto B. Brazdžionio šeima 
buvo jau Los Angeles mieste, 
ir kai jų sūnus Algimantas lai
kinai dirbo čia, netoli Los An
geles (Camarillo), ir tėvai at
vykdavo aplankyti sūnaus 

Vilniaus vidurinės mokyklos "Lietuvių namai" moksleiviai atliko meninę kompoziciją 
"Sugrįžkite i Lietuvą" mokytojų seminare "Lituanistinio švietimo plėtra", vykusio š.m. 
balandžio 18-20 d.d. Vilniuje Ntr. G. Paulionienės 

šeimos ... Gustaičiai kartais 
apsistodavo ir pas Lembertus 
ar Brazdžionius ... Turėjom 
gražių, linksmų susitikimų, 
pabendravimų. Be to, net ke
lis kartus poetas Gustaitis bu
vo čia organizacijų atkviestas 
su jo Mono - spektakliu, kur 
jis porą valandų juokindavo 
publiką savais posmais ir iš
raiškingu skaitymu ... 

Asmeniniuose, privačiuo
se susitikimuose Poetas buvo 
labai įdomus, linksmas žmo
gus. Nors jo šeima buvo darni, 
lietuviška ir padori, bet poetas 
humoristas ir čia buvo kūrė
jas: vis pavaidindavo neištiki
mybes, "velnio lašų" padaugi
nimą, sakėsi - galėtų vyno iš
gert ir iš mylimos ar gražuolės 
batelio„. Artimas moteris jis 
vadino - mylimoji, kvietkele, 
gražuole, Ramunėle, Rūte
le ... Ir vis meiliai, linksmai, 
lyg tikrai žavėdamasis ... O čia 
pat-Aleksandra nekreipė dė
mesio, nesijaudino, - pažino
jo vaidybas. 

Arba prie vaišių stalo pas 
Moniką Lembertienę, jau 
našlę, Antanas Gustaitis, at
rodė, lenkia stikliuką po stik
liuko, ir kai žmona, neva jau 
draudžia, tai jis pamerkia 
Broniui Railai, žmonai nusi
gręžus greit išgeria iš jo stikle
lio, o jo taurelė - tuščia, kaip 
žmona pageidauja ... Tokių 
vaidybinių juokų būdavo pil
na, ir visi atsigaudavo nuo kas
dienybės, pralinksmėdavo, -
užtat visi mėgo ir mylėjo poetą. 

A. Gustaitis, rodos, buvo 
geriausi, artimiausi draugai 
su poetu Bernardu Brazdžio
niu, kuris taip pat buvo neblo
gas humoristas, ypač privačiai, 
tarp artimųjų. Kartą man teko 
nuvažiuoti su jais į Las Vegas, 
Nevadoj, kai čia svečiavosi 
Gustaičiai. Kiek buvo links
mybės, žiūrint Las Vegas sce
noj laisvus, bet meniškai atlik
tus šokius, vaidinimus... Ber
nardas Brazdžionis tarpais 
įspėdavo Gustaitienę: "Ziū
rėk, žiūrėk, Aleksandra, jau 
šoka mergytės be kamzel
kų ... , uždenk Antanui serve
tėle akis, saugok jį nuo pa
gundų ... " - Gal kada ji ir pri
dengė vyrui akis - juokais ... 

Tokie buvo poetai, kūrė-

Kol esu 
Šlama pakelės berželiai -
Tavo, MAMA, atmintis, 
O gėo/nai galvas kelia, 
Šypsos žmonės sutikti. -
Manyje Tave atradę, 
Slepia nuostabą veiduos. 
Skamba švelniai džiaugsmo 

natos. -
Joms nutilt širdis neduos. 
Ta širdis kas dieną mena 
Mūs išvaikščiotus takus, 
'JYlią, jaukią namų mem;, 
Kur sugrįždavau laiku. 
Kur kerte/ės vi.sos šildė 
Pakeleivį ir mane, 
Tavo žingsnių aidas gird-is 
Tarsi eitum vėl žeme. 

Būdami ne iš tų laisvai 
žaismingų žmonių, abu poetai 
- Brazdžionis ir Gustaitis -
kažkodėl mėgo pakartotinai 
sakyti poeto-humoristo sugal
votą pasakėlę ... Ją girdėjom 
ir Monikos Lembertienės sve
tainėj; ją sakęs ir Čekanaus
kas namuose, kai buvo pa
kviestas svečias Gustaitis ir 
žmona pietų. Jei kiek vėlino
si, tai Gustaitis pasiaiškino: 
"Thigi vis tas Bernardas mane 
sutrikdo ... Užlaikė ... Thip bu
vo ir Tijuanos mieste, Meksi
koj ... Nuvažiavom drauge, tai 
prie išgėrimų ten - tos links
mos, laisvos, kurios ieško vy
rų. Thi jos apstojo ir mudu su 
Bernardu ... Na, tai aš, kai ne
moku ispaniškai, mėginau 
joms aiškinti- ne, ne - jo ne
lieskit, jis Father Catholiko ... 
Va, aš tai Father Ciciliko, tai 
mane galit pamėgint... Bet 
jos taip ir atstojo nuo abiejų, 
jeigu jau 'fathers" ... - O mes, 
ir kas tik girdi, kvatojamės: 
nekaltas kūrybinis pokštas 
apie neva kaltes ar pavojus. 
Bet ... "Sic transit gloria mun
di!" - Viskas praeina. 

Mes mėgom, daugelis mė
go, poetą-humoristą Gustaitį, 
kuris buvo rimtas, draugiškas, 
linksmas, gabus ir žodžio kū
ryboj, ir vaidyboj, gyvenime ir 
kitur. Su kuo jis suartėdavo, 
buvo geras draugas visam lai
kui. Turiu jo dovanotų - auto
grafuotų knygų, kaip ir visi 
lietuviai išeivijoj, turiu gražių 
apie jį prisiminimų ... Ir -
pagarbos. 

Vėjas obelis kedena... MOTINA. (Medžio rai-
Svaigsta žiedlapių pūga.„ žinys) I.Šimkienė 
Ak, geroji MAM4 mano, Mūs žarų nesugrąžint! 
Viskam būna pabaiga. Kol esu, neleisiu niekam 
Tupsta metai tarsi sniegas... Tavo vardo sunaikint. 

IRENA VAIČIULYTĖ-BRADAITIENĖ 



KNYGOS 

Lyg nugludintas akmenėlis 
ELENA DEKAMINAVIČIENĖ 

Mano rankose poeto Vytenio Grabausko 
knyga, Išlikusio jaudufio spalvos l(J() psl., leidykla 
"Atkala". Knyga išleista 2002 metais, tačiau 
gerą knygą galima skaityti dar ir dar kartą, 
juolab, kad ji pateko į mano rankas tik 2007 
m. balandžio mėnesį. Ji - trečioji poeto yyte
nio Grabausko poezijos knyga. Pirmoji Zalioji 
atminties rūta (1993) ir antroji - Beržas, kurio 
nėra (1997). Kiekviena jo poezijos knyga, tai -
savotiškas labirintas, kuriuo keliauji išvysda
mas netikėčiausius reginius, išgyvendamas ne
nusakomas emocijas, ir gaudamas nugludinto 
akmenėlio energijos ir pojūčių. 

Apie poeto Vytenio Grabausko eilėraščius 
"Diemedžio" leidyklos vyr. redaktorius Da
nas Kaukėnas rašė: "Kiekviena eilutė skamba 
taip subtiliai, taip prakilniai graudžiai, kad tą 
balsą sunku su kažkuo palyginti. Tai lyg violon
čelės stygų virpėjimas, grojant Bethoveno 
simfonijas, tai lyg gerai suderintų vargonų tū
tų alsavimas, tai lyg atsidūsėjimas prieš di
džiąją išpažintį". (Danas Kaukėnas, Poeziją 
gimdo kentėjimas. Leidėjo žodis, 1997). 

Vytenis Grabauskas gimė 1934 m., Mari
jampolėje, kariškio šeimoje. Bolševikams oku
pavus Lietuvą, tėvai turėjo persikelti gyventi į 
Sasnavos valsčių. Būsimasis poetas mokėsi 
Sasnavos progimnazijoje, vėliau - Kaune. 

1951 m. šešiolikmetis paauglys už dalyva
vimą moksleivių pogrindinėje veikloje buvo 
nuteistas 10 metų kalėti. Grįžęs po ketverių 
metų iš ypatingojo režimo lagerių, 1955 m. 

buvo pašauktas tarnauti į sovietinę armiją, 
darbo batalioną, kuriame praleido daugiau 
nei trejus metus. Vėliau dirbo statybininku, 
mokėsi vakarinėje mokykloje Marijampolėje 
ir Vilniuje. 

1963-1968 m. Vilniaus universitete studi
javo lietuvių kalbą ir literatūrą. Vytenis Gra
bauskas pagal profesiją lingvistas, Mūsų kal
bos žurnalo redaktorių kolegijos narys, daugelį 
metų dirbęs redaktoriumi Pedagogikos moksli
nio tyrimo institute, išleidęs knygą mokyto
jams Trumpas kalbos vadovas. 

"Tad savo poetiniame kalbėjime jis nepa
prastai reiklus. Kiekvienas žodis čia nugludintas 
it jūros akmenėlis ir į posmelį įdėtas taip, kad 
čia nieko nėra nei per daug, nei per mažai". 

Redaktorius teisus. Jo poezijai nei pridėsi 
ką nors, nei atimsi. Esu peJskaičiusi poeto Vy
tenio Grabausko knygas Zalioji atminties rūta 
ir Beržas, kurio nėra. 

Tai ir yra tikroji poezija, žodžiai taip su
dėlioti, kad tenka tik stebėtis, kaip žmogus 
randa lietuvių kalboje, kurioje tiek daug sve
timybių, slengo, ir kitokių nešvankybių poezi
joje ir literatūroje, o jis atranda frazeologizmų 
ir tarmių būdingų tik sūduviams, kuriuos skai
tai ir stebiesi ta jų žodžių gausa ir spalvingumu. 

Jeigu, rašydama diplominį darbą apie 
poetą Leonardą Matuzevičių, pagal tematiką 
jo kūrybą lyginau su Vyteniu Grabausku ( eil. 
Asiūklis, Karceryje), tai eilėraščio skaidrumas, 
pedantiškumas ir kiekvienos detalės apgalvo
tasis nušlifuotas posmelis man primena pedan
tiškąjį Henriką Radauską. 

Kaimo žmoguje dar rusena senojo 
pasaulio vertybės 

JUSTINA ŠALKAUSKAITĖ, 
socialinė pedagogė 

Džiaugiuosi suteikta gali
mybe balandžio mėnesį pa
matyti VPU dėstytojo, reži
sieriaus dr. Egidijaus Mažinto 
spektaklį Žaldoko sapnas Vil
niaus karininkų "Ramovėje", 
nes gyvenant Kėdainiuose ne 
dažnai tenka tokia pramoga. 

Visą spektaklį Žaldoko 
sapnas galima padalinti į ke
turias scenas, tarsi atskirus 
veiksmus. Pradedama nuo se
nelių pensionato, kuriame jo 
gyventojai tarsi privalo sakyti 
tas tiesas, kurias nurodo jų 
vadovybė. Nors pagrindinis 
senelių globos namų tikslas 
turėtų būti - padėti seneliams 
įsitvirtinti naujoje aplinkoje, 
kadangi pagyvenęs, o juo la
biau senas žmogus pasijunta 
vis labiau atstumtas, neberei
kalingas. Kiekvienas žmogus 
turi teisę turėti namus ir jaus
tis reikalingu. Nors ir gyve
nantys senelių namuose, žmo-

nės turi jaustis tų namų šeimi
ninkais, neprarasti savo as
mens orumo, turėti mėgstamą 
veiklą. Tačiau šie senelių na
mai nepanašūs į tuos tradici
nius, kuriuos įpratę esame 
matyti. Čia viskas tarsi aukš
tyn kojom, nors jie turėtų 
jaustis pilnateisiais šių namų 
gyventojais, tačiau matome, 
kad vyrauja netvarka, neatsi
žvelgiama į jų norus. 

Antroji spektaklio scena 
- tarsi ginčas, ką pasirinkti: 
miestą ar kaimą? Kuo skiriasi 
miesto ir kaimo žmogus? 
Šiandieninis miesto gyvenimo 
ritmas vis stipriau mus įsuka į 
savotišką ratą, kuris su kiek
viena diena vis labiau krypsta 
materialinės erdvės link, vis 
labiau mus blaško ir atitolina 
nuo tikrųjų, amžinųjų verty
bių. Užmirštame stabtelėti ir 
susimąstyti apie esminius eg
zistencinius klausimus: kas aš, 
kam gyvenu? Kaimo žmoguje 
dar rusena senojo pasaulio 

Scena iš spektaklio Žtlldoko sapnas 

vertybės - pagalba, užuojauta, 
pagarba senatvei, noras maty
ti savo vaikus ir vaikaičius 
darbščiais žmonėmis. Kaime 
vis dar yra žmonių - šviesulių, 
kurie nepalūžo, kuriems ir 
šiandien gervių klyksmas iš
spaudžia ašaras, kurios gula į 
eiles, paveikslus, medį ir molį, 
kuriems dar vakarai kvepia 
sūriu prakaitu ir duona, kurie 
supranta medžių kalbą ir mo
ko klausytis kitus. 

Taip pat spektaklyje gali
me pamatyti, pajausti, kad gy
venimas ir mirtis visai šalia, 
jog gyvųjų ir dvasių pasaulis 
eina lygiagrečiai. Tai labai ge
rai atspindi Žaldokas. Būdami 
gyvųjų pasaulyje nė nesusi
mąstome apie amžinybę, tam 
visiškai neteikiame prasmės. 
Ir tik iškeliavę anapus supran
tame savo klaidas, pamatome, 
ką darėme ne taip, kad galė
jome gyventi kitaip. Materia
laus pasaulio problemos taip 
užvaldo mūsų sąmonę, kad 
užmirštame turį dvasinį pra
dą, užmirštame patys save. 
Besiblaškydami ir neturėdami 
tvirto dvasinio pagrindo, pa
klūstame mums diktuoja
moms taisyklėms. Tampame 
priklausomi nuo, rodos, spe
cialiai mums dirbtinai sukurtų 
poreikių. Įsikniaubę vien į 
kasdienybės problemas ir per
nelyg rūpindamiesi kūnu, ap
leidžiame dvasią, suvaržome 
savo vidinę laisvę, neišnaudo
jam e jos beribių galimybių. 

Spektaklis paremtas magi
ja, kurios pilna kiekviename 
mūsų žingsnyje. Tai suteikia 
veiksmui paslapties. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Dainų šventė šiemet 

vyks liepos 5-8 dienomis ne 
tik Vilniuje~ bet ir Kaune. 
Liepos 5 d. Sventė prasidės 
Kanklių popiete Skambėkite, 
kanklės Vilniaus universiteto 
Petro Skargos kieme. Kitos 
dienos rytą Sereikiškių par
ke bus pasitinkama saulė ir 
Folkloro diena Saulutė rate
liu tekėjo. Tą dieną "Arkos" 
galerijoje bus atidaryta liau
dies meno paroda, o vakare 
Kauno S. Dariaus ir S. Girė
no stadione rengiama Šokių 
diena Lino sakmė. Keturių 
dalių programoje šoks dau
giau nei 8,000 šokėjų. Liepos 
7 d. Vilniaus Katedros aikš
tėj e prasidės žygiuojančių 
pučiamųjų orkestrų progra
ma Vario audra, po kurios 
Rotušės aikštėje bus koncer
tas ir Sereikiškių parke šokių 
vakaronė, o Kalnų parke tra
dicinis Ansamblių vakaras 
Saulės vartai. 

Paskutinę Dainų šventės 
dieną, liepos 8, per Vilnių 
nusidrieks tradicinės Dainų 
šventės dalyvių eitynės į Vin
gio parką, kur vyks Dainų 
diena Dienos ratu. Vingio 
parko estradoje vienu metu 
dainuos apie 17,000 įvairaus 
amžiaus atlikėjų iš visos Lie
tuvos. Programoje skambės 
net keliolika naujų dainų, 
kurias specialiai Dainų šven
tei sukūrė Lietuvos kompo
zitoriai. Dainų šventėje lau
kiama per 32,000 dalyvių. 

Operos studijos stažuo
tojų koncertas įvyko balan
džio 10-11 dienomis Lietu
vos valstybinio operos ir ba
leto teatro (LVOBT) Mažo
joje salėje. 2003 m. įsteigtai 
Operos studijai vadovauja 
profesoriai Virgilijus Norei
ka ir Vytautas Viržonis. Kon
certą pradėjo Jurgita Lope
taitė, baigianti magistran
tūrą Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijoje (LMTA), 
dviejų Dainų dainelės ir trijų 
vėlesnių konkursų Lietuvoje 
laureatė, atlikusi G. Caccini 
Ave Maria, M. Petrausko 
Spragilų dainelę ir Adelės kup
letus iš J. Strausso operetės 
Šikšnosparnis. Jurgitos pri
valumai - gražus balso temb
ras, išraiškingas dainavimas, 
tiksli intonacija. Koncertą 
tęsė Rytis Janulionis, jau 
baigęs magistrantūrą LMTA 
Kauno fakultete, dviejų tarp
tautinių (Lenkijoje ir Ukrai
noje) ir jaunųjų dainininkų 
konkurso Lietuvoje laurea
tas; dainuoja Kauno ir Pane
vėžio muzikiniuose teatruo
se. Klausytojams imponavo 
stiprus dainininko balsas, 
aktoriniai gabumai, aiški tar
sena. 

Kita dainininkė - Marta 
Lukošiūtė, studijuojanti ma
gistrantūrą LMTA. Debiu
tavo Klaipėdos muzikiniame 
teatre l. Kalmano operetėje 
Marica. Koncerte atliko Ma
rijos dainą iš G. Donizetti 
operos Pulko duktė bei A. 
Kačanausko romansą Gal tu 
nori, kad mylėčiau. LMTA 
meno aspirantas Tomas Vait-

kus dainuoja (parengęs 8 
vaidmenis) Kauno muzikinia
me teatre, debiutavo LVO
BT didžiojoje scenoje Lens
kio vaidmeniu P. Čaikovskio 
operoje Eugenijus Oneginas. 
Dainininkas žavėjo savo nuo
širdumu, gražiu frazavimu, 
įvaldytu tenoro balso diapa
zonu. Viktorija Stanelytė, 
LMTA magistrantė, keturių 
Dainų dainelės ir dviejų pro
fesionalių konkursų laurea
tė, dalyvavusi meistriškumo 
kursuose Vokietijoje, daina
vusi Grizetės vaidmenį LVO
BT pastatytoje F. Leharo 
operetėje Linksmoji našlė, at
liko Rozinos kavatiną iš G. 
Rossini Sevilijos kirpėjo, due
tą iš G. Donizetti Liučijos di 
Lamermur ir V. Budey Gėles 
iš Nicos. 

Didžiausią profesinę pa
tirtį turįs Aurimas Raulina
vičius mokėsi LMTA Kauno 
fakultete, J. Gruodžio kon
servatorijoje, stažavosi Ut
rechto (Olandija) Menų uni
versitete, kelių profesinių 
konkursų laureatas; koncer
tuoja su Kauno valstybiniu 
choru, Kauno kameriniu or
kestru, Kauno muzikiniame 
teatre dainavo Ramendado 
vaidmenį G. Bizet operoje 
Carmen. Siame koncerte at
liko P. Guidi Maldą, vokali
nės brandos ir gerai įvaldyto 
tenoro diapazono reikalau
jančią Kalafo ariją iš G. Puc
cini operos Turandot ir B. 
Garbulskio dainą Devintoji 
banga. Jo dainavimas pasi
žymi tiksliu intonavimu ir 
gera tarsena. Koncerto pa
baigai visi dainininkai atliko 
Barinkajaus kupl~tus iš J. 
Strausso operetės Cigonų ba
ronas. Dainininkams akom
panavo LVOBT repetitorius 
pianistas Aleksandras Viz
baras. Koncerto programa 
buvo įvairi ir visapusiška, 
publikai suteikė daug malo
nių akimirkų, leido daini
ninkams atsiskleisti. 

Devintasis muzikos fes
tivalis Sugrįžimai šį pavasarį 
pagerbė išeivijos kompozi
torių Jeronimą Kačinską 
(1907-2005) jo gimimo šimt
mečio proga. J. Kačinsko 
kūrybai skirtame vakare jo 
vokalinius kūrinius atliko 
dainininkas Danielius Sa
dauskas ir pianistas Justinas 
Brūza, smuiku griežė Klai
pėdos J. Kačinsko muzikos 
mokyklos moksleivė Kristi
na Albertian. Vakarą vedė 
muzikologas V. Juodpusis, 
S. Vainiūno namuose veikė 
nuotraukų ir dokumentų pa
roda. J. Kačinsko gyvenimo 
kelias nuo gimtosios Viduk
lės vingiavo per Maskvą, 
Kuršėnus, Papilę, Viekšnius, 
Klaipėdą, Kauną, Prahą, ku
rioj e studijavo, Paryžių, 
Londoną, Varšuvą, Vilnių, 
DP stovyklas Vokietijoje, 
JAV miestus. Ilgiausiai gy
veno Bostone, kur kompozi
torius puoselėjo savo kūry
binius sumanymus, bendra
vo su Lietuvos muzikais ir 
2005 m. užbaigė savo gyve
nimo kelią. GK 
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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 

Vaižgantiškumas spaudos puslapiuose 
'lęsinys iš 21 nr. 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Štai kodėl i tuos "pasikalbėjimus" viešojo
je erdvėje aš žiūriu rimtai. Ne todėl, kad iš jų 
galėtų atsirasti kažkoks konkretus "veiksmų 
planas" politinėms ar net konstitucinėms per
mainoms, kurios jau akivaizdžiai pribrendu
sios ir apie kurias .kalba daugelis mąstančių 
apžvalgininkų, bet todėl, kad tokie forumai, 
jei tik palaikomi tinkamu tonu ir atitinkama 
bendravimo kultūra, brandina visuomenę, ug
do jos sąmoningumą, didina pilietinės atsako
mybės potencialą, kurio mums taip trūksta. 

Gerai suprantu, kad dalis to negatyvumo 
versmių nėra natūralios, spontaniškos kilmės. 
žmonės eina tarnybą, gauna už tai algą. Vykdo 
savo viriininkų pavedimus, manydami atlieką 
"tam tikrą visuomeninės nuomonės formavi
mo darbą". Bet tai - "pelių'1 ir "kurmių" galvcr 
jimas, mąstymas būtybių, gyvenančių tamsoje 
ir bijančių saulės šviesos. 

Pasislėpimas kaip veiksena yra iš principo 
destruktyvi, visuomenę provokuojanti ir ją de
moralizuojanti, todėl atsakomybės karštligiš
kai besikratanti raiškos forma. Tą pastebėjo 
jau Vmcas Kudirka, savo T~nės varpuose iš
juokęs ochrankos pasiuntinius: "Iškelia ant 
lazdų dvi kepures ir šaukia: mes trys!" 

Ne veltui vieno geriausių pasaulio diemaš
čių Washington Post principinė profesinės eti
kos nuostata - jokių pseudonimų! Dar dau
giau. Jų viešai deklaruojami įsipareigojimai -
priesaikos lygio: Washington Post reporteriai 
ir redaktoriai prisiekia bet kokią užduotį at
likti sąžiningai ir objektyviai. Visada išklausyti 
priešingą nuomonę. Nepalikti nuošalY,je .kalti
namųjų ir besiginančiųjų. lšmaiškinti motyvus 
tų, kurie siekia primesti mums savo nuomonę; 
ir nuspręsti, ar tie motyvai kilnūs ar ne, ar jie 
aiškūs, ar paslėpti. 

'Iki skatina ir skaitytojus atitinkamai elgtis. 
Apsilankykime to dienraščio portale (~ 
washingtonpost.com) ir netruksime pajusti 
kokybinius skirtumus tarp lietuviškų diskusijų 
ir amerikiečių komentarų. 

Be abejo, galima sutikti su kolege Aušra 
Maldeikiene, kad "Lietuvos tragedija - prak
tiškai neegzistuojanti normali žiniasklaida". Ji 
pati kuria savo produktą, pratina prie jo ne
kritišką vartotoją ir, neduodama alternatyvų, 
"sodina ant adatos". 

Bet tai - tik viena medalio pusė. Ir visuo
menė turi būti verta kokybiškos žurnalistikos. 
Ji turi pajėgti atpažinti ir atskirti sąžiningą 
žurnalistinę raišką nuo tų, "kurie siekia pri-

mesti mums savo nuomonę". Štai kodėl inter
netinėje erdvėje vykstantys nuomonių pasikei
timai, man regis, gali būti perspektyvūs bran
desnei Lietuvos ateičiai ir pačios žiniasklaidos 
atsinaujinimui. 

Juo labiau, kad kriterijai nėra jau to.kie 
reliatyvūs, kaip kartais bando įrodinėti žurna
listų vardais žvangantys, tačiau elementarių 
žurnalistikos dėsnių nesuprantantys ar sąmo
ningai juos ignomojantys tarybinės propagan
dos meistrai. 

Pas mus paplitusi nuomonė, kad jeigu jau 
laikraštis ar TV kanalas privatus, tai savininko 
teisė manipuliuoti informacija kaip jam atrodo 
tinkama. Tu.kie standartai. Kitokių pavyzdžių 
nėra. Bet tai nereiškia, kad taip yra visur. 

Štai jau minėtąjį Washington Post 1933 m. 
kartu su savo šeima įsigijęs Eugene Meyeris 
(šeimai laikraštis priklauso iki šiol) sufor
mulavo "septynis principus", kurie tapo kerti
niais akmenimis diemaščio profesinių reikala
vimų sistemai, tebegaliojančiai ir šiandien. 
Keletą iš jų verta pacituoti: 

• Svarbiausia lailaaščio misija - perteikti 
tiesą taip, kaip ji suvokiama. 

• Būdamas informacijos šaltiniu, laikraštis 
privalo laikytis padorumo taisyklių, kurios yra 
privalomos, kai rašoma apie privatų asmenį. 

• Viskas, kas spausdinama laikraštyje, tu
ri tikti tiek jaunam, tiek senam. 

• Laikraštis tarnauja savo skaitytojams ir 
visuomenei, o ne asmeniniams savininko inte
resams. 

• Pasirinkęs tiesos kelią, laikraštis turi bū
ti pasirengęs, jei reikės, atsisakyti materialinės 
gerovės. Laikraštis neturi atstovauti jokiems iš
skirtiniams interesams, privalo būti sąžiningas 
ir nepriklausomas, objektyviai vertinti Įvykius 
ir visuomenės veikėjus. 

Štai kaip Washington Post profesinės eti
kos kodeksas apibrėžia žurnalisto pareigą: 
"išklausyti neturinčius balso; vengti paniekos 
ir kitų žeminimo; atvirai ir nuoširdžiai bend
rauti su savo skaitytojais". 

Atskiru skyreliu apibrėžiamas reporterio 
vaidmuo, kuris įpareigoja žurnalistus būti 
"scenos darbininkais, o ne jos žvaigždėmis, 
rinkti informaciją, o ne patiems ją kurti". Pa
brėžiama, kad rinkdami informaciją reporteriai 
visada privalo likti reporteriais, nesusitapatin
ti "su policijos pareigūnais, gydytojais ar kuo 
kitu. Jie privalo likti žurnalistais". 

Apie sąžiningumą sakoma štai kas: Post 
reporterių ir redaktorių pareiga - rašyti sąži
ningai. Yra daug nuomonių apie objektyvumą, 
bet sąžiningumo sąvoka visų redaktorių ir re
porterių turi būti suprantama vienodai. Rašy
dami atsiminkite: 

• Straipsnis parašytas nesąžiningai, jei 
praleisti reikšmingi ir ypatingai svarbūs faktai 
Sąžiningumas - tai garbingai ir iki galo parašy
tas straipsnis. 

• Straipsnis parašytas nesąžiningai, jei 
menkavertė informacija pateikiama kaip ypač 
svarbi. Sąžiningumas šiuo atveju būtų kokybiš
kos informacijos pateikimas. 

• Straipsnis parašytas nesąžiningai, jei ja
me sąmoningai ar nesąmoningai klaidinami ar 
apgaudinėjami skaitytojai. Sąžiningumas - tai 
dorumas ir pagarba skaitytojui. 

• Straipsnis parašytas nesąžiningai, jei re
porteris perša savo pažiūras ar principus sub
tiliai juos pridengdamas neigiamą atspalvį tu
rinčiais žodžiais: "atsisakė", "nepaisant", "ty
liai", "pripažinti", "masyvus". Sąžiningumas -
tai paprastumas, o ne trumpalaikio efekto sie
kimas. 

-.. Laikraštyje Washington Post egzistuoja = griežta riba tarp informacinių pranešimų ir 
-.ri redakcijos nuomonės. Skaitytojas žino, .kad 
..,, faktus jis ras žinių skyriams skirtuose pusla
: : piuose, o įvairių įvykių vertinimus - redakci
wr" jos skiltyje. Thčiau etikos kodeksas pabrėžia, 
:;: jog šitoks "atribojimas jokiu būdu nereiškia, 
.wrti kad informaciniai pranešimai gali būti pateik

ti nesąžiningai ar neišsamiai, o Įvykių analizė 
ir komentarai - lėkštai". 

Apie nacionalinius ir bendruomenių intere
sus ten pat skelbiama: Washington Post pa
grindinis tikslas - atspindėti nacionalinius ir 
įvairių bendruomenių interesus. 

------
Nukelta i 11-tą psl. 



Garsusis Pažaislio vienuolynas, vienas iš pačių žymiausių baroko architektūros paminklų 
Baltijos kraštuose, įsteigtas 1664 metais Ntr. J. Grigelytės 

Vaižgantiškumas ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Mes manome, kad šie in
teresai atspindimi pateikiant 
kiek galima išsamesnę infor
maciją. Be to, būtina žinoti, 
kad federacinės vyriausybės 
pareigūno nuomonė ne visada 
išreiškia nacionalinius intere
sus, o vietinės valdžios parei
gūno pretenzijos gali priešta
rauti jo atstovaujamos bend
ruomenės interesams". 

Taigi, grįžtant prie to pa
ties "veiksmų plano". Ar ne
būtų gera idėja pradėti nuo tų 
nedidelių dalykų - kiekvieno 
iš mūsų galimybių ribose pa
bandyti saugoti viešąją erdvę 
nuo bereikalingo "informaci
nio triukšmo", orientuotis ne 
į Lietuvoje "nusistovėjusius", 
bet į demokratiniame pasau
lyje galiojančius ir sąžiningą 
bei prasmingą visuomeninį 

dialogą laiduojančius viešo
sios komunikacijos etinius 
standartus? Būtų didelis žings
nis pirmyn, jeigu bent komen
tarų skiltyse galima būtų pa
justi skaitytojų pranašumą 
prieš žurnalistikos vardu den
giamą propagandą. 

Vaižgantu pradėjau, Vaiž
gantu norėčiau ir pabaigti. 
Prisimenate: "Vyžota, lopyta 
mano Lietuvėlė, bet mano! 
Lininiai, arielkiniai, mėšluo
čiai, dažnai padliecai tie lietu
viai, bet mano broliai". 

Filosofas Juozas Girnius 
sykį yra pastebėjęs: "Tikrovę 
visada sunku priimti, bet var
gas tas, kad ir kova prieš tik
rovę turi remtis jos respekta
vimu. ( ... ) Tik vieno nusista
tymo priėjau: pripažinti rū
pesčius, bet paneigti aimanas. 
Rūpesčiai reiškia veiklos už
davinius, o aimanos - tik ne-

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. 

west Real1ty ln<:. 
11678 Bloorr St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet :kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų;-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„1111111111111 111111 111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ramios sąžinės neteisų teisini
mąsi". 

Vaižganto pasakymas nė
ra perdėto patoso žodžiai, jais 
kalba nuoširdus ir ištikimas 
tėvynės patriotas. Tai kas, kad 
Lietuva "vyžota" ar kad, ne
maža lietuvių yra "padliecai". 
Branginama ne vyžos ar apsi
leidimas, o pati žmonių bend
rija, su visu jos kultūriniu ir 
istoriniu paveldu, nepaisant 
vyžų, skurdo ar tamsos. 

Atsakomybės jausmo 
savai žemei, davusiai gyvastį 
ir suformavusiai žmogų, ne
gali mažinti nei vyžos, nei 
skurdas, nei tamsa, nes visa 
tai jos šviesoje tėra uždaviniai, 
įpareigoją kurti visiems skaid
resnę ateitį. Būtų tikras savo 
moralinės menkystės liudiji
mas išsižadėti savosios tautos 
dėl "vyžų": skurdas (ar apskri
tai žemesnis kultūrinis lygis) 
nėra gėda, bet tikra gėda yra 
gėdytis savo tautos dėl to, kad 
ji vyžota ... (Pabaiga) 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

MUZIKOS ŽINIOS, 2007 
metai, Nr. 259, Šiaurės Ameri
kos Lietuvių muzikos sąjungos 
leidinys, 68 psl. ir viršeliai. Su
darė ir redagavo Sąjungos pirm. 
Faustas Strolia, 15325 Sequoia 
Ave., Oak Forest, IL, 60452, 
USA. Leidinio kaina $10. Daug 
informacijos apie muzikus -
kompozitorius bei atlikėjus. 
Priedas: 4 psl. gaidos - Alek
sandro Stankevičiaus giesmė 
Linksmų Kalėdų (The Universal 
Christmas Song). 

ANTANAS GENYS 

"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) 
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.55% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% 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 ...... 5.80% 
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. nuo 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. nuo 9 v.r. - B W1. 

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
Sportas ir mokyklos 

Amerikos lietuvių fondo (ALF) taurės laimėtojai skirs 
$1000 premiją savo pasirinktai lituanistinei mokyklai 

ALF tęsia pernai pradėtą tradiciją įsteigti ALF taurę 
kartu su $1000 premija pasirinktai lituanistinei mokyklai ir 
skirti ją Šiaurės Amerikos Lietuvių fizinio lavinimo ir sporto 
sąjungos (ŠALfASS) organizuojamų krepšinio varžybų 
nugalėtojams. Siais metais taure bei $1000 ALF parama 
pasirinktai lituanistinei mokyklai bus apdovanoti birželio 8-
10 d.d. Niujorke vyksiančių 57-ųjų Šiaurės Amerikos Lietu
vių sporto žaidynių krepšinio varžybų nugalėtojai. Visos 
varžybose dalyvausiančios komandos prieš joms prasidedant 
turi pasirinkti atitinkamą išeivijoje veikiančią lituanistinę 
mokyklą, kuriai komandos pergalės atveju atitektų $1000 
ALF piniginė parama. 

2006 m. ALF taurę laimėjo Čikagos "Žalgirio" krepši
nio komanda ir paskyrė $1000 ALF piniginę paramą Mairo
nio mokyklai Lemonte, kuriai vadovauja Audronė Elvikie
nė. Norėdami, kad kasmet varžybų nugalėtojai pasirinktų 
skirtingą lituanistinę mokyklą, ALF nustatė apribojimą, kad 
ta pati mokykla dvejus metus iš eilės negali būti ALF skirtos 
$1000 premijos gavėja. 

Smulkesnę informaciją apie 57-ąsias ŠALFASS žaidynes 
rasite Niujorko Lietuvių atletų klubo tinklalapyje www. 
nylak.com, arba www.lithuanianfundation.org. ALF tel. 630 
257-1616, interneto adresas: admin@lithfund.org. ALF inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniuje baigėsi 2006-

2007 metų Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) sezonas. Prana
šesni buvo Kauno "Žalgirio" 
krepšininkai - šeštose baig
mės rungtynėse 81:77 nugalė
jo Vilniaus "Lietuvos ryto" 
klubą ir, laimėję seriją iki 4 
pergalių 4:2, jau 11-ą kartą 
parsiveš čempionų titulą į 
Kauną. "Žalgirio" krepšinin
kams įteikti balto ir geltono 
aukso čempionų žiedai su bri
liantais, o komandai - pagrin
dinės LKL rėmėjas, "Mažeikių 
naftos", įsteigta taurė ir 
160,000 litų premija. Lietuvos 
čempionų taurę žalgiriečiams 
įteikė Algirdas Brazauskas. 
Naudingiausiu Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) baigmės se
rijos žaidėju pripažintas Kau
no "Žalgirio" kapitonas T. 
Beard. Antrąją ir trečiąją vie
tas LKL čempionate užėmu
sioms "Lietuvos ryto" ir Šiau
lių "Šiaulių" komandoms 
įteikti sidabro ir bronzos me
daliai ir 120,000 bei 80,000 li
tų premijos, kurias skyrė "Ma
žeikių nafta". Geriausi žaidė-

Hamiltono "Kovo" krepšinio 
komandos žaidėįo Zach Lu
košiaus kovą su Cikagos "Li
tuanicos" komandos krepši
ninku stebi draugai Vacys Ba
ronaitis (9) ir Darius Miečius 
(35) Ntr. V. Tatarūno 

jai baigmėje buvo - L.Wood, 
T. Beard, K. Rush, J. Pao l o 
Batista. Kur dingo lietuviškos 
pavardės kaip Macijauskas, 
Jasai tis, Šiškauskas, Timins
kas ir kiti? Jų pavardės daž
nai linksniuojamos gerose Eu
ro lygos komandose. Dabar 
lietuvių komandos turi pasi
tenkinti antraeiliais kitų vals
tybių krepšininkais. 

• Baigėsi studentų žai
dynių SELL krepšinio varžy
bos, kuriose aukso medalius 
iškovojo Lietuvos kūno kultū
ros akademijos (LKKA) mer
ginos ir vaikinai. Vaikinų baig
mėje LKKA 65:53 įveikė Lie
tuvos studentų krepšinio lygos 
(LSKL) ir Europos čempio
nus Vytauto Didžiojo univer
siteto (VDU) studentus. Tre
čioje vietoje liko praėjusiose
zono čem:eionai Šiaulių uni
versiteto (SU) studentai. 

• Alytuje vykusio Lietu
vos jaunių (1989-1990 metų 
gimimo) vaikinų krepšinio 
čempionato nugalėtoja tapo 
A. Sabonio KM - "ARX -
Baltica" komanda, baigmėje 
105:84 nugalėjusi Alytaus pir
mąją komandą. Trečiąją vietą 
užėmė Kauno 1-oji komanda. 

• Dukart olimpinis ir du
kart pasaulio disko metikas 
Virgilijus Alekna Hale (Vo
kietija) disko metimo varžy
bose įrankį nusviedė 69 m 97 
cm ir 35 cm pagerino jo paties 
pernai pasiektą šių varžybų re
kordą bei pasiekė trečiąjį šio 
sezono rezultatą. Antrąją vie
tą užėmė vengras Z. Kovago 
(65 m 95 cm), trečiąją - vo
kietis R. Harting (64 m 95 cm). 

• Vengrijoje pasibaigu
sioje pasaulio baidarių ir ka
nojų irklavimo pasaulio tau
rės antrojo rato baidarių es
tafetės 4X100 m baigmėje ne
pralenkiama buvo Lietuvos 
komanda (Alvydas Duonėla, 
Justas Vaičiulis, Vytautas 
Vaičikonis ir Egidijus Balčiū
nas). VP 

----==========:1 SKAUTU VEIKLA 1i---------

• 
DIEVUI, TEVYNEI, ARTIMUI! 

Lietuvos skautų sąskrydis Kaune, minint 100-ąsias skautijos metines 

STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Lygiai prieš šimtą metų Lordas Robertas 
Baden Povelis (Lord Robert Baden Powell) 
sukūrė jaunimo auklėjimo ir tobulinimo siste
mą ir įkūrė skautų organizaciją, nepaprastai 
greitai išplitusią po visą pasaulį. Skautijos 
principai ir jos nauda visuomenei pasitvirtino 
ir tapo nepakeičiamu jaunimo auklėjimo me
todu, apie ką liudija šis gražus jubiliejus. Pa
teiksime keletą Lietuvos skautų sąjungos (LSS) 
istorijos faktų. 

Lietuvos skautų sąjunga įkurta 1918 m. 
lapkričio 1 d., kai kpt. Petras Jurgėla-Jurgėle
vičius Vilniuje, Vytauto D. gimnazijoje įkūrė 
pirmą mišrią Lietuvos skautų skiltį. Lietuviš
koji moksleivija greitai užsidegė skautiškomis 
idėjomis, kurios pradėjo plisti po įvairias Lie
tuvos vietoves. 

Skautybei skleisti nuo 1922 m. leidžiamas 
laikraštėlis Skautas, nuo 1923 m. - žurnalas 
Skautų aidas. Jau 1924 m. Lietuvos skautų 
brolija įstojo į Pasaulinį skautų biurą, 43 lietu
viai skautai dalyvavo pasaulio skautų Didžio
joj e stovykloje (Jamboree) Kopenhagoje, 
1929 m. - 4 vadovai Didžiojoje stovykloje 
Škotijoje. 

1924 m. metais susikūrė Lietuvos skaučių 
seserija, kiek vėliau ir skautų studentų drau
govės. Lietuvos skaučių vadovės dalyvavo 
Vengrijoje, Prancūzijoje vykusiose tarptauti
nėse skautininkių stovyklose. 

1928 m. vasarą Aukštosios Panemunės ši
le, prie Kauno, surengta pirmoji Tautinė sto
vykla, kurioje dalyvavo apie 500 skautų. Po 
dešimtmečio 1938 m. - antroji Tautinė stovyk
la. Šįkart LSS Brolija stovyklavo Aukštojoje 
Panemunėje, o Seserija - Pažaislyje. 

1930 m. spalio 1 d. Lietuvos skautų sąjun
ga pereina Švietimo ministerijos globon, o 
skautų šefu tampa valstybės prezidentas A. 
Smetona. Sąjunga pertvarkyta į Broliją ir Se
seriją. Seserijos vadės pareigoms buvo pa
kviesta Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Tų 
pačių metų rudenį studentės skautės sudarė 
savo atskirą draugovę, kurią pavadino Stu
denčių skaučių draugove. 1933 m. Lietuvos 
skautų sąjunga įstoja į Tarptautinį skautų 
biurą. 

1933 m. Lietuvos Skautų sąjungą pagerbė 
skautijos įkūrėjas Lordas R. Baden Powell; 
kartu su juo į Lietuvą atvyko Lady B. Powell 
ir 650 anglų skautų vadų ir skaučių vadovių. 
Lordą R. Baden Povelį priėmė Lietuvos 
skautų šefas prezidentas A. Smetona. Sve
čiams priimti Palangos pušyne buvo surengtas 
Lietuvos skautų sąskrydis..; kuriam vadovavo 
vyriausias skautininkas J. Sarauskas, įteikė R. 
Baden Poveliui aukščiausią LSS žymenį -
Gedimino Vilko ordiną. Garbingam svečiui 
buvo suteiktas Palangos miesto garbės piliečio 
vardas, jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. 

1936 m. įsikūrė Lietuvos jūrų skaučių 
seserija, o 1937 m. - įsteigtos dvi oro skautų 
skiltys. Lietuvos skautų sąjungos veiklą nu
traukė Sovietų Sąjungos okupacija 1940 m. 
Sovietų likviduotoji LSS tuo metu turėjo 34 
tuntų Broliją ir 35 tuntų Seseriją, iš viso apie 
16,000 skautų. Jų laukė atskyrimas nuo Tėvy
nės, kurios garbei buvo nukreipta jų patrioti
nė veikla. Vieni pateko į sovietinius lagerius ir 
tremtį, kiti baigiantis karui buvo priversti pa
sitraukti į Vokietiją. Čia lietuviai pabėgėlių 
stovyklose atkūrė Lietuvos skautų sąjungos 
vienetus, kurie per visą sovietinės okupacijos 
laikotarpį sėkmingai veikė Vokietijoje, JAV, 
Kanadoje, Australijoje puoselėdami lietuvišką 
jaunuolių dvasią, rengdami Pasaulio lietuvių 
skautų stovyklas, protesto veiksmus prieš so
vietinę Lietuvos okupaciją. 

Vos subraškėjus sovietinei imperijai, jau 
1988 m. Vilniuje sušaukiama pirmoji skautų 
vadovų sueiga. 1989 m. pirmieji atsikuriančios 
Lietuvos skautų sąjungos vadovai ir vadovės 
dalyvauja skautų vadovų mokykloje, Kalifor
nijoj e, o Vilniuje įvyksta Lietuvos skautų 
sąjungos atkuriamasis suvažiavimas. Lietuvai 

išsikovojus nepriklausomybę 1990 m. gegužės 
mėn. Vilniuje išleidžiamas Skautų aidas. 

Nors Lietuvos skautų sąjungos, kaip ir 
laisvos Lietuvos atkūrimas vyko sunkiai, ta
čiau negalima nepastebėti pažangos. Šių metų 
gegužės 12 d. įvyko jau trečiasis jungtinis 
Lietuvos skautų organizacijų sąskrydis. Lietu
vos skautų sąjunga, Lietuvos jaunųjų krikš
čionių sąjunga, Lietuvos skaučių seserija, 
Studentų skautų organizaciįa, Lietuvos skau
tija, Lietuvos jūrų skautija, Zemaitiįos skautų 
organizacija sutarė paremti M.K. Ciurlionio 
dailės muziejaus iniciatyvą - skautų sąjūdžio 
100-mečiui surengti parodą istorinėje Lietuvos 
prezidentūroje Kaune ir suvažiuoti į Kauną 
jungtiniam sąskrydžiui. Ta proga preziden
tūros sodelyje įvyko įspūdinga visų skautiškų 
Lietuvos organizacijų iškilminga rikiuotė. Lie
tuvos skautų sąjungą sveikino Lietuvos prezi
dento patarėjas jaunimo reikalams Arūnas 
Skučikas, LSS atkūrėja v.s. fil. Stefa Gedgau
dienė, M.K. Čiurlionio dailės muziejaus direk
torius Osvaldas Daugelis. 

Legendinis Vilniaus skautų vadas Pranas 
Žižmaras (dešinėje) su skautu Jonu 

Ntr. S. Sajausko 

Tarp garbingų renginio svečių buvo amžiu
mi vyriausias skautininkas, Lelijos ordino ir 
Vyčio kryžiaus ordinu apdovanotieji Vilius 
Bražėnas (skautavimo laikas per 80 m.), skau
tininkės Danutė lndriūnienė, Olga Žilinskienė 
(skautės nuo 1938 m.), Geležinio Vilko ordino 
skautininkas Jaras Alkis, skautininkas Zeno
nas Račkauskas (skautavimo laikas 75 m.), 
skautas prof. A. Avižienis. Nuskambėjus Lie
tuvos himnui, o jūrų skautams suremtais irk
lais improvizavus simbolinius vartus į parodą, 
visi renginio dalyviai sugužėjo į prezidentūros 
sales. Tai įspūdingiausia Lietuvos skautų pa
roda Nepriklausomoje Lietuvoje, kurios rodi
niai atspindėjo LSS istoriją nuo jos įsikūrimo 
ir veikimo išeivijoje. Čia rodomi visi LSS gar
bės ženklai, gausybė istorinių fotografijų, 
vėliavos, tautinių stovyklų plakatai, leidiniai, 
skautų atributika. 

Po parodos įvyko konferencija, kurioje 
pranešimą apie skautybės istoriją ir Lordą R. 
Baden Povelį padarė fil. istorikas dr. Valdas 
Rakutis. Pranešimuose apie Lietuvos skautus 
neliko apeitas ir klausimas apie politines 
įtakas skautams pirmojoje Lietuvos respubli
koje, dirbtines priešpriešas tarp skautų ir atei
tininkų. Apmaudu, kad į skautininko Jaro Al
kio klausimą "Kada susivienys Lietuvos skau
tai!" nesulaukta atsakymo ... Tačiau lieka viltis, 
kad Lietuvos skautams pavyks išlikti ištiki
miems savo šūkiui "Dievui, Tėvynei, Ar
timui"? 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
---... TORONTO AUKŠTESNIEJI LITUANISTINIAI KURSAI ..... --

Mūsų pasididžiavimas - kalba ir kultūra 
Kodėl kiekvieną šeštadienį mes skubame į lietuvišką mokyklą? Kokia jėga mus verčia "kalti" 

lietuvišką abėcėlę, daiktavardžių linksniuotes, sklaidyti lietuviškos literatūros puslapius? Gerti į sa
ve Donelaičio žodžio grožį? Pagarbiai žvelgti į lietuviško rašto pionierius-Mažvydą? Daukšą? Nu
lenkti galvas knygnešių žygdarbiams? Ar ta jėga nėra begalinis noras išlaikyti lietuvišką žodį? Jėga, 
vienijanti mus, imigrantus, lietuvių kilmės kanadiečius ir iškiliuosius lietuvių literatūros klasikus. 
Ar išsaugosime gimtąją kalbą čia, už jūrų marių, ar ištirpsime šioje margaspalvėje kultūroje, ir 
lietuviški daigai išnyks kaip tie smėliu užpustyti kaimai? Istorija ne kartą įrodė, kad gali būti stip
resnė... Tad ar verta stengtis? Tikiu, kad širdies kertelėje kiekvienas jaučiame - verta! Ir būtina! 
Apie tai ir rašo paskutiniajame savo rašinyje Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų 12 klasės 
moksleiviai, atsisveikindami su mokykla. Eglė Juškaitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mkt. 

Daina Šablinskaitė 
Lietuviška kalba - viena 

iš gražiausių kalbų visam pa
saulyje. Aš pažįstu daug lietu
vių, ir labai gaila, kad ne visi 
moka kalbėti lietuviškai. Yra 
daug lietuviškų dalykų, kur 
gali prisijungti, pavyzdžiui, 
lietuviška mokykla. Aš jau ei
nu į ją 13 metų. Kai aš pabaig
siu mokyklą, nežinosiu, ką da
ryti šeštadienį. Lietuviškoj 
mokykloj susipažinau su daug 
draugų, ir jie visi - lietuviai. 
Kai pažįsti žmogų, kuris yra 
tos pačios kilmės, atsiranda 
ypatingas ryšys, ir žinai, kad 
visą laiką turėsit kažką bend
ro. Lietuviška mokykla mus 
supažindina su mūsų tėvyne 
Lietuva. Mes sužinojom apie 
istoriją, literatūrą, kalbą ir 
gramatiką. Taip pat mokomės 
lietuviškų dainų ir groti kank
lėmis. Aš atsimenu, kai buvau 
jaunesnė, gramatika nebuvo 
mano mėgstamiausia pamo
ka. Lietuviška kalba turi daug 
taisyklių, jas nelengva atsi
minti. Bet mokytoja padarė 
žaidimus ir davė prizus. Taip 
išmokau gramatiką labai leng
vai. Ir lietuviškuose kursuose 
mes daug išmokom. Žinau 
apie Mažvydą, Donelaitį, 
Daukšą, Maironį ir t. t. Žinau, 

Kiekvieną pavasarį Toronto Katalikų mokyklų skyrius orga
nizuoja šeštadieninių kalbų mokyklų kultūros šventę. Jos 
metu įvairių tautybių moksleiviai turi progos susipažinti su 
daugiataučio miesto kultūra ir menu, apdovanojami patys 
aktyviausi moksleiviai - savo tautinės kultūros ambasadoriai. 
Kalbų šventėje - 2007 lietuviškos kultūros ir kalbos 
ambasadoriaus apdovanojimas skirtas Toronto aukštesniųjų 
lituanistinių kursų 12 klasės moksleivei DAINAI ŠAB
LINSKAITEI (tarp kitų dalyvių ji - su tautinių drabužių 
karūnėle) Ntr. L. Krikščiūnaitės 

ką jie dirbo, rašė ir kaip jie gais, mes galim kalbėti lietu
padėjo padaryti Lietuv~ tuo, viškai, ir niekas mūsų nesu
kokia ji yra šiandien. Zinau pranta. Kad išmoktum kalbė
~pie Darių ir Girėną, Sabonį, ti, gali prisijungti prie kitų 
Stombergą, Ilgauską ir kitus lietuviškų dalykų, kaip krepši
lietuvius, kuriuos žino pasau- nis ar šokiai, nes mokytojai 
lis, o aš galiu sakyt, kad jų tė- dažniausiai kalba lietuviškai. 
vynė - Lietuva. Kaip ir mano. Žinau, kad visą savo gyveni-

Mokėti kitą kalbą labai mą kalbėsiu lietuviškai. Dėl 
padeda gyvenime. Kai einu to, kad moku lietuvių kalbą, 
kur nors su lietuviais drau- galiu susikalbėti su savo mo-

čiute, tetom, dėdėm, pusbro
liais ir pusseserėm, kurie ne
labai supranta angliškai. Dėl 
to visą savo gyvenimą galėsiu 
sakyt, kad moku daugiau kal
bų, negu tik anglų ir prancūzų 
- moku tris kalbas. 

Manau, kad mokėti lietu
višką kalbą yra tikrai ypatin
gas dalykas, nes ne visas pa
saulis ją moka. Tam tikra pras
me lietuviai yra labai išskirti
ni savo kalba, maistu, šokiais 
ir dainomis, kurių neturi kitos 
kultūros. 

Andrius Pozniak 
Lietuvių kalba yra mūsų 

gimtoji kalba. Ja kalbėjo mūsų 
proseneliai, seneliai ir tėvai. 
Todėl ir mes turime išlaikyti 
šią kalbą, kad galėtumėm per
duoti ateities kartoms ne tik 
kalbą, bet ir papročius, tradi
cijas. Turime stengtis, kad ne
būtų užmiršta garbinga Lietu
vos praeitis, jos ilgas ir sunkus 
kelias į nepriklausomybę. Kol 
kalbėsim lietuviškai ar bent 
stengsimės, tol gyvuos čia lie
tuviškos parapijos, vaikai ga
lės lankyti lietuviškas mokyk
las, skambės lietuviškos dainos. 

Kiekviena pasaulyje tauta 
turi tris įgimtus dalykus: tėvų 
žemę, papročius ir kalbą. Kal
ba mus jungia, vienija, padeda 
išlaikyti santaiką. M. Daukša 
"Prakalboje į malonųjį skaity
toją" rašė: "Ne žemės derlu
mu, ne drabužių skirtingumu, 
ne šalies gražumu, ne miestų 
ir pilių tvirtumu gyvuoja tau
tos, bet daugiausia išlaikyda
mos ir vartodamos savo kal
bą. "Kad išliktų lietuvių tauta, 
mes turime neužmiršti lietu
vių kalbos ir ja kalbėti, rūpin
tis ir saugoti. 

Martynas Bachovas 
Lietuvių kalbą yra labai 

svarbu išlaikyti ir nepamiršti. 
Per knygnešių laikotarpį lietu
viai rinkosi savo namuose ir 
mokė savo vaikus lietuvių kal
bos. Mes jiems turėtumėm pa
dėkoti, kad neleido šiai kalbai 

išnykti. Reikia prisiminti rašy
tojus, kurie rašė grožinę lite
ratūrą, stebinusią Europą sa
vo talentu ir tokiu būdu išgar
sinusią Lietuvos vardą, netgi 
sudominusią kitataučius mo
kytis lietuvių kalbos. Rašyto
j ai, kaip K. Donelaitis ar M. 
Mažvydas, padėjo žmonėms 
lavinti savo lietuvių kalbą bei 
mokyti kitus. Mano manymu, 
yra labai svarbu, kad mes ne
pamirštumėm šios kalbos. Pa
žiūrėję į istoriją, mes pamaty
sime, kad žmonės stengėsi iš 
paskutiniųjų perduoti lietuvių 
kalbą savo vaikams ir vaikai
čiams. Jeigu norime išlaikyti 
savo kalbą gyvą, reikia šlovin
ti Lietuvos vardą savo pasieki
mais ir gerbti savo šalį. 

Vykintas Vaškevičius 
Aš manau, kad yra svarbu 

išlaikyti lietuvių kalbą, nes 
tauta yra labai maža palyginti 
su kitom, o kalba - viena iš 
seniausių, kuri išgyveno per 
labai sunkius laikus. Lietuvoje 
nėra tiek daug gyventojų. La
bai daug išvažiuoja kitur, to
dėl gyventojų nedaugėja. Sun
kiausia yra išlaikyti kalbą, kai 
tauta neturi žemės ar turi la
bai mažai. Lietuva turi žemės 
ir pakankamai gerą ekonomi
ką, todėl lietuviai Lietuvoje ir 
kitur galės išlaikyti kalbą, ne
bent įvyktų negeros permai
nos kaip anksčiau. Bet tikėki
mės, kad taip nebus. 

Vieniems žmonėms yra 
lengviau išlaikyti savo kalbą, 
negu kitiems, bet visi turi 
stengtis jos nepamiršti, net 
jeigu jos nevartoja labai daž
nai gyvenime. Tie žmonės turi 
perduoti lietuvių kalbą savo 
vaikams, kad ji išliktų. 

Kūriniai, parašyti prieš 
keletą šimtų metų, kaip "Pra
kalba į malonųjį skaitytoją", 
kurį parašė Mikalojus Dauk
ša, irgi kalba apie jos išlaiky
mo svarbumą. Jeigu žmonės 
galėjo išlaikyti kalbą tada, tai 
dabar irgi tikrai gali. 

Iš Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" 
koncerto "Lino pasaka", įvykusio š.m. balandžio 22 d. 

"Gintarėlių" viešnagė Rochester, NY 
Anapilio sodybos jaunimo choras "Gintarėliai", vad. muz. 
Deimantės Grigutienės, gegužės 6 d. giedojo Šv. Jurgio para
pijos šventovėje, Rochester, NY Ntr. A. Grigučio 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" 
metinė programa suteikė progos pasirodyti visoms 
šio vieneto grupėms. Vaikų grupė atliko žaismin
gus šokius "Virė virė košę", "Jautukai", "Pupų 
kult" ir kt. Jauniai pašoko "Rugučius", polką 
"Mažylė", "Abrūsėlį". Žiūrovai plojimais paly
dėjo studentus - šokėjus ir jų šokius - smagų 

"Tryptą", tradicinį "Aštuonytį", "Polką su ragu
čiais", kapelos "Sūduva" pasirodymus. Studentų 
šokėjų grupė yra pakviesta dalyvauti būsimojoje 
šokių šventėje Kaune, kuri įvyks liepos 6 d. 

Ntrs. R. Valadkos 

< Jau vieneri metai praėjo nuo 12-tojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso, kuris vyko Kanadoje! Šios sukakties proga Ruošos komiteto valdyba ir Kanados 
~ jaunimo atstovai dėkoja visiems Kanados lietuviams už paramą praėjusią vasarą Kongreso metu. Norime pareikšti padėką visiems bendruomenės nariams, 
·~ pavaišindami kava prieš ir po Šv. Mišių birželio 17 d. trijose lietuviškose parapijose: Aušros Vartų parapijoje Montrealyje, Aušros Vartų parapijoje Hamiltone ir 
Q Prisikėlimo parapijoje Toronte. Tą rytą kiekvienoje parapijoje bus Kongreso ruošos komiteto nariai ir/arba Kanados jaunimo atstovai. Prašome apsllanlcyti, pasi< vaišinti kava ir pabendrauti su jaunimu, kuris mielu noru papasakos apie dabartinę lietuvių jaunimo veiklą Kanadoje ir visame pasaulyje. ACIU VISIEMS už 
~ paramą! Lauksime Jūsų! 
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VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasibietę kaimynus, draugus ir patj&tamus, kartu 
SU thais, Wlikais, wzikailiais, tuJt StlPO mylimais 
gyruliukais, m .smai3 ir jaunais, risi nuo l iki 98 

Į,Ą ~ ~ metą nalB lcviečia:mi tlalpauti "Toront.o Challenge" 
,.Į,Qt;,. 5 .bn ijime arba bėgime, taip pat l .bn ėjime 

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

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

Papildomą informaciją galite rasti tinklalapyje mlabdara.ca 
arba skambinkite Vqinijai Rušldenei tel. 416-232-2112/409. 

"Labdaros" Lietuvių slaugos namų administracija 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-~';;:~-\l).~.::- .i;-~:~::..,,..~· 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9t\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jftsif sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuviif organizacijoms davė 2.09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentų. stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

~W~\I~ 

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

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

Tel. <416) 763-5677 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

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

EUROPEAN MONUMENT INC. 

.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 

.A. Specializuojamės europietiškų 
paminklų stiliuje. 

.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.A. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

v 

Mirė rašytojas ir žurnalistas Bronius Zalys 
Eidamas 86-uosius 

metus, Vilniuje gegu
, žės 3 d. mirė poetas 

· Bronius Žalys, pranešė 
~f~ Lietuvos rašytoį11 są

junga. Bronius Zalys 
gimė 1921 m. Panevė
žio apskrityje, Šimonių 
valsčiuje, Gaigalių kai
me. 1944 m. pasitraukė 
i Norvegiją, vėliau per 

1949 m. gyvendamas Belgijoje, bendradar
biavo su Gimtosios šalies laikraščiu, 1954-
1969 m. leido Australijos lietuvių skautų 
mėnesinį laikraštj Pėdsekys, 1977-1988 m. -
Tėrynės židinį. Nuo 1991 m. iki grįžimo į 
Lietuvą redagavo Australijos lietuvių bend
ruomenės savaitraštį Mūsų pastogė. B. Žalys 
nuo 1965 m. buvo išeivijos Lietuvių žurnalis
tų sąjungos narys. 

Vokietiją į Belgiją, 1949 m. emigravo į Aust
raliją, dirbo ūkinius darbus, o nuo 1967 m. -
valdininku. Australijos telekomunikacijų tar
nyb9s Finansų departamente. 1986-1990 m. 
B. Zalys buvo Mūsų pastogės savaitraščio 
darbuotojas, 1990-1999 m. savaitraščio re
daktorius. 2000 m. grižo į Lietuvą. 

B. Žalys buvo rašytojas, žurnalistas, vi
suomenininkas.1945-1947 m. dirbo Vokieti
joje ėjusio lietuvių savaitraščio Mūsų viltis, 
biuletenio Šiandien, mėnraščio TėviJkės ai
das, žurnalo Pėdsakai redakcijose. 1947-

Velionis buvo aktyvus Australijos lietuvių 
skautų sąjungos narys, parašęs ir išleidęs ne
maža leidinių skautams, apie du dešimtme
čius vadovavo Lietuvių katalikų kultūros 
draugijos įkurtam Sidnėjaus lietuvių archy
vui. B. žalYs savo kūrybą spausdino įvairiuo
se rinkiniuose: Australijos lietuvių metra§tis 
(1961 ), Plunksna ir žodis (1966), Tenu Austra
lis (1972), 'Iretieji vainikai (1974), Po Pietų 
layžiumi (1990). Parašė knygas Apie !mones, 
žemę ir vėjus (1983), Laiko pėdomis (1984), 
Skrido sakalas už jūrų marių. .. (1999), Būrė 
laimę laumės (2002). Palaidotas Vilniuje, 
Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Inf. 

Birželio pabaigoje į Tuu
ragę švęsti gimtojo miesto 500 
metų jubiliejų raginami at
vykti visi- Lietuvoje ir išeivi
joje esantys kraštiečiai. "Lau
kiame ne vien Rusijos mili
jardieriaus Romano Abramo
vičiaus, - svetingai pasitiksi
me visus kada nors čia gyve
nusius tauragiškius, netgi toli
miausius jų giminaičius. Nors 
pusės tūkstančio metų jubilie
jų švęsime tik tris dienas, tiki
mės, jog parengta programa 
įtiksime visiems: seneliams, 
tėvams ar jų atžaloms, netgi 
tiems, kurie žvalgosi naujų 
verslo teritorijų ... " -sako Tuu
ragės miesto meras Robertas 
Piečia. 

Į Tauragę ..• 
Jubiliejuje laukiami ne tik milijardieriai 

tauragiškiai 

Jubiliejaus programa gyva 
ir įvairialypė. Nuo miesto is
torinei praeičiai skirtų bruo
žų, vienas jų - bajorų įteisini
mo aktų teikimas; taip pat po
puliariosios, klasikinės, džia
zo muzikos koncertų; teatrali
zuotos mugės su riterių kovo
mis; knygų pristatymai, krep
šinio, futbolo varžybų iki 
įspūdingo baigiamojo bruožo 
- prie garsios užtvankos, Jū
ros upėje driokstelsiančio spe
cialaus fejerverkų ir lazerių 
pasirodymo "Regėjimai". 

Pirmąją miesto jubiliejaus 
dieną vainikuos misterija 
"Tuurumas". Meniniais vaiz
dais, choreografija, muzika ir 
poetiniu tekstu Tuuragės kraš
to įvykius ir legendas perteiks 
garsūs įvairių žanrų atlikėjai -

Šv. Florijono diena Tuunagėje 

nuo Povilo Meškėlos, Ginta
rės Skėrytės, valstybinio dainų 
ir šokių ansamblio "Lietuva" 
iki "Sadūnų" kaimo kapelos. 
Kitą dieną žvaigždžių pasiro
dymas "Dainuoju Tuuragei" 
greta populiariųjų Merūno ar 
Yvos koncertuos ir Latvijos 
bei Italijos atlikėjai. 

"Pasirengimo jubiliejui 
darbai vyko kone dvejus me
tus, nes norėjome kuo geriau 
įtikti vasaros nuotaikomis gy
venančių miestelėnų ir svečių 
poreikiams - tad įvertinę, jog 
viena šventės diena sutampa 
su Joninėmis numatėme ak
centą ir šiai dienai" - paslap
ties neatskleidžia Jubiliejaus 
organizavimo komisijos pir
mininko pavaduotojas Sigitas 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: {416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. birželio 7 ir 28 d.d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mūsų pagrindinę raštinę 

PRISTATYTI 
iki 

NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

s3,;.~o: is valid o~~r,,~.e=~~~~Pysanka" head :a:&* 

Ntr. wmdaurąp.lt 

Kancevyčius. 
Tuo tarpu naujasis miesto 

vadovas R. Piečia tikina, jog 
atvykti i jubilieJų švenčiantį 
miestą verta visiems, ypač jei
gu paskutinį kartą Tuuragėje 
lankėsi prieš ketverius-penke
rius metus. Mat šiuo laiko
tarpiu miestas pasitempė ir 
išgražėjo - atnaujinta miesto 
aikštė, kelios centrinės gatvės, 
atnaujinti kultūros rūmai, pa
sirūpinta ir iš tolo matomo 
priešgaisrinės gelbėjimo tar
nybos pastato - bokšto re
montu bei jame įmontuota 
nauja detale - vėtrunge. 

Informacija pasiteiravi
mui: Tel.: +370 446 62810; 
el.paštas: info@tauragei500. 
lt, www.tauragei500Jt. Inf. 

[SKAITYTOJAI PASISAKOJ 

Kaunas, 2007 m. gegužės 8 d. 
GERBIAMI TĖYIŠKĖS 
ŽIBURIŲ LEIDĖJAI, 
Nors Lletuvoje (pusiau ta

rybinėje) gyvename, bet kai 1Ž 
aplanko mus, nuotaika pagerė
ja. Prisimename praleistus me
tus Kanadoje, prie ko ir 'IŽ pri
sidėjo didele dailini. TŽ gyveni
mui palengvinti skiriame 500 ir 
170 (kan.dol.) prenumeratos 
pratęsimui sekantiems metams . 

Su geriausiais linkėjimais 
ir sėkmės lietuvybės palaiky
mui Vakaruose. Linki -

Albina ir Alf. Pilipaviaai 

PAREMKITE Tėviikis iiburiw 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, teltamentiniu paliki
mu. H anksto dėkingi -

'IŽ t.itUjai 



KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame 

SIBIRINIŲ 
• 

TREMIMŲ MI IĘJJIMIE 
birželio 11, pirmadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos Toron

to Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection Rd.). Visos organizacijos 

prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 6.30 valandą 

vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire 

žuvusiųjų atminimą. 
Kanados baltiečių federacija 

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba 

The Baltic Federation in Canada 
invites you to a seminar: 

"CONDEMN CRIMES OF COMMUNISM" 
featuring keynote speaker, Swedish MP 

Goran Lindblad 
''People must be reminded that communist regimes are still active in some 

countries of the world. ~ must have this debate to ensure that Europe 
does not repeat the mistakes that were once made". 

More information about G. Lindblad at www.lnak.org 

Panel members include prof. Andrew Gregorowi~ author Patrick Boyer 

Monday, June 11, 1-6 pm 
Location: Resurrection Parish. Hall, 
1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON 

Refreshm.ents and dinner will be served. Commemoration will follow. 
Order ticketa ($20 per penon) by phone 416 533·3292 or email klb@ons'ibn.com 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau 
kaip 3-4 dienas, eateikite savo adresą 

KANADOS PASTO BENDROVEI 
telefonu 1-800-267-1177 

arba el. paltu, tinklalapyje !D'Df·can•clapost.ca 
(pasirinkite Resources skyriuje "Contact us", 

tada "General Customer Service") 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
11> KULNO SKAUSMAJ 

11> PĖDOS SKAUSMAJ 

11> PI RŠTŲ DEFORMACIJOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

11> ĮAUGĘ NAGAI 

11> V IETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

11> SWIORŲ PĖDŲ PR I EŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLA I S 

• PRllMAME VISUS 

'----"'=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIA I 

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

----tĮVAIRIOS Z INIOS ...... ---
Šiaulių universitetas ir Kauno technologijos universitetas 

atlieka tyrimą "Gyventojų dalyvavimo visuomeninėje veikloje 
motyvai". 'fyrimu siekiama išsiaiškinti 1) Kodėl žmonės priklauso 
bendruomenėms, klubams, taryboms ir kt. organizuotoms gru
pėms? 2) Kaip jaučiasi ir kokius sunkumus patiria žmonės daly
vaudami? 3) Kas skatina nesavanaudiškai dalyvauti ir skirti savo 
asmeoini laiką ir pastangas darbui kitų žmonių, bendruomenių, o 
kartais ir visos visuomenės labui? 'fyrimo rezultatai padės rasti 
būdus, kurie paskatins aktyviau dalyvauti ir realizuoti savo pilieti
nes teises. Apklausa yra anoniminė, niekas nesužinos, kas pildė 
anketą. Pareikškite savo nuomonę interneto adresu http:U 
i3.su.lt/anketa. 'fyrimo organizatorė - Rigita Tijūnaitienė. 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ: 
$949- iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas Į namus 

Tcl. (4 .1 6) 249•7710 
Ccll (416) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

Prašoma atsiliepti! 
Šiemet sukanka 60 m. 

nuo pirmosios masinės poka
rio lietuvių į Kanadą imigra
cijos. Būtų labai malonu su
laukti atsiliepimų, ypač iš at
vykusiųjų miško darbams i 
Longlac, Ontario, atplauku
sių JAV kariniu transporto 
laivu "Gen. M.B. Stewart" 
1947 m. rugpjūčio 21 d. į Ha
lifakso, NS, uostą. Rašyti: 
Don. N. Baltrukonis, 2860 
Grabam Boulevard, Mont
real, QC H3R 116, Canada. 

Vilniaus radijo laidos užsie. 
Diui Rirdimos kasdieną, 7 v.v. 
9875 iHz dažniu, 31 m bangos 
ruože. 

CLEAN FOREVER. Valome ki· 
limus, lllinkštus baldus ir au· 
tom.obillq vidq naųiu būdu • 
sausomis putomis. Kilimas iš· 
dilina per 1-2 w•andas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo lailm tel. 416 503-1687. 
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SVEIKINAME 

Prelatą dr. PRANĄ GAIDĄ, 
vyriausiąjį 'Tėviškės žiburių" redaktorių, 

prieš 70 metų, gegužės 22 dieną, 

Kaune priėmusį kunigystės šven
timus, savo gyvenimą paskyrusį 

lietuviškajai sielovadai ir raštijai 
bei lietuvybės išlaikymui išeivi
joje daugelį metų besisklei

džiančiu spausdintu žodžiu. 

Kanados lietuvių katalikų kultiiros draugija 
"Žiburiai" - "Tėviškės žiburių" leidėjai ir darbuotojai 

OPTIMAL HEALTH CENTER 
Naųjausias 11dymas iriesos terapija 

(LASER THERAPY) 
• Puikiai numalšina bet kokį skausmą 
• Padeda gydant nugaros, juosme:u bei stuburo 

susirgimus 
• Ypač veiksmingas sergantiems artritu ar slnusitu 
• Jei patyrėte sportinę traumą, patempėte raiščius, 

ltio ranka ar koja, skauda raumenis -

KREIPKITĖS, TIKRAI PADĖSIME! 
Tu.ip pat naujausia BIOMERIDIAN technologija pagal 
aktyvius organizmo taškus ir per juos einančius meridianus 
nustatome, ko reikėtų, norint atstatyti Iūsų organizmo 
balansą. 

KREIPI'IS: tel. 416 925-8800, 
111 Avenue Road, Turonto, ON 

(Tu.rime wetą autmobiliams pastatyti) 
lills li skelbimą perskaitė Twillrh fiburiUOM:, 

pu& 2095> SJMCialiq nuda.idtf. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pašta~: lawyers@pacelawfirm.com 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Patikslinimas l AUKOS l 1Ž m. 20, 2 psl. po kunigų ._ _______ „ 
nuotraukomis antrasis skait- A.a. Vladui Paliuliui mirus, 
muo "2005" yra sukaktis nuo reikšdama gilią užuojautą jo 
gimimo reiškiančios datos. 'Th.ip seserims O. Sen.k:uvienei ir Ur
buvo pažymėta sąlankoje Bu- šulei, Marytė Vaitk:i.enė Tėviš
davo1&ės tragedija. Vtsi ttys k:uni- kės iiburiams aukojo $25. 
gai buvo nužudyti 1941 m. bir
želio 22 d. 

KEIJONIŲ DRAUDIMĄ parii· 
pinu keliaųiantiems i uUieDj ir 
atvykstantiems i Kanadą. Skam· 
binti Mariui Rosinui teL 416 .ssrr_. (at. .26) dienos metu. 

Tivilus liburią admi· 
nistracija kapinių lankymo 
dieną, birželio 3, bus atida
ryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 
v.p.p. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

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

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Gegužės 28, pirmadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. archit. Vytautas 
Kvedaras, 85 m. amžiaus. 

• Birželio 1 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir po pietų: 5 val., o 
po Mišių-Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo. 

• Sekmadienį, birž. 3, Lie
tuvos kankinių ir Gerojo Gany
toj o šventovėse bus renkama 
Toronto arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava SHARE LIFE. 

• Per visuotinį parapijos 
susirinkimą buvo iškelta mintis, 
kad Mišiose skaitiniai, Evange
lija ir pamokslas būtų angliškai. 
Šiuo reikalu buvo sušauktas pa
sitarimas su parapijos tarybos 
atstovais ir tais, kurie šią mintį 
iškėlė. Pasitarime nutarta įvyk
dyti parapijiečių apklausą. Ap
klausos lapeliai bus padėti prie 
šventovės durų. Prašome juos 
pasiimti, užpildyti ir įmesti se
kantį sekmadienį į aukų krep
šelį arba perduoti vienam iš ku
nigų. 

• Ryšium su Kapinių lan
kymo diena, Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo šven
tovėje Mišios tą savaitgalį bus 
aukojamos birželio 2, šeštadie
nį, 2 v.p.p. 

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

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 3, sekmadienį, 
bus ruošiami KLKM dr-jos sky
riaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galina ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba lietuvišku bei 
vietiniu alučiu. 

• Anapilio moterų būrelis, 
Kapinių lankymo dienos proga, 
visus kviečia į Kęstučio Kesmi
no ir Kazimiero Manglico me
no darbų parodą Anapilio pa
rodų salėje. Atidarymas - birže
lio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. Paro
dos lankymas sekmadienį - po 
9.30 v.r. Mišių. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 3: 9.30 v.r. už Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos mirusius; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, birželio 
2, šeštadienį, 2 v.p.p. už a.a. Fe
liksą ir Teodorą Kybartus; Del
bi Šv. Kazimiero šventovėje, 
birželio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Vandą Lapienienę. 

Klebonas kuo. Vytautas 
Staškevičius yra išvykęs meti
nėms rekolekcijoms. 

Tėviškės žiburių administ
racija kapinių lankymo dieną, 
birželio 3, bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

ANAPILIO SODYBOS korpo
racijos administracija ieško 
pilnam laikui tarnautojos-jo. 
Reikia mokėti lietuvių ir anglų 
kalbas, išmanyti sąskaityboje, 
vartoti kompiuterį, sugebėti 
bendrauti su žmonėmis. (Pri
imtina jauna pensininkė ar 
jaunas pensininkas). Trumpą 
reziumė siųsti šiuo adresu: A. 
Matulaitis, 1702-299 Mill Rd., 
Toronto, ON M9C 4V9 (tel. 416 
622-8599). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, geg. 27, per 

10.45 v.r. Mišias, giedant "Vo
lungės" choro moterų grupei 
su soliste A. Puodžiūniene, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą dvyli
kai parapijos jaunuolių. Jį gavo: 
Daina Cers, Veronika J onuš
kaitė, Katarina Kairytė, Giedrė 
Katkutė, Žydrūnė Katkutė, 
Adelė Pabrėžaitė, Petras Pečiu
lis, Samuel Ratavičius, Darius 
Šablinskas, Larisa Saplytė, Ma
tas Sungaila ir Juozas Zenkevi
čius. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą penktadienį 7 v.v. '1'ksta 
Mišios ir Sv. Valanda su Sven
čiausiojo palaiminimu, o pirmą 
šeštadienį Gyvojo rožinio dr
jos nariai 10.30v.r. kalba Rožinį 
ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose. 

• Ketvirtadienį, geg. 31, 
baigiasi gegužinės pamaldos. 
Birželio mėnuo yra skirtas Šven
čiausios Jėzaus širdies garbini
mui. Jėzaus širdies litanija bus 
kalbama šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadienį po kiekvienų Mišių. 

• Sekmadienį, birželio 3 -
kapinių lankymas. Mišios bus 
aukojamos lauke 3 v.p.p. Prieš 
Mišias kunigai ir diakonai šven
tins paminklus. Pamokslą sakys 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos diakonas Bernardas Be
liekas, OFM. 

• Toronto arkivyskupijos 
metinio SHARE LIFE vajaus 
trečioji ir paskutinė rinkliava 
bus daroma birželio 3 d. Para
pija pernai surinko $7,652, o 
šiemet iki tos sumos dar trūks
ta $2,967. 

• "Kretingos" stovyklavie
tės paruošimo darbai vasarai 
nuo dabar iki stovyklos pra
džios vyks kiekvieną savaitgalį. 
Savanoriai darbininkai yra ap
rūpinami maistu ir nakvyne. 
Kas gali prisidėti prie šio darbo, 
yra prašomi paskambinti Rūtai 
Jaglowitz tel. 416 622-9919 ar 
Wally Dauginiui tel. 905 257-
6910. Gimnazistai yra kviečia
mi atlikti "community service" 
valandas stovyklavietės paruo
šimo talkoje. 

• Prieš metus Kanadoj vy
ko Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, kurį vedė Kanados 
lietuvių jaunimo atstovai. No
rėdami jie atsidėkoti KLB ir vi
siems lietuviams už paramą, 
birželio 17 d. visose lietuviš
kose parapijose Kanadoj visus 
dalyvius vaišins kava. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 3: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Vin
cą ir Augustiną Pranskevičius; 
10.45 v.r. už a.a. Albiną Luko
ševičienę, už a.a. Vandą Yčienę, 
už a.a. Agotą ir Juozą Vainus; 
12.15 v.d. už a.a. Oną ir Jurgį 
Stanionius. 

Prof. dr. Kazimieras Garš
va, "Vilnijos" sąjungos pirmi
ninkas Lietuvoje, viešėjęs To
ronte vos kelias dienas, gegu
žės 25, lydimas Vilniaus kraš
to s-gos išeivijoje pirmininko 
Broniaus Saplio, lankėsi Tėviš
kės žiburiuose, pasikalbėjo su 
redaktoriais, domėjosi laikraš
čio leidyba, paliko Vilniaus 
kraštą liečiančių rašinių, ay
žiūrėjo Anapilio sodybą ir Sv. 
Jono lietuvių kapines. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos su 
Šv. Komunija 9.30 v. ryto. Pa
maldų metu bus į pareigas įves
ta 2007 metų parapijos valdyba. 
Pamokslas bus anglų kalba. 

• Metinė parapijos iškyla 
įvyks birželio 10 d. Centennial 
Parke, Etobicoke, Rajone P 1, 
Elmcrest ir Rathburn Rd. ryti
niame kampe. Pamaldų pradžia 
11 v.r., pamokslą pasakys vieš
nia iš Lietuvos Kristina Iva
nauskienė. 

• Šeštadienį, gegužės 26, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse buvo 
palaidotas Edvinas Dumašius, 
gimęs 1944 m. rugsėjo 10 d. Vo
kietijoje, miręs š.m. kovo 5 d. 
Čikagoje. Velionis paliko Ka
nadoje Vilmą Steponienę ir 
Helen Klein bei brolį Vokieti
joje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 27 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 110 
svečių. Pietų metu budėjo Kul
tūros komisijos narė G. Bijū
nienė. Svečių knygoje pasirašė 
"Vilnijos" draugijos pirminin
kas dr. K. Garšva. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - liepos 4, tečiadienį, 7 
v.v. LN seklyčioje; "Labdaros" 
- gegužės 30, trečiadienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. L. 

Baltučio atminimui $100 au
kojo K. Šilinis. Nuoširdžiai dė
kojame už aukas. Jos priima
mos Toronto Lietuvių Namų 
raštinėje, Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose, arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdara, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 
M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Gavome aukų: $1,500 -

Prisikėlimo parapija; $300 -
KLB Toronto apylinkė, KLKM 
dr-jos Lietuvos kankinių para
pijos skyrius; $50 - Aldona Ši
monėlienė. Visiems aukoto
jams nuoširdi padėka. 

• Prašome užpildyti TCD
SB registracijos blankus 2007-
2008 mokslo metams ir sugrą
žinti iki birželio 9 d. (paskutinė 
mokslo metų diena). Kviečia
me įregistruoti į jaunųjų darželį 
vaikus, kuriems sueis ketveri 
metai prieš rugsėjo mėnesį. Re
gistracijos mokestis - $225 vie
nam, $250 šeimai. Mokykla -
"Our Lady of Peace", adresas 
- 70 Mattice Ave., tarp Bloor ir 
Kipling gatvių. 

• Gegužės 25, penktadie
nį, 6 v.v., Prisikėlimo parapi
joje įvyko Toronto Maironio 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas su Mišiomis, abiturientų 
pagerbimo iškilmėmis bei šilta 
vakariene. (Plačiau kt. nr.) 

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

• Jeigu kas norėtų moky
tojauti arba padėti mūsų mo
kykloje, prašome kreiptis į ve
dėją Virginiją Zubrickienę šeš
tadienio rytais, pamokų metu. 

Živilė 

FOR SALE: Well-established 
delicatessen store in a very 
busy plaza. Located in centrai 
Etobicoke. Area: 1100 sq.ft. 
plos basement (1200 sq.ft. with 
kitchen). Wide selection of 
products and good customers. 
Excellent opportunity for a 
family operation. Tel. 416 873-
9651. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio Lietuvių jungtinio choro koncertas puikiai pa
vyko gegužės 27 d. Aušros Vartų par. salėje. Koncertą pradėjo 
D. Jaugelytė-Zatkovic ir V. Bulotienė. Scenoje pasirodė 9 vaikų 
ir 19 suaugusių choras. Drauge ir atskirai jie padainavo 12 dai
nų. Bendras choras atliko Naujienas, Atvažiavo mašinėla, Lie
tuva dainų šalis (su D.J. Zatkovic ir R. Sakalauskienės solo). 
Suaugusių choras padainavo Kas ten miške, Norėčiau aš keliau
ti (gitara pritariant R. Bulotai) ir Parugė. Vaikų choras pasirodė 
su dainomis Tjgras, Do daina, Edelweiss (gitara pritarė R. Bulo
ta) ir Skanu. Sią dainą vaikai dainavo labai nuotaikingai su vai
dyba, solo posmais, pasipuošę prijuostėmis. Prie vadovo prisi
jungė ir jaunas prancūzų kilmės būgnininkas. Juos abu vaikai 
"papuošė" virėjų kepurėmis. Moterų choras su vaikais padai
navo Pavasaris ir vaikai. Publikai atsisJojus ir entuziastingai plo
jant, choras padainavo Viena šeima. Sis koncertas kartu buvo ir 
choristų staigmena vadovui A. Stankevičiui, šiemet švenčian
šiam 50-ties metų (gimęs 1957 m. liepos 19 d.) amžiaus sukaktį. 
Sia proga buvo rodoma M. Castanheiro paruošta vaizdajuostė 
apie muziko gyvenimą, kūrybą ir plačią veiklą. Pro akis (kartais 
ašarotas) praslinko ne tik daug užmirštų akimirkų, bet ir daug 
daug mielų veidų, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Įnešus gimta
dienio tortą, visi sugiedojo Ilgiausių metų. Džiugu buvo matyti 
svečių tarpe sol. A. Keblį, kuris, kad ir po sunkios širdies ope
racijos, išsiprašė savaitgalį iš ligoninės pagerbti muz. A. Stan
kevičių. Popietė baigta gražiomis šaltų užkandžių, kavos ir py
ragų vaišėmis. 

Aušros Vartų parapijos choras vasaros atostogas pradeda 
birželio 24 d. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinio ratelio" pirmininkė Helen Kurylienė praneša, 

kad klubas užbaigs veiklos sezoną ketvirtadienį, birželio 14, dėl 
vasaros atostogų. VL 

• 
PADEKA 

JŪSŲ DĖKA NATALUA JURKUTĖ SVEIKSTA 

Jau praėjo šeši mėnesiai po to, kai Natalijai buvo atlikta 
kaulų čiulpų transplantacija. Natalija jaučiasi gerai. Buvo at
liktas pilnas medicininis patikrinimas, kurio metu patvirtinta, 
kad chemoterapija nepažeidė plaučių, širdies, blužnies ir kepe
nų. Natalijos kraujo tyrimas kiekvieną kartą yra geresnis, ir 
daugelis kraujo ląstelių jau yra normos ribose ar beveik pasiekė 
ją. Kraujyje nerasta Filadelfijos chromosomos, kuri rodo vėži
nių ląstelių buvimą. 

Gydytojus labai džiugina tokia Natalijos būklė, todėl jie 
leidžia jai susitikti su klasės draugais. Nors iki mokslo metų pa
baigos lieka tik dvi savaitės, Natalija labai nori nueiti į savo 
klasę ir praleisti keletą pamokų su savo draugais, nes visus me
tus mokyklos nelankė, bet mokėsi namuose. Dabar jai jau ne
bereikia nešioti kaukės visose viešose vietose, taigi ji gali drąsiai 
eiti į kiną, teatrą ar valgyti kavinėje. Natalija nekantriai laukia, 
kada vėl galės džiaugtis savo pomėgiu - jodinėjimu ir vėl galės 
lankyti jojimo pamokas. Dar laukia ilgas kelias iki pilno pa
sveikimo, ir kova dar nėra pilnai baigta, bet šiuo metu visi re
zultatai yra geri. 

Mes norėtume dar kartą padėkoti visiems geriems žmo
nėms, kurie padėjo mums gydant Nataliją, aukomis ir maldo
mis. Jūs visi padėjote išgelbėti jauną - mūsų dukros Natalijos 
gyvybę. Jūsų kilnumas yra begalinis. 

Nuoširdžiai dėkojame -
Aušra ir Vytenis Jurkai 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, B ROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 'AX.: 5 14-286-1981 

Joana Adamonis A.1. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue D e Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

Naujas Tėviškės žiburių elektroni
nis paštas - teyzib@rogers.com 

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

FAX: (514) 766-1349 

VASAGOJE išnuomojamas va
sarnamis, tinkamas 2 šei
moms. 4 miegamieji, "bot tub", 
"rec room", skalbimo ir džiovi
nimo mašinos, sūpynės vai
kams. Liepos 2-8, 9-15 d.d., 
rugpjūčio 12-18 d.d. Skambinti 
Birutei tel. 416 259-3961. 


