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Juodai ant balto ... 
Po 67-ių metų vėl prisimintinas nepriklausomos Lietu

vos okupavimas. Tai įvyko 1940 metais birželio 15 dieną, 
nors pati okupacija praktiškai pradėta "savitarpinės pagal
bos" vardu 1939 metų rudenį, Lietuvon įvedus sovietų kari
nės armijos dalinius. 

T AI istoriniai įvykiai, kuriuos bent metinių progomis 
turėtume prisiminti ir kaip nors aptarti. Birželio 15-
oj i - tai tankų antplūdis, tai staigus ir gana ryškus 

visuomenės pasidalinimas: vieni plojo ir mėtė gėles ant tan
kų, kiti (dauguma) nesitvėrė pykčiu, apmaudu, išgyveno gė
dą ir pažeminimą, keikė vadovus, stebėjosi kariuomenės ty
la, išdaviku vadino generolą S. Vitkauską, prie rytų sienos 
pasitikusį okupantus. Maskvos tikslas buvo aiškus, ir ji tai 
pasiekė daug lengviau nei tikėjosi. Tai suprantama. Sunkiau 
suprantamas liks nutarimas Lietuvos vyriausybės, viešai 
prašiusios visuomenę laikytis ramiai ir okupantus sutikti 
draugiškai. Tai vargu ar girdėtas reiškinys pasaulio istorijo
je? Jis betgi atskleidžia dvi išvadas. Sakykim, gerai, kad bu
vo rodoma kilni žmogiškoji valia, tarsi bandymas gerumu 
daugiau laimėti. Deja, tas nieko nesušvelnino, o tik padėtį 
pablogino - tokiu išankstiniu nuolaidžiavimu tik paaštrin
tas bolševikinis terorizmas ir pagreitintas Lietuvos priversti
nis įjungimas į Sovietų Sąjungą. Skersti ramias avytes leng
viau nei besispardančius ožius. Tai žiauri pamoka ir įspėji
mas naivią ir panašią politiką praktikuojantiems. O kaip iš 
tikrųjų mūsų vadovams reikėtų laikytis šiandien, nurodo 
Estijos pavyzdys. Tegyvuoja Estija!„ Kai kurie mūsų vado
vai, besiglostydami ir odes didiesiems draugams bekurda
mi, tik apsunkina padėtį, nuvilia tautą, laukiančią, kada pa
galiau, anot europarlamentaro Vytauto Landsbergio, nebi
josim būti valstybe. Priešo pasitikimas su gėlėmis visada bu
vo laikomas išdavyste. O mes apie tai net nedrįstame prasi
tarti. 

O IR trėmimai iš dalies - pataikavimo padarinys. 
Veiksmas aiškus, nors pavadinimą dar ir dabar kai 
kas bando švelninti, girdi, vykę tik iškeldinimai. Su 

okupacijos aptarimu dar blogiau. Maskvos draugužių imta 
įrodinėtiz kad Lietuvoje okupacijos, išskyrus nacių, iš viso 
nebuvę. Sitokiam tvirtinimui (ir jaunų žmonių protų maišy
mui) lyg ant stalo padedami dokumentai, kuriuose juodai 
ant balto aiškiai pažymėti tokie nutarimai: l) Lietuvos 
liaudis 1940 m. liepos 14 d. išrinko seimą 95.1 nuoš. balsais; 
2) liepos 21 d. išrinktasis seimas paskelbė, kad Lietuvoje 
įvedama tarybų santvarka ir Lietuva skelbiama Socialistine 
tarybų respublika; 3) liepos 22 d. nutarta prašyti SSSR 
Aukščiausiąjį sovietą, kad Lietuvą priimtų į Sovietų Sąjun
gos sudėtį; 4) 1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuva priimta į 
SSSR. Taigi popieriai rodo, kad Lietuva savanoriškai įsijun
gė į Sovietų Sąjungą. Antrajam pasauliniam karui pasibai
gus, laimėtojų pasitarimai Lietuvos teisinės padėties nepa
keitė. Tad ko dar kas nori? O po viso to šnekos apie Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažini
mą tebuvę atskirų nacionalistinių ar kapitalistinių grupių 
kiršinimas užsimojus silpninti socialistinę įtaką pasaulyje. 
Tai tokie popieriai, ilgą laiką buvę kaip oficiali atrama oku
pantams ginant savo teisinę būklę. O kad Lietuvos prijungi
mas buvo Dekanozovo, Guzevičiaus, Paleckio ir kitų komu
nistų surežisuotas šlykštus ir karinės jėgos remiamas vaidini
mas, nedaug kam pasaulyje rūpėjo. Okupacijos pripažini
mo ir nepripažinimo klausimas vakariečių sostinėse tęsėsi 
penkis dešimtmečius ir turėjo pasibaigti su Sovietų Sąjungos 
griuvimu. Gal kur ir pasibaigė. Deja, Lietuvoje vis dar iš
lenda norai grįžti prie to popierinio melo, savęs apgaudinė
jimo. Na, okupacijos nepripažįstantieji bent šiek tiek 
laimėjo, tą laikotą.rpį pavadindami sovietmečiu. Vis pa
švelninta pabaisa. CS 
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Sudiev mokykloms 
Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų 

iškilmingas 2006-2007 mokslo metų užbaigimas 

Toronto Maironio mokyklos aštuntos klasės abiturientų laida - 2007 (ntr. viršuje); apačioje
- Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai 

ŽIVILĖ ŠELMIENĖ 

Šių mokslo metų užbai
gimo iškilmės prasidėjo Mi
šiomis Prisikėlimo šventovėje. 
Jas atnašavo vysk. P. Baltakis, 
OFM.v Po Mišių susirinkome į 
salę. Cia buvo daug sveikini
mų. KLB ~rašto valdybos 
pirm. Rūta Zilinskienė primi
nė, kad lietuviška Maironio 
mokykla buvo įsteigta prieš 
šešiasdešimt metų. Pranešė, 
kad mkt. Vida Valiulienė at
šventė trisdešimt metų darbo 
suk~ktį Maironi9 mokykloje! 
R. Zilinskienė, Svietimo ko
misijos pirm. Vidos Stanevi
čienės vardu, ją apdovanojo 
medaliu. 

J. Dzemionienė pakvietė 
pirm. Arūną Pabedinską pa
sveikinti abiturientus Kana
dos lietuvių fondo vardu. Jis 
pranešė, kad KLF paskiria 
$100 kiekvienam abiturientui, 
kuris automatiškai tampa na
riu, tuo būdu galintis prašyti 
stipendijos, ruošiantis įsto
jimui į universitetą. 

Diplomų ir premijų įtei
kime vedėjos pavaduotoja Bi
rutė Degutienė skaitė abituri
entų pavardes: Daiva Andru
lytė, Tomas Botyrius, Povilas 
Grigutis, Veronika Jonuškai
tė, Adomas Kuliešius, Danie
lius Kuliešius, Evaldas Mitras, 
Andrew Moulton, Elain Ole
kaitė, Aras Pabedinskas, Ade-

Įteikiami baigimo pažymėjimai, gėlės ir dovanos aštuntos 
Jslasės moksleiviams. Iš k.: aštuntosios klasės mokytoja Rima 
Zemaitytė-De Iuliis, mkt. padėjėja Rūta Samonytė, Maironio 
mokyklos vedėja Virginija Zubrickienė 

lė Pabrėžaitė, Kostas Paliulis, 
Petras Pečiulis, Raminta Pet
rauskaitė, Daiva Ramanaus
kaitė, Rūta Rekutė, Anikė 
Rudnitsky, Darius Šablinskas, 
Larisa Saplytė, Audra Ston
čiūtė, Matas Sungaila, Tomas 
Trussow, Austėja Vaškevičiūtė 
ir Juozas Zenkevičius. 
v Klasės auklėtoja Rima 
Zemaitytė-De luliis, padėjėja 
Rūta Samonytė, ved. V. Zub
rickjenė įteikė pažymėjimus. 
R. Zemaitytė-De Iuliis paste
bėjo, kad abiturientai susi
pažino su Maironio, Valan
čiaus, Šatrijos Raganos ir kt. 
Lietuva. Ji pabrėžė, kad jie 
"mokosi SAU!" S. Bubelienės 
premija buvo paskirta Austė
jai Vaškevičiūtei. A. Puterio 
premija - Anikei Rudnitsky. 
A. Rinkūno premiją gavo To
mas Trussow. KLF premijas 
gavo Austėja Vaškevičiūtė, 
Tomas Trussow, Anikė Rud
nitsky, Veronika Jonuškaitė, 
Matas Sungaila ir Tomas Bo
tyrius. Knygomis apdovanoti: 
Adomas Kuliešius, Danielius 
Kuliešius, Povilas Grigutis, 
Larisa Saplytė ir Petras Pe
čiulis. Aštuntos klasės atsto
vai Anikė Rudnitsky ir Tomas 
Trussow gražiai perskaitė abi
turientų atsisveikinimo žodį, 
prisimindami dešimt metų, 
praleistų mokykloje. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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Maldos pusryčiai Kauno 
kurijoje buvo surengti balan
džio 14 d. Arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus kvietimu susi
rinko arkivyskupijoje vei
kiančių katalikiškųjų organi
zacijų bei judėjimų, dirban
čių su šeimomis ir dėl šeimų, 
atstovai. Jie pasidalino veik
los patirtimi ir mintimis apie 
šeimos būklę Bažnyčioje ir 
šiuolaikinėje visuomenėje. 
Ganytojui apžvelgus skau
džiausias Lietuvos šeimų prob
lemas, dalyviai grupelėse 
svarstė kaip palaikyti ir stip
rinti šeimos instituciją Lietu
voj e. Žiniasklaidos grupėje 
pasiūlyta daugiau bendra
darbiauti, daugiau rašyti į pa
saulietinę spaudą. Kiti siūlė 
daugiau liudyti visuomenei 
gerą šeimos pavyzdį ir 
džiaugsmą, rengti šeimų su
važiavimus, oficialiai sufor
muluoti parapijų atstovų pa
reigas, plėsti šeimų sambū
rius parapijose. Judėjimų na
riai išsakė poreikį daugiau 
žinoti vieniems apie kitus ir 
mokytis iš kitų sėkmės. Už
baigai arkivyskupas pasiūlė 
tokius susitikimus rengti kas
met. 

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Te
resės dvasingumas buvo ba
landžio 24 d. VDU patalpose 
surengto vakaro tema. Mi
šias aukojo šv. Teresėlės re
likvijų apsilankymo koordi
natorius Kauno arkiyysku
pij oje, Švč. Jėzaus Širdies 
(Šančių) parapijos vikaras 
kun. Kastytis Sulčius, kuris 
kalbėjo apie šventąją susirin
kusiems po Mišių auditorijo
je. Jis palygino ją su Motina 
Terese. Trys dalyvės paliudijo 
gavusios šventosios užtarimą 
atsivertimo kelyje. 

Kun. Stasio Ylos knygos 
Jurgis Matulaitis sutiktųvės 
įvyko balandžio 13 d., Svč. 
M. Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo vargdienių seserų vie
nuolijai švenčiant savo įkū
rėjo pal. Jurgio Matulaičio 
136-ajį gimtadienį. Tai trečia
sis kun. Ylos apybraižos lei
dimas, paskatintas noro, kad 
kuo daugiau žmonių susipa
žintų sujuo. Pasidalinta prisi
minimais ir žiniomis apie 
knygos autorių, taip pat apie 
pal. J. Matulaitį, buvo skaito
mos ištraukos iš palaimintojo 
dienoraščio, veikė nuotraukų 
paroda. 

Taip žuvo arkiv. Reinys 
Gautame laiške iš Kauno V.J. Kluonius rašo apie žūtį 

arkivyskupo M. Reinio Maskvoje Vladimiro kalėjime, ku
riame jis sėdėjo, kaip ir vyskupas Matulionis.„ 

"Po Stalino mirties vysk. 
Matulionis ir aš buvome pa
leisti. Vysk. Reinys apie 1949 
m. žuvo Vladimiro kalėjime 
nr. 2. Jo mirtis buvo tokia. 
Jis sėdėjo Vladimiro kalėji
me bendroje kameroje suki
tais kaliniais. Kalinius į kalė
jimo pirtį vesdavo kas dešimt 
dienų. Kaliniai prausdavosi 
po dušais, įtaisytais pasie
niais. Už dušų buvo įtaisyti 
ilgi suolai. Kada po dušu 
prausėsi a.a. Reinys pro šalį 
iš dušo pusės ėjo kalinys Bari 
Žakas. Ar jis tyčia ar netyčia 
pastūmė Reinį atbulą, už ku- Arkiv. Mečislovas Reinys, 
rio stovėjo suolas. Reinys per miręs Vladimiro kalėjime 
suolą virto aukštielninkas ir 
su galva trenkėsi į betonines 
grindis ir prarado sąmonę. Iškviesti sanitarai dar gyvą ar 
jau negyvą jį išnešė iš pirties. Nuo to laiko jo jau niekas 
nematė. Spėįama, kad virsdamas aukštielninkas užsimušė. 
Galbūt Bori Zakas jį sąmoningai pastūmė. Jis buvo kameros 
kalinys šnipas". 

Aštuntos klasės abiturientai "Išleistuvių valsu" atsisveikina su mokykla (mkt. R. Žemaitytė
De Iuliis ir šokių mkt. Violeta Kasina) 

Sudiev mokykloms 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Simbolinis raktas buvo perduotas septinto 
skyriaus mokiniams Viltei Grigutytei ir Matui 
Zenkevičiui. Kiekvienas abiturientas gavo po 
rožę, kurią nunešė savo tėveliams, kaip pa
dėką už lietuvišką auklėjimą. 

Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientams diplomų ir premijų įteikimas 

J. Dzemionienė pakvietė aukl. Siginą Kat
kauskaitę įteikti diplomus abiturientams -
Martynui Bachovui, Aurelijai Jusytei, Andriui 
Paznėkui, Dainai Šablinskaitei ir Vykintui 
Vaškevičiui. Vedėjas Mykolas Slapšys su jais 
atsisveikino, patardamas būti geriems, skaityti 
ir rašyti lietuviškai: "Mūsų tautos ateitis nuo 
jūsų priklauso". TCDSB (Toronto kat. mo
kyklų valdybos) atstovas A. Cassole irgi pa
sveikino abiturientus, ypač pagirdamas Dainą 
Šablinskaitę - jo žodžiais, ne tik puiki lietu
vaitė, bet ir "top student" angliškoje mokyklo
je! Jis dar pabrėžė, kad ne vien mokytojų, bet 
ir tėvų dėka taip lietuviškai galima išauginti 
jaunimą. Jis užbaigė lietuviškai: "Sveikinu 
baigusius kursus"! 

Vedėjas M. Slapšys pakvietė G. Paulionie
nę įteikti jos tėvelio a.a. A. Rinkūno premiją, 
o Romą Puterį - įteikti savo brolio a.a. A. Pu
terio premiją. S. Bubelienės premiją gavo 
Daina Šablinskaitė. A. Simonavičius, Prisikė
limo kredito kooperatyvo valdybos pirminin
kas, pranešė, kad kiekvienas abiturientas gaus 
$1,000 dovaną, jeigu ims paskolą savo pirmo 
namo įsigijimui iš šios finansinės institucijos. 

Abiturientų atsisveikinimą įgarniai tvarkė 
Martynas Bachovas ir Daina Sablinskaitė. 
Kiekvienas iš jų nunešė po rožę tėveliams. 
Vyko Išleistuvių valsas, kurį pašoko aštunto 
skyriaus abiturientai, paruoštj auklėtojų 
Violetos Kasinos ir Rimos Zemaitytės
Deiuliis. 

Atsisveikinimo žodžius taria aštuntos klasės 
geriausi moksleiviai Tomas Trussow ir Anikė 
Rudnitsky 

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų ve
dėjas Mykolas Slapšys įteikia baigi~o pažy
mėjimą kursų abiturientei Dainai Sablins
kaitei. Ji taip pat apdovanota S. Bubelienės 
premija už pasiekimus moksle ir visuomeninę 
veiklą 

Mokytojų pagerbimas 

Išleistuvių vakare pagerbti mokytojai ir jų padėjėjai, tėvų 
komiteto nariai, ilgus metus dirbantys mokykloje. KLB krašto 
valdybos pirmininkė R. Žilinskienė švietimo komisijos vardu 
įteikė medalį mkt. Vidai Valiulienei (ntr. dešinėje), mokyklo~e 
dirbančiai jau 30 metų. Už dešimties metų darbą mokykloje 
vedėja V. Zubrickienė padėkojo mokytojos padėjėjai l. Sun
gailienei ir tėvų komiteto nariui R. Puteriui 

Vedėja V. Zubrickienė pa
kvietė į sceną mkt. Vidą Valiu
lienę, išdirbusią 30 metų Mai
ronio mokykloje, padėjėją Iną 
Sungailienę, išdirbusią 10 me
tų, ir Romą Puterį, tėvų komi
tete išdirbusį irgi 10 metų. 
Jiems buvo įteiktos puokštės 
gėlių, kaip padėka už jų įnašą. 
Ji dar pakvietė mkt. Laimą 
Stončienę ir jai įteikė gėlių, 
apgailestaudama, kad ši mo
kytoja pasitrauks iš mokyklos. 
(Mkt. Rasa Tamkevičienė irgi 
nebegrįš - deja, negalėjo at
vykti). Tėvų komiteto pirmi
ninkė Dalia Ažubalienė padė
koj o visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie šio renginio. 

(Ntrs. D.R. Puterių) 

Iš jaunystės slėnio BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

Iš jaunystės slėnio pievų 
Plaukia upė jazminų, 
Iš padangių mėlynų 
Spindi akys gero Dievo„. 

Iš baltų jaunystės sodų Ir tave, keleivi, lydi 
Skrenda bitės į laukus, Atminimai, kaip jauni 
Ir jaunų dienų šnekus Jazminai žaliam slėny, -
Vėjas šildo skaudų gruodą, - Ir pasaulis žydi, žydi ... 



Mokslo pažangos premija -
kalbininkui Z. Zinkevičiui 

Jau antrą kartą Lietuvoje įteikti garbingi 
apdovanojimai - Nacionalinės pažangos pre
mijos asmenims, padariusiems didžiausią įtaką 
savo srityje, labiausiai prisidėjusiems prie 
valstybės pažangos spartinimo, jos žmonių gy
venimo gerinimo. Tai savotiškas lietuviškas 
Nobelio premijos variantas, skiriamas už ypa
tingus nuopelnus mokslo, kultūros srityse, 
partnerystės - už ~ėkmingą taikymą mokslo 
atradimą verslui. Siemetinei premijai gauti 
buvo pristatyta grupė talentingų, žinomų kul
tūros, mokslo, verslo veikėjų. Tai prof. habil. 
mokslų daktarė Viktorija Daujotytė-Pakerie
nė, literatūros tyrinėtoja ir Igitikė, akademikas 
filosofas Marijus Arvydas Sliogeris, akad. B. 
Grigelionis, matematikas, ir dar daugiau tikrai 
kūrybingų asmenybių. 

Paprastai kiekvienoje grupėje skiriamos 
trys premijos. Mokslo pažangos grupėje šis 
garbingas apdovanojimas teko akademikui 
habil. mokslų daktarui Zigmui Zinkevičiui -
už kalbotyros metodų pritaikymą Lietuvių 
kalbos istorijos pažinimui ir tautinio orumo 
stiprinimui. Kultūros premija buvo skirta mū
sų populiariam dainininkui ir pedagogui Vir
gilijui Kęstučiui Noreikai. 

Partnerystės kandidatų grupėje geriausiai 
įvertinti mokslininkų ir verslininkų dr. R. Da-

Zigmas Zinkevičius darbo kambaryje prie 
Bretkūno Biblijos tomų Ntr. V. Kaltenio 

nieliaus, K. Jasiūno, R. Kraujelio ir akademiko 
prof. habil. mokslų daktaro A. Piskarsko dar
bai lazerių srityje ir jų taikymas tarptautinia
me versle. 

Laureatams įteiktos Nacionalinės pažan
gos premijos (po 70,000 Lt kiekvienam) ir 
premijos simboliai - statulėlės. 

Akademikas Z. Zinkevičius - Tėviškės 
žiburių skaitytojas ir bendradarbis. Jis rašo 
straipsnius kultūrinėmis, politinėmis-visuo
meninėmis temomis. Inf. 

Atviras laiškas 
Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui V. Muntianui 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės premjerui G. Kirkilui 

Negatyvus požiūris į atskiras tautas, fik
suotas 1990 m. - 30 proc. apklaustųjų, šiai 
dienai išaugo iki 60-70 proc. Pakantumas ki
toms tautoms akivaizdžiai krito ir toliau blo
gės, nes netaisomos priežastys, sąlygojančios 
šį reiškinį. Pati svarbiausia tarp visų priežas
čių glūdi Lietuvos valstybės analogų pasauly
je neturinčioje tolerancijoje, suteikusioje li
kusiems šalyje okupant~ms išimtinai puikias 
sąlygas gauti pilietybę. Sie, vietoje padėkos, 
priėmė tai kaip jiems priklausančią privilegi
ją ir reikalauja jas toliau plėtoti. 

Ryškiausi šių privilegijų neigiamo pasi
reiškimo pavyzdžiai yra rusų "J edinstvos", 
lenkų autonomininkų (pakeitusių savo pava
dinimą į Lietuvos lenkų rinkimų akciją) or
ganizacijų veikla. Pradedant sausio 13-osios 
įvykiais, o dabar ir neb~igiant lietuviškų mo
kyklų uždarymu (pvz.: Salčininkų raj.). 

Privalome dėti visas pastangas ir teisinė
mis priemonėmis stabdyti nepakantumo au
gimą, o būtent: valstybė privalo panaikinti 
visas privilegijas ir reguliuoti tautinių mažu
mų gyvenimą kaip ir visoje ES, o mažumos 
turėtų įvertinti tai ką buvo Lietuva avansu 
davusi daugiau nei kitos Pasaulio valstybės 
bei darbais įrodyti savo lojalumą Lietuvai. 

Pažeidžiant Lietuvos Konstitucijos 29 
straipsnį, Lietuvoje gyvenančioms tautinėm 
mažumoms yra teikiamos tokios privilegijos, 
skriaudžiant lietuvių tautą: 

- Lietuvos valstybė išlaiko jų mokyklas, 
skaityklas, šventyklas ir net teatrus bei jų 
tarnautojams moka atlyginimus, nors kitose 
valstybėse tokių privilegijų niekas neteikia. 

- Lietuvos valstybė skiria valstybinio TV 
ir Radijo kanalais nemokamą laiką šių tauti
nių mažumų laidoms, leidžia periodinius lei
dinius, vadovėlius ir kitas mokymo- metodi
nes priemones rusų ir lenkų kalbomis, kai 
tokių privilegijų kitose valstybėse tokių nie
kas neteikia. 

- Lietuvos valstybė remia mažumų bend
rijas piniginėmis dotacijomis, kai tokių privi
legijų kitose valstybėse niekas neteikia. 

- Lietuva, sovietmečiu buvo priverstinai 
buvo kolonizuota, deportuotais iš Maskvos 
asocialais, tapusi, nepriklausoma valstybe, 
jiems suteikė pilietybę, teisę privatizuoti ne
uždirbtą turtą, neatsižvelgiant į tai, kad jie 
formuoja didžiąją dalį nusikalstamumo šaly-

je, bet spekuliuojant politinėmis kategorijo
mis, ką akivaizdžiai parodo įvykiai Estijoje, 
Dekanidzės byla Lietuvoje ir t.t. 

Reikalaujame iš Lietuvos valdžios ir val
dymo institucijų nepažeidinėti Konstitucijos 
29 straipsnio, panaikinant minėtas privilegi
jas tautinėms mažumoms minėtas privilegi
jas ir įvesti tvarką, kaip kad yra visoje ES: 

- Tautinių mažumų bendrijos pačios iš
laiko savo mokyklas, skaityklas, šventyklas ir 
teatrus, bei moka tarnautojams atlyginimus. 

- Tautinių mažumų bendrijos savo lėšo
mis išperka laiką visuomeninės TV ir Radijo 
kanaluose savo laidoms, bei savo lėšomis lei
džia periodinius leidinius, vadovėlius ir mo
kymo metodine priemones. 

- Tautinės mažumos turi būti remiamos 
savo etninių valstybių, bet ne iš Lietuvos biu
džeto. 

- Todėl būtina nutraukti lenkų ir rusų 
mokyklų, skaityklų, šventyklų, teatrų ir kitų 
įstaigų finansavimą iš Lietuvos biudžeto, 
materialinį- techninį aprūpinimą, bei patal
pų nemokamą naudojimą. 

- Tikslu kuo sėkmingiau integruoti ma
žumas į Lietuvos visuomenę būtina nutrauk
ti tautinių mažumų pagrindu kuriamų poli
tinių (lenkų rinkimų akcija, Rusų sąjunga ir 
pan.) organizacijų legalizavimą. v 

- Privalu apsvarstyti Seimo Svietimo, 
mokslo bei kultūros komitete lietuviškų mo
kyklų uždarymo Lietuvoje faktus, įvertinti 
kontroliuojančių institucijų veiklą ir imtis 
priemonių padėčiai atstatyti, kad pareigūnai, 
pažeidę Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnį 
ir savo veiksmais apriboję lietuvių teises, bū
tų paviešinti, nubausti ir atleisti iš patikėtų 
pareigų. 

- Būtina papildyti įstatymines normas: 
A) lojalumo Lietuvai priesaika tautinių ma
žumų piliečiams, B) pilietybės atėmimu už 
šio priesaikos sulaužymą arba recidyvisto 
vardo priteisimą, su visomis iš to išplaukian
čiomis pasekmėmis. 

N. Sadūnaitė, disidentė 
Mons. A. Svarinskas, LR Atkuriamojo 

Seimo deputatas 
R. Gajauskaitė, LR Atkuriamojo Seimo 

deputatė 
J. Bieliauskienė, Sausio 13-osios brolijos 

pirmininkė 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Portugalijoje 

Prez. Valdas Adamkus 
birželio l d. pirmuoju valsty
biniu vizitu lankėsi Portu
galijoje. Jis susitiko su Por
tugalijos parlamento pirmi
ninku J aime Gama, kalbė
josi apie tarpparlamentinių 
santykių stiprinimą, dvišalių 
politinių ir visuomeninių ry
šių plėtrą, apie Europos 
energetikos ir ES kaimynys
tės politiką, tolesnę ES plėt
rą, aptarė transatlantinio 
bendradarbiavimo, saugu
mo klausimus. V. Adamkus 
pabrėžė, kad reikia konkre
čių veiksmų ir tvirtos vienin
gos ES pozicijos sprendžiant 
Baltijos šalių energetinės 
izoliacijos problemą. 

Susitikime taip pat kal
bėta apie būtinybę skirti 
didesnį dėmesį ir paramą 
Gudijos pilietinės visuo
menės formavimuisi. Prezi
dentas Adamkus parlamen
to pirmininkui J.Gamai pa
dėkojoyž Portugalijos pa
siūlytą Sengeno erdvės išplė
timo mechanizmą. V. Adam
kus taip pat dalyvavo Portu
galijos pramonininkų orga
nizacijos rengiamame verslo 
forume, susitiko su Portu
galijos ministeriu pirminin
ku Jose S6crates. 

Delegacija Gruzijoje 
Gegužės paskutinę sa

vaitę Lietuvos seimo dele
gacija viešėjo Gruzijoje to 
krašto parlamento Europos 
integracijos komiteto kvie
timu. Gruzijos sostinėje 
Tbilisyje buvo seimo pir
mininko pavaduotojas And
rius Kubilius, seimo Socia
linių reikalų ir darbo ko
miteto pirm. Algirdas Sysas, 
seimo nariai Rimantas Da
gys, Vl~dimiras Orechovas 
ir Zita Zvikienė. Vyko susi
tikimai su parlamento ir vy
riausybės pareigūnais, Lie
tuvos ambasadoriumi Gru
zijoje Ričardu Degučiu ir 
lietuvių bendruomenės Gru
zijoje atstovais. Gegužės 31 
d. delegacija vyko į Jungtinių 
Tautų stebėjimo misijos 
Gruzijoje Tbilisio atstovybę 
ir susitiko su JT generalinio 
sekretoriaus specialiuoju 
atstovu Gruzijoje Jean 
Amault. 

Naujas VSD vadovas 
Seimas birželio 5 d. pri

tarė prezidento Valdo Adam
kaus pateiktai Povilo Mala
kausko kandidatūrai į Vals
tybės saugumo departa
mento (VSD) generalinio 
direktoriaus pareigas. P. Ma
lakausko kandidatūrą pa
rėmė 67 parlamentarai, susi
laikė 40 ir niekas nebalsavo 
prieš. Liberalų sąjūdžio at
stovai seime vienbalsiai pri
tarė P.Malakausko kandi
datūrai, o visi Liberalų ir 
centro sąjungos frakcijos na
riai balsuodami susilaikė, 
praneša BNS. 

VSD vadovą skiria ir 
atleidžia prezidentas seimo 
pritarimu. V. Adamkus sei
mui P. Malakausko, dabar 

vadovaujančio Specialiųjų 
tyrimų tarnybai, kandidatūrą 
į VSD generalinio direkto
riaus vietą pateikė prieš ke
lias savaites. Buvęs VSD va
dovas Arvydas Pocius atsi
statydino iš pareigų prieš 
pusmetį po nepalankių sei
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto atlikto 
VSD veiklos tyrimo išvadų, 
ir iki šiol laikinai vadovavo 
šiai specialiajai tarnybai. 

Kelia algas 
Lietuvos vyriausybė bir

želio 6 d. nutarė nuo š.m. 
liepos l d. padidinti mini
maliąją mėnesinę algą 
(MMA) iki 700 Lt (buvo 600 
LT) ir minimalųjį valandinį 
atlygį iki 4.19 Lt (buvo 3.66 
Lt). Kaip skelbia DELFI, 
projekto įgyvendinimui val
stybės biudžete nuo spalio l 
d. numatyta 35.4 min. litų, 
papildomai nuo liepos l d. 
reikėtų apie 25-35 min. litų. 
Statistikos departamento 
duomenimis, MMA ir ma
žiau gauna 14.6% visų dar
buotojų. Žmonių, dirbančių 
visą darbo laiką ir gaunančių 
MMA, skaičius, palyginti su 
visu visą darbo laiką dir
bančiųjų skaičiumi, šalies 
ūkyje sudaro 8.5%. Pasku
tinį kartą MMA buvo padi
dinta 2006 m. liepą - nuo 
550 iki 600 litų. Vyriausybės 
2006-2008 m. programoje 
numatyta pasiekti, kad iki 
2008 m. MMA padidėtų iki 
800 litų. 

LITPOLBAT ateitis 
Gegužės 28 d. susitikime 

su Lietuvoje viešinčiu Len
kijos kariuomenės vadu gen. 
Franciszek Gągor, krašto 
apsaugos ministeris Juozas 
Olekas pabrėžė sėkmingą 
Lietuvos ir Lenkijos karinį 
bendradarbiavimą. 1996 m. 
įsteigtas bendras batalionas 
LITPOLBAT - vienas di
džiausių dvišalio bendradar
biavimo projektų. Susiti
kime taip pat dalyvavo Lie
tuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. Valdas Tutkus. Ap
tarta LITPOLBAT ateitis, 
bendras budėjimas Europos 
sąjungos kovinėje grupėje 
2010 m., pasidalinta min
timis apie NATO (ŠAS) grei
tojo reagavimo pajėgų tvar
kos l?eržiūrą. 

Siuo metu Lietuvos ir 
Lenkijos kariai kartu tarnau
ja Kosove, Irake ir Afganis
tane. Krašto apsaugos sava
norių pajėgų būrys (KFOR) 
bendrame Lietuvos-Uk
rainos-Lenkijos batalione 
tarnauja taikos palaikymo 
misijoje Kosove, trys Lietu
vos kariniai instruktoriai 
kartu su Lenkijos pajėgomis 
tarnauja Irake, š.m. vasario 
pradžioje NATO Tarptau
tinio šiaurės rytų korpuso 
štabui persikėlus iš Ščecino į 
Afganistaną, Lietuvos ir 
Lenkijos kariai kartu tar
nauja NATO Tarptautinių 
paramos saugumui pajėgų 
(ISAF) štabe. RSJ 
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BRONĖ LIPŠIENĖ 

Andrius Šmitas gimė 1947 
m. liepos 8 d. Šiaurės Vokieti
jos miestelyje Suederbrarupe 
lietuvės ir Lietuvos vokiečio 
šeimoje. Į Vasario 16 gimnazi
ją jį nukreipė kun. V. Šarka. 
Gimnaziją baigė 1967 m. 1966 
m. dalyvavo I-ame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese 
Amerikoje. Atliko karinę pus
antrų metų trukmės tarnybą. 
Bonnoje studijavo Rytų Euro
pos istoriją (ir pas prof. Z. 
Ivinskį) ir teologiją. Pats užsi
dirbo pragyvenimui, sargau
damas statant baseiną, vairuo
damas taksi ir t.t. Buvo išrink
tas atstovu į III PUS kongre
są, tačiau neturėjo reikiamos 
sumos pradiniam įnašui, todėl 
jame nedalyvavo. Gyveno An
naberge, Pabaltiečių krikščio
nių studentų namuose, ilgą 
laiką buvo šios organizacijos 
tarybos ir valdybos nariu. Bu
vo IV PLJ kongreso rengėjų 
komiteto pirmininkas. Nors 
organizavimo sąlygos tais lai
kais buvo nepalyginamai sun
kesnės negu dabar, sėkmingai 
ši kongresą suorganizavo, su
rinko nemažai pajamų. Tuo 
iki šiol dar padeda VLJ Są
jungai. 1978 m. vedė Marytę 
Dambriūnaitę, JAV lietuvaitę. 
Jie susilaukė dviejų dukterų. 

Andrius Šmitas buvo 
VLB Jaunimo sekcijos pirmi
ninkas 1970-1972 m., VLJS 
steigėjas 1972 m. ir 1970-72 
m. Jaunimo žodžio redakcijos 
narys. Vasario 16-osios gim
nazijos kuratorijos narys nuo 
1972 m. bei VLB tarybos na
rys nuo 1975 m. iki šiol. VLB 
valdybos narys 1969-1970, 
1979-1981 (pirmininkas), 1986-
2005 m. Jo iniciatyva buvo 
atgaivinti centriniai Vasario 
16-osios minėjimai (1980 m. 
naujai pastatytoje savivaldy
bės salėje), atgaivintos lietu
vių vaikų stovyklos. 1978 m. 
baigęs studijas, išlaikė refen
dariato egzaminus ir gavo val
dininko statusą. Dirbo vokie
čių mokyklose iki 1981 m., kai 
buvo pakviestas dirbti Vasario 
16-osios gimnazijos direkto
riaus J. Kavaliūno pavaduo
toju. 

1982 m. pakviestas dirbti 
šios gimnazijos direktoriumi. 
Pradėjęs dirbti, pirmiausia 
ėmėsi gimnaziją garsinti. Jis 
su žmona Maryte užsibrėžė 
kasmet išleisti gimnazijos 
metraštį, kuo dažniau rašyti 
apie gimnaziją spaudoje ir tai 
daro iki šiol be jokio atlygini
mo. Jis aktyviai ėmėsi plano 
pritraukti užsienio lietuvių 
vaikus į gimnaziją. Daugumas 
jų mokydavosi gimnazijoje 
vienerius arba dvejus metus, 
tačiau buvo ir tokių, kurie pa
siryžo čia laikyti abitūros eg
zaminus. 

Andrius Šmitas svajojo 
pastatyti berniukų bendrabu
tį, suremontuoti pilį ir vėl grįž
ti į vokiečių mokyklą kaip val
dininkas. 1984 m. sudegė pilis, 
o bendrabutis dar nebuvo nė 
pradėtas statyti. Staiga iškilo 
nenumatytų ir neatidėliotinų 
uždavinių, kurie pareikalavo 
daug sumanumo, laiko, nemi
go naktų. Reikėjo pastatyti 
baraką klasėms (1984 m.), 
pertvarkyti klasių pastatą į 
berniukų bendrabutį ir rūpin
tis dviem didžiuliais objek-

Lietuviško žodžio skleidėjas 
Vasario 16-osios gimnazijos direktoriui ANDRIUI ŠMITUI 

60 metų amžiaus, 25 metai pedagoginio darbo 

Andrius Šmitas, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje 
direktorius 

tais: 1985-1987 m. berniukų 
bendrabučio statyba ir 1984-
1989 pilies atstatymu. Visa tai 
turėjo vykti tuo pat metu, kai 
gimnazija perėjo iš Baden 
Wiirttembergo į Hesseno že
mę ir turėjo prisitaikyti prie 
kitokių mokslo programų. Du 
kartus gavęs atleidimą nuo 
valdininko tarnybos 5 me
tams, galiausiai prarado valdi
ninko statusą. Andrius Šmitas 
pasiryžo likusį gyvenimą skirti 
šiai mokyklai (ir kartais šei
mai). Tuliau ėmėsi mergaičių 
bendrabučio modernizavimo 
1990 m. ir būtiniausio mokyk
los pastato remonto 1991 m. 

Atrodė, dabar galės dirbti 
ramiau - tik kaip direktorius 
ir mokytojas. Bet prasidėjo 
Sąjūdis, ir Lietuva paskelbė 
atkurianti Nepriklausomybę. 
Vėl atsirado papildomo dar
bo: organizavo satelitinės 
įrangos persiuntimą į seimą, 
skaitė paskaitas vokiečių par
tijų susirinkimuose ir kituose 
renginiuose apie padėtį Lie
tuvoje ir t.t. Į gimnaziją nuo
lat atvykdavo įvairios grupės, 

suomet įtikino, pagrindė įsta
tymais savo nuostatą. Su visais 
draugiškas ir atviras - tuo pel
nė kitų draugiškumą. Tatai 
tikriausiai prisidėjo ir prie to, 
kad atsirado greita pagalba 
po gaisro, paskui traktorius, 
kopijavimo aparatai, kompiu
teriai. Valstybės nepripažintai 
mokyklai su kokiu nors pasi
pūtusiu direktorium tokiom 
dovanom nebūtų ėmę lyti. 
Dar ir dabar eina to draugiš
kumo pagrindu nemaža suma, 
kuri pasibaigs, kuriam iš drau
gų pasitraukus į pensiją. 

eityje, ką kiti jau seniai už
miršo. Apie tai liudija jo pa
rašyti jubiliejų aprašymai, 
nekrologai, o kiek daug And
rius yra jų parašęs. Bet kokia 
parama, kad ir menkiausia su
melė, kiekvienas palankus žo
dis gimnazijos adresu jo pasi
tinkami su didžiausiu dėkin
gumu. Ačiū - nuolatinis And
riaus žodis. Bet kuris į gimna
ziją užsukęs svečias yra And
riaus šiltai sutinkamas. 

Andrius viso savo direkto
riavimo metu siekė santarvės 
tarp lietuvių ir vokiečių (pri
dėkim, ir amerikiečių). Nie
kas to nepastebi, neįvertina ir 
net nepagalvoja apie tai. O 
mūsų juk neištiko latvių ir 
vengrų gimnazijų likimas. 1Ų 
mokyklų baigtyje nesantaika 
suvaidino svarbų vaidmenį. 
Išvis Andrius 3 kartus gelbėjo 
gimnaziją: 1) kai gimnaziją 
norėjo uždaryti dėl skolų ir 
dėl mažo mokinių skaičiaus 
1980 m.; 2) po gaisro, kai jam 
pačiam atrodė, kad jau viskas 
baigta; 3) kai Vokietijos val
džia 1999 m. nutraukė para
mą, motyvuodama tuo, kad 
Lietuva laisva, ir visi gali vykti 
mokytis ten. 

chorai, čia vyko suvažiavimai, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Smitas su 
Vokieti.jos ir Lietuvos televizi- savo bendradarbėmis 
jos bei radijo interviu. Tu.tai 
pareikalavo išskirtinio direk
toriaus dėmesio visuose ren
giniuose. Be to, Andrius Šmi
tas pasižymėjo kaip nepamai
nomas vertėjas visokio rango 
Lietuvos atstovams Vokieti.joje. 

Į nepriklausomą Lietuvą 
jis lydėjo dabartinį Vokietijos 
Krašto apsaugos ministerį 
Franz Joseph J ung, Hesseno 
finansų ministerį Karl Star
zacher ir kt. Apskritai, A. 
Šmito draugiški ir artimi san
tykiai su Vokietijos politikais 
ypatingai išryškėjo atsikuriant 
Lietuvai. 

Kas nežino, kiek daug, 
noriai ir kantriai jis yra padė
jęs daugeliui žmonių. Dar bū
damas studentu, jis pildė vizų 
anketas nesusigaudantiems 
sovietiniuose popieriuose, pa
dėdavo šnekėtis sovietų am
basadoje. Visuomet jis buvo 
greitas suteikti nakvynę, pri
glausti pabėgėlį, iš pinklių gel
bėti nelegalą, užstoti atstum
tuosius. 

Atlaidus, bet kartu griež
tas, teisingas, paprastas ir 
nuoširdus, jis girdėjo kiek
vieną mokinį, mokytoją ir dar
buotoją, atjautė juos, ištikus 
bėdai. Kartais ir ko nors ne
leido ar net uždraudė, bet vi-

Savo darbais Andrius Šmi
tas nesigiria, nors dirbo ne tik 
direktorium ir mokytoju, bet 
ir vairuotoju, buhalteriu, sek
retoriumi, patarėju, santech
niku viename asmenyje (san
techniko talentu jis gyrėsi, nes 
pataisė šildymą, ko nesuge
bėjo specialistai). 

Jis ir kitus mokė visko: 
sekretoriauti, sudaryti egza
minų užduotis, rašyti vertini
mus, suvesti algas ir t.t. Jis vi
sada veikia ramiai, nesikarš
čiuodamas, sudėtingiausiose 
ir kritiškiausiose situacijose 
būna psichologinė atrama vi
siems: moka nuraminti, blai
viai žiūrėti i padėtį ir tikėti 
gimnazijos ateitimi. Dėl šitų 
jo savybių kai kam rodėsi, kad 
jis nieko neveikia, niekuo ne
sirūpina. Mūrininkas, kuris 
ramiai mūrija plytą prie ply
tos daug kam menkiau atrodo 
nei tas, kuris laksto po staty
bas, garsiai barškindamas tuš
čią kibirą. 

Bet pats Andrius moka 
labai įvertinti kitus. Jis pastebi 
ir išskaičiuoja kitų žmonių 
darbus ir nuopelnus labai nuo
dugniai; ir ne tik tuos darbus, 
kuriuos žmogus atlieka dabar, 
o ir visa, ką jis yra atlikęs pra-

Kas sužinos, kas dėjosi jo 
širdyje tuo metu, kai iškildavo 
didžiosios krizės ir pavojai? 
Mes žinome, kad jis tuomet 
atliko nepaprastus žygius - o 
ką tikrai, konkrečiai - nelabai 
žinome. Mat, jis nesigyrė, ne
dejavo, kitaip tariant, saugojo 
mūsų nervus. Todėl ir atrodo, 
kad viskas buvo juoko darbas 
- be pastangų, be nemigo 
naktų. Mes dargi sugalvoda
vom jam visokių priekaištų, 
kaip antai: kodėl jis čia nepa
daro elitinės gimnazijos, kur 
mokytųsi tik patys gabiausi, 
išmintingiausi lietuvių išeivi
jos jaunuoliai. (O Andriaus 
rūpestis visuomet buvo kaip 
tik silpniausieji mokinukai -
kad jie nepražūtų Vakaruose 
be tinkamo išsilavinimo). 

Lietuvos vyriausybė, šven
tasis Sostas, Lietuvos išeivijos 
skautija, TMIDas apdovanojo 
Andrių. Thčiau daugelio lietu
vių ir kitataučių pagarba yra 
tikriausias jo pasišventimo 
įvertinimas, kuriems jokie ofi
cialūs apdovanojimai negali 
prilygti. Nuolatiniai paklausi
mai, "kaip Andriaus sveika
ta?" ir "ar negalima niekaip 
padėti?" yri! meilės ir rūpes
čio ordinai. Sitokio jubiliejaus 

proga reikia neužmiršti pami
nėti ir jo talentus: nedainuoja 
ir nešoka, užtat groja smuiku 
ir, svarbiausia, - nepamaino
mas humoristas. Tuip pat labai 
aktyvus sportininkas - kas
dien palankiu oru įveikia trasą 
nuo namų iki gimnazijos dvi
račiu. 

Štai dabar jam sueina 60 
metų. Maždaug pusė jų - pa
ženklinti sunkios ligos. Thčiau 
ne vienas yra paskaičiavęs, 
kad dėl sveikatos problemų 
daugelis "sveikų" mokytojų ir 
darbuotojų daugiau praleido 
pamokų nei jis. Ir visais laikais 
savo darbo valandų jis neskai
čiavo. Kartais garsiai pagalvo
jama: kada jis atostogavo? 
Kelis kartus su šeima Ameri
koj e ir Lietuvoje. Šiaip jo 
šeima atostogauja, o jis dirba, 
dirba, dirba. 

Dar švenčiame ir kitą 
Andriaus jubiliejų- 25 metų 
direktoriavimo Vasario 16-
osios gimnazijoje. Jis dabar 
pasižadėjo dirbti dar dvejus 
metus, kad per tą laiką Kura
torija turėtų laiko rasti tinka
mą direktorių. Ką gi, atėjęs 
dirbti 1982 m. šios gimnazijos 
direktoriumi, jis ją perėmė su 
57 mokiniais, 124,000 DM 
skolų, mokytojų mini-algomis 
ir sutręšusia pilim. Dabar ją 
atiduos su 180 mokinių (pu
siau vokiečių ir lietuvių), nau
jais ar atnaujintais pastatais, 
beveik normaliomis algomis 
ir beveik be skolų. Be to, mo
kykla turi valstybės pripažini
mą, o dalis pastatų atpalai
duoti nuo įsiskolinimų. Ne
žiūrint skirtingų mentalitetų, 
visi gražiai sugyvena. Pažvelgę 
į latvių ir vengrų gimnazijų is
toriją, kiekvienas suvokiame, 
kad tai nėra savaime supran
tama. 

Kodėl mes, Vokietijos lie
tuviai, galime jaustis kitaip 
nei latviai ar vengrai? Kodėl 
mes dar galime didžiuotis sa
vo gimnazija? Nors A. Šmitui 
teko keletą kartų pasielgti gan 
griežtai, šiaip jo taikaus sugy
venimo politika apsaugojo ir 
gimnaziją, ir bendruomenę 
nuo nesantaikos audrų ir nuo 
savigriovos. Ir jis niekada ne
skirstė: čia gimnazija, o čia 
bendruomenė, čia pasaulio 
lietuviai, o čia paskiras asmuo 
- visiems jis dirbo su vienodu 
atsidavimu. T fokime jam Die
vo palaimos ir ilgų aktyvaus 
gyvenimo metų. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



POKALBIAI 
Naujos viltys dėl dvigubos pilietybės 

Š.m. balandžio 16-20 d.d. Vilniuje, seimo 
rūmuose, posėdžiavo seimo ir JAV LB komi
sija. Šalia seimo frakcijų atstovų ir JAV LB 
penkių atstovų, dalyvavo ir svečių, jų tarpe ir 
kanadįetės - KLB krašto valdybos pirmininkė 
Rūta Zilinskienė ir adv. Joana Kuraitė. Pasta
rajai TŽ pateikė keletą klausimų apie komisi
jos veiklą. 

- Kokie pakeitimai numatyti komisijos su
dėtyje? 

- Nuo gegužės 1 d. PLB valdyba pateikė 
papildomus 5 atstovus į LR seimo ir PLB ko
misiją. Dabar bus du iš Europos kraštų, vienas 
iš etninių Lietuvos žemių, vienas iš Rytų kraš
tų, vienas iš Kanados. Tui bus adv. J. Kuraitė, 
paskirta PLB valdybos, KLB krašto valdybos 
teikimu. Komisijos tikslas yra puoselėti Lietu
voje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių 
bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir 
parama, keistis mokslo, kultūros ir kita infor
macija, seimui ir kitoms valstybės instituci
joms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti 
valstybingumą ir demokratinių tradicijų plėt
rą. Komisijoje iškeliami įvairūs išeivijos lietu
viams rūpimi klausimai. 

- Kokias rezoliucijas komisija aptarė? 
- Posėdžiuose buvo priimtos rezoliucijos 

dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo 
2009 m., dėl lietuvių parapijų išlikimo JAV ir 
kitose šalyse, dėl tautos kultūros paveldo JAV 
išsaugojimo, dėl išeivijai skirtos Lietuvos tele
vizijos programos, dėl vaikų (Lietuvos pilie
čių) įvaikinimo, dėl Lietuvos pilietybės, įgytos 
gimimu, išsaugojimo. Rezoliucijose kreipia
masi į Lietuvos vyriausybę prašant imtis įvairių 
priemonių šiems klausimams išspręsti. Rezo
liucijų tekstus ir kitokią informaciją galima 
rasti LR seimo tinklalapyje www.lrs.lt (komisi
jos-rezoliucijos). Ministerijos pateikta infor
macija dėl šių rezoliucijų bus pristatyti per 
posėdį š.m. spalio mėnesį. 

- Kaip vyko posėdis dėl dvigubos pilietybės? 
- Balandžio 19 d. vyko komisijos posėdis 

Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausimais. 
Analizuodami susidariusią padėtį, pateikdami 
pilietybės klausimų g,alimus sprendimo būdus 
komisiją informavo Zmogaus teisių komiteto 
pirmininko pavaduotojas Arimantas Dumčius, 
Užsienio reikalų ministerijos konsulinio de
partamento direktoriaus pavaduotojas Petras 
Anusas, ministerio pirmininko potvarkiu su
darytos darbo grupės atstovas ministerio pir
IJiininko patarėjas Remigijus Merkevičius, 
Zmogaus teisių stebėjimo instituto direkto
rius Henrikas Mickevičius, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkė Regina 
N arušienė, Pilietinės visuomenės instituto di
rektorius Darius Kuolys, Nepriklausomybės 
akto signatarai Vytenis Andriukaitis, Romual
das Ozolas. Posėdžio dalyviai, stebėdami vaiz
do įrašą, išklausė LR ambasadoriaus Jungti
nėje karalystėje Vygaudo Ušacko pasisakymą. 
Posėdį taip pat aplankė prezidentas Valdas 
Adamkus, kuris kalbėdamas pabrėžė, kad 
ieškant būdų išlaikyti Lietuvos pilietybę, 

nereikia rengti referendumo, o ieškoti kito 
teisinio kelio, kad užsienyje gyvenantys lietu
viai nesijaustų atstumti. Seimo Europos reika
lų komiteto pirmininkas Andrius Kubilius pa
teikė Pilietybės įstatymo pataisas, kuriose siū
loma neuždrausti dvigubos pilietybės, tačiau 
aiškiai išskirti septynis atvejus, kuriais Lietu
vos pilietybė būtų išsaugoma. 

- Kokios viltys numatomos išeivijos lietu
viams dėl dvigubos pilietybės išlaikymo? 

- Visiems išeivijos lietuviams bene svar
biausias yra šis, dvigubos pilietybės išsaugoji
mo klausimas. Praėjusių metų lapkričio 13 d. 
Konstitucinio teismo nutarimu, "Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės piliečiu gali būti 
asmuo tik atskirais įstatymo numatytais atve
jais". Tui yra užsienyje gimusiems ir kitų vals
tybių pilietybes gavusiems nepalankus spren
dimas, dėl kurio daugybė lietuvių jaučiasi at
stumti savo tautos. Įvairios šalys įvairiai spren
džia dvigubos pilietybės reikalus. Vienos šalys 
stengiasi apsisaugoti nuo imigracijos, kitos, 
kurios yra patyrusios dideles imigracijos ban
gas, lengviau suteikia savo piliečiams teisę tu
rėti dvigubą pilietybę - pvz. Kanada. Thi yra 
kiekvieno krašto vyriausybės sprendimas, ku
rios politikos valstybė laikysis. Komisija siūlo 
Lietuvos seimui priimti įstatymo pataisas, ku
rios leistų Lietuvos piliečiams, įgijusiems pilie
tybę gimimu, jų vaikams, vaikaičiams ir pro
vaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis išsau
goti Lietuvos pilietybę. 

Dabar šis klausimas lieka seimo narių 
rankose. Posėdžių ir diskusijų eigoje išaiškėjo, 
kad yra viršūnių pritarimas, kad yra politinė 
valia ši klausimą išspręsti. Prezidentas V. 
Adamkus tvirtino, kad "pilietybė tiems, kurie 
jos nori, būtų išlaikyta, o ne atimta". Buvęs 
prezidentas A Brazauskas pasisakė, kad reikia 
nedelsiant sugrąžinti lietuviams galimybę būti 
ar tapti piliečiais. TS sąjungos vadovas A. 
Kubilius pasiūlė įstatymo pataisų projektą, 
kuriuo leidžiama turėti dvigubą pilietybę vi
siems lietuvių kilmės asmenims, išskyrus tik 
tuos atvejus, kai jie yrya padarę įstatyme nu
matytų nusikaltimų. Siai minčiai pritarė ir 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje 
Vygaudas Ušackas, seimo pirmininkas bei kiti 
pareigūnąi. Vyriausybės sudaryta darbo grupė 
ir seimo Zmogaus teisių komitetas rengia pi
lietybės įstatymo pataisų projektus. Tud jaučia
si, jog stiprėja įsitikinimas, kad tai yra įmano
ma. Kelias nurodytas, valstybės vadovai yra 
pasisakę, dabar lieka seimui padaryti šį lemtin
gą sprendimą rudens sesijoj. 

- Kaip gali išeivijos lietuviai prisidėti ar 
paremti šią seimo iniciatyvą? 

- Išeivijos lietuviai yra pasirašę peticijas, 
kurių dalis buvo atiduota Lietuvos pareigūnams. 
Visų kraštų piliečiai turi teisę kreiptis į seimo 
narius stengdamiesi užtikrinti jiems rūpimų 
klausimų teigiamą sprendimą, gali rašyti seimo 
nariams internetu, tvirtinant reikalingumą šį 
sprendimą padaryti norint užtikrinti Lietuvos 
pilietybės išsaugojimą ir tęstinumą. 

PLB atstovai seimo ir JAV PLB atstovų komisijos posėdyje Vilniuje š.m. balandžio 16 d. Stovi 
iš k.: J. Kuraitė (Kanada), A. Goris-Notienė (Belgija), l. Gasperavičiūtė (Lenkija), 
J. Kuršelienė (Austrija), KLB KV pirm. R. Zilinskienė, dr. Darius Furmonavičius (Jungtinė 
karalystė); sėdi - PLB pirm. R. Narušienė 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Aptarti svarbus klausimai 
Kanados ministeris pir

mininkas S. Harper dalyva
vo didžiųjų valstybių (G-8) 
vadovų susitikime Heilin
gendamm (Vokietija). Ten 
buvo aptarta pagalbos Afri
kai ir klimato apsaugos te
mos. S. Harper išdėstė da
bartinės Kanados vyriausy
bės nuostatas dėl Kyoto susi
tarimo. Pabrėždamas, kad 
buvusi liberalų vyriausybė 
pasirašė susitarimą, bet nie
ko nepadarė jam įgyvendin
ti, S. Harper pasiūlė naują 
metodą mažinti planetos oro 
taršai. Jo siūlomu būdu rei
kia skaičiuoti oro taršos ma
žinimo rezultatus atsižel
giant į gamybos plėtimą. Tu
čiau Kanados vadovo pasiū
lymas sulaukė atsargių verti
nimų. Kanados ministeris 
pirmininkas taip pat atsakė į 
Bob Geldof kaltinimus, kad 
Kanada trukdanti susitarti 
dėl pagalbos Afrikai. Minis
teris pirmininkas priminė, 
kad jo vadovaujama vyriau
sybė nuo 2005 m. skiria dvi
gubai daugiau lėšų nei anks
čiau. Iš Vokietijos ministeris 
pirmininkas nuvyko į Pary
žių, ten susitiko su naujuoju 
Prancūzijos prezidentu M. 
Sarkozy ir ministeriu pirmi
ninku. 

Kanada esanti taikin
giausių pasaulio valstybių 
dešimtuke. Įtakingas Econo
mist žurnalas, įvertinęs 121 
valstybės veiksmus tarptau
tinėj e ir vidaus politikoje, 
taikingiausia valstybe pa
skelbė Norvegiją. Teigiamo 
įvertinimo sulaukė Naujoji 
Zelandija, Danija, Airija, Ja
ponija. Kanada - aštuntoje 
vietoje. Pačiame sąrašo gale 
- JAV (96) ir Iranas (97). 

Kvebeko liberalai laimė
jo labai svarbią pergalę, už
tikrinančią ramią vasarą. Jų 
paruoštas finansinis planas 
buvo priimtas parlamente 
labai nedidele balsų persva
ra ( 46-44) ir su išlygomis. 
Opozicinės partijos, prieš
taravusios mokesčių mažini
mui, pasiekė, kad būtų papil
domai skirta 110 mln. įvai
rioms socialinėms progra
moms ir ekonominei plėtrai. 
Apie 60 min. skirta pensi
ninkams, 30 mln. švietimui, 
ekonomikos naujovėms. 

Konservatorius Bill Ca
sey gali prarasti narystę savo 
partijoje, atsisakydamas bal
suoti už konservatorių pasiū
lytą biudžetą. Ilgametis par
lamento narys iš Nova Scotia 
tvirtina, kad jo provincija pagal 
šį planą lieka nuskriausta. 
Biudžete numatyta, kad pro
vincijai, gaunančiai paramą 
pagal lygiavos programą, ri
bojama paliekamo pelno už 
naftos ir dujų prekybą dalis. 
B. Casey atkakliai gina NS 
finansinius interesus ir ver
čia finansų ministerį J. F1a
herty pataisyti šį punktą. Jei 
biudžetas bus patvirtintas be 
pataisos, NS vyriausybė pra
rastų apie 1 bln. dol. 

Pagal naują įstatymą 
bus didinamos bausmės už 
neteisėtą kino filmų kopi
javimą ir platinimą pasipel
nymo tikslais. Lig šiol ga
lioję įstatymai papildyti dar 
dviem punktais. Pagal juos 
asmenys, kino teatre be sa
vininko leidimo, kopijuojan
tys kino filmus, ir asmenys, 
dauginantys ar platinantys 
nukopijuotus kino filmus, 
gali būti baudžiami laisvės 
atėmimu. Už pirmą nusikal
timą skiriama 2 metai kalėji
mo, pakartotinai nusikaltu
siems bausmė - 5 metai lais
vės atėmimo. Lig šiol JAV 
filmų pramonė kaltino Ka
nadą kaip filmų neteisėto 
kopijavimo ir platinimo šal
tinį. Jie grasino nerengti nei 
filmų peržiūrų, nei premje
rų, kurių metu dažnai būda
vo, kad pagamintos ir išpla
tintos kopijos pasiekdavo 
žiūrovus anksčiau nei kino 
filmas teatruose. 

Cape Breton (NS) apy
linkėse žvalgomasi tinkamos 
vietos būsimajam kosminių 
skrydžių centrui. Planetspa
ce (Čikaga) verslovė nori 
statyti skraidymo centrą sa
vo erdvėlaiviams Silver Dart. 
Ši verslovė pirmoji pasiūlė 
kosminį tJirizmą ir planuoja 
jį plėsti. Sį projektą ji kuria 
kartu su NASA, kuri ieško 
tinkamos vietos kosminei 
stočiai, krovinių gabenimui, 
žemesnių orbitų skrydžiams. 
Nova Scotia provincijos vy
riausybė numačiusi skirti 120 
ha šiam projektui. Jei galu
tiniai planai bus patvirtinti, 
Planetspace žada provincijai 
didelį pelną, o kosminių 
skrydžių mėgėjams - kelio
nes erdvėlaiviais. Skrydžio 
bilieto kaina - 250,000 dol. 

Omar Khadr, kanadie
čio, kalinamo Guantanamo 
kalėjime Kuboje ir kaltina
mo teroristiniais veiksmais, 
likimo sprendimas atidėtas 
neribotam laikui. JAV kari
nis teisėjas atsisakė dalyvau
ti jo teisme, kadangi pagal 
teisinę padėtį Omar Khadr 
priklauso kitai apkaltintųjų 
grupei, nepavaldžiai kari
niams teisėjams. O. Khadr, 
15 m. amžiaus, buvo suimtas 
Afganistane ir apkaltintas 
dėl JAV kareivio žūties, pa
galba teroristams, šnipinėji
mu ir nugabentas į Guanta
namo kalėjimą. 

Dvigubai pabrango po
kalbiai viešosiose vietose 
esančiais telefonais-automa
tais. Vietoje įprastų 25 c dabar 
reikia mokėti 50. Skambi
nantiems su išankstinio ap
mokėjimo ( calling card) ar 
kredito kortele kaina 1 dol. 
Bel! telefonų ir ryšių verslovės 
pareigūnai primena, kad di
dėjant elektros ir kitoms 
kainoms, šios paslaugos kai
na per 25 m. nesikeitė. Pir
kėjų interesų gynimo grupės 
tvirtina, kad toks šimtapro
centinis kainos padidėjimas 
yra neteisingas, nes telefo
nais-automatais naudojasi 
nepasiturinčios šeimos. SK 
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KOMISUA IŠEIVIJAI 

BNS birželio 5 d. skelbi
mu, seimūnai pertvarkė vei
kiančią Seimo ir JAV lietu
vių bendruomenės komisiją 
į visų užsienyje gyvenančių 
lietuvių atstovybę seime. Ji 
pavadinta Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ko
misija, "rūpinsis realaus ry
šio su užsienyje gyvenan
čiais lietuviais užtikrinimu". 
Iki šiol veikusią Seimo ir 
JAV lietuvių bendruomenės 
komisiją sudarė šalies par
lamentarai - po vieną nuo 
kiekvienos seimo narių 
frakcijos - ir penki JAV lie
tuvių bendruomenės tary
bos išrinkti atstovai. Iš 3.5 
mln. gyventojų turėjusios 
Lietuvos per 17 nepriklau
somybės metų emigravo 
daugiau nei 400,000 žmo
nių. 

NEREMTŲ IŠVYKUSIŲ 
Beveik 60% apklaustų 

Lietuvos miestų gyventojų 
laikosi nuomonės, kad vals
tybė neturėtų materialiai 
remti į užsienį išvykusių 
tautiečių. Panašiai tiek pat 
jų pasisako už dvigubos pi
lietybės įteisinimą. Tai rodo 
savaitraščio Veidas užsaky
mu gegužės 31-birželio 4 
d.d. atlikta apklausa, kurio
je dalyvavo 500 penkių di
džiųjų Lietuvos miestų gy
ventojų. Materialiniam išei
vijos rėmimui pritaria ir dvi
gubai pilietybei nepritaria 
po beveik 30% apklaustųjų. 
Didesnė dalis (54%) Lie
tuvos didmiesčių gyventojų 
masinę emigraciją laiko 
viena didžiausių šalies prob
lemų. Beveik 42% apklaus
tųjų šį reiškinį labiau linkę 
vertinti kaip natūralią Eu
ropos sąjungos vidaus gy
venimo aplinkybę. 

KEIČIA PASIENIO 
RIBAS 

Vyriausybė gegužės 30 
d. pakeitė sąrašą pasienio 
ruožo ir valstybės sienos ap
saugos zonos ribose pasie
nio savivaldybių gyvenamų
jų vietovių žemėlapiuose ir 
Lietuvos gyvenamųjų vieto
vių, priskirtų pasienio ruo
žui. Apsaugos ruožas prie 
sienos su Rusija papildo
mas 16 atskirų gyvenamųjų 
vietovių, ypač prie Nemuno 
upės, susijusių su padidinta 
valstybės sienos pažeidimų 
ir kont!abandos gabenimo 
rizika. Sio pasienio vietovė
se taip pat padidinamos sie
nos apsaugos zonos ribos. 
Tuo pačiu atsisakoma vals
tybės sienos apsaugos zonos 
prie sienos su Latvija ir 
Lenkija, o pasienio ruožas 
su Latvija sumažinamas 197 
gyvenamosiomis vietovė
mis. Su Lenkija pasienio 
ruožas sumažinamas 19 gy
venamųjų vietovių. Pagrin
dinis šių pakeitimų tikslas -
sumažinti draudimų bei ap
ribojimų teisėtai fizinių ir 

juridinių asmenų veiklai, 
skatinti poilsio ir pramogų 
veiklos bei turizmo plėtrą, 
sudaryti kuo mažiau nepa
togumų, suvaržymų verslui 
ir gyventojams prie vidinių 
ES sienų ir padidinti išori
nių ES sienų saugumą. 

NAUJI AMBASADORIAI 
Darbą Portugalijoje ge

gužės 29 d. pradėjo Lietu
vos ambasadorius Algiman
tas Rimkūnas - jau antrasis 
Lisabonoje gyvenantis Lie
tuvos ambasadorius Portu
galijoje. Socialinių mokslų 
daktaras A. Rimkūnas už
sienio reikalų ministerijoje 
dirba nuo 1990 m. Prieš tap
damas URM valstybės sek
retoriumi A. Rimkūnas bu
vo Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų biuro 
ir kitų tarptautinių organi
zacijų Ženevoje. A. Rimkū
nas vadovavo sėkmingoms 
deryboms dėl Lietuvos įsto
jimo į Pasaulio prekybos or
ganizaciją, 2004 m. išrink
tas JT Ekonominės komisi
jos Europai vicepirmininku 
ir biuro nariu. Tarptautinėje 
darbo organizacijoje A. 
Rimkūnas pirmininkavo 
Sektorinių ir techninių 
problemų komitetui. Tą pa
čią dieną prezidentui teikti 
paskyrimui nepaprastaisiais 
ir įgaliotaisiais ambasado
riais: Bulgarijoje, Graikijoje 
ir Kipre - Artūrą Žurauską, 
Liuksemburge - Nijolę 
Zambaitę, Juodkalnijai -
Darių Joną Semašką, Slo
vakijai - Giedrių Puodžiū
ną, kuris taip pat yra am
basadorius Austrijoje, Slo
vėnijoje, Kroatijoje ir Lich
tenšteine. 

DIDŽIAUSIAS TORTAS 

DELFI žiniomis, mi
nint Thrptautinę vaikų gyni
mo dieną, birželio 2, preky
bos ir laisvalaikio centre 
"MEGA" buvo pasiektas 
naujas Lietuvos rekordas -
iškeptas didžiausias Lietu
voje tortas. Vieno metro 
trylikos cm pločio ir 36 m 
ilgio skanėstą rekordiniu 
paskelbė agentūra "Fac
tum". Savo ilgiu 15 aukštų 
namo aukščiui prilygstantis 
tortas bus įtrauktas į Lietu
vos rekordų knygą. Tortas 
svėrė maždaug tiek, kiek 
sveria vidutinis automobilis 
- daugiau kaip 1620 kg. 
Vien kepinio dekoracijų -
pasakų personažų - masė 
siekė 200 kg. Skanėstui kep
ti sunaudota 600 kg cuk
raus, 240 kg grietinėlės ir 
tiek pat sutirštinto pieno, 
daugiau kaip 300 kg sviesto, 
8300 kiaušinių. Jo kepimui 
reikėjo 40 profesionalų ke
pėjų. Pagrindinė gamyba vy
ko "Alkavos" konditerijos 
fabrike ir truko 5 paras. Bir
želio 2 d. atvežtas į "ME
GA" centrą, jis tris valan
das buvo puošiamas ir ruo
šiamas pristatyti. RSJ 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
"Tėvišus žiburiams". Kas galite, paremkite juos auka, rėmėjo ar 

garbės prenumerola, testa~ntiniu palikimu. 

~===::::: LIETUVI TELKINIUOSE----

Lietuvių šventovės jubiliejai 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir šventovės Čikagoje jubiliejai 

Su žymenimis-sveikinimais pokylio metu iš k.: kun. Jonas Kuzinskas ir klebonas kun. 
Anthony Markus; sveikina vysk. John Gorman (2007.Iv.22) Ntr. Z. Degučio 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

80 m. parapijos įkūrimo ir 50 m. nauįos 
šventovės pastatymo Marquette Parke, Ci
kagoje, jubiliejai buvo atšvęsti 2007 m. ba
landžio 22 d. iškilmingomis pamaldomis ir po
kyliu. 

Po ilgų pastangų 1927 m. gegužės 1 O d. 
Čikagos arkivyskupas kardinolas George 
Mundelein davė leidimą kun. Aleksandrui 
Baltučiui steigti lietuvišką parapiją. Jos steigi
mui lietuviai gausiai aukojo. 1928 m. rugsėjo 9 
d. buvo pašventintas kertinis akmuo švento
vei. Statyba buvo baigta 1929 m. kovo mėn., ir 
Verbų sekmadienį buvo atnašaujamos pirmo
sios šv. Mišios. O Lietuvių enciklopedija (XVII 
tomas) rašo, kad "ši bažnyčia yra vienintelė 
Amerikoje, turinti Šiluvos Marijos stebuklin
gojo paveikslo autentišką kopiją". Tuomet ta
me pastate tilpo ir šventovė, ir mokykla, ir pa
rapijos salė. 1929 m. birželio mėn. kardinolas 
G. Mundelein pašventino ši pastatą. 

Parapijos gyvenimas klestėjo su įvairiomis 
organizacijomis, draugijomis, mokykla, choru 
ir t.t. 1944 m. mirus kun. A. Baltučiui, klebo
nu buvo paskirtas Jurgis Paškauskas ( George 

Švč. M. Marijos Gimimo šventovė Čikagoje 

A. Paskus). O kai 1949 m. į JAV pradėjo at
vykti daugiau lietuvių iš Vokietijos ir kitų 
kraštų ir kurtis Čikagoje, Marquette Parke, ir 
jų buvo tiek daug, kad nedidelė kukli šven
tovė jų nebegalėjo sutalpinti ir šv. Mišių metu 
sekmadieniais jų klausydavo būriai naujai 
atvykusiųjų tiesiog stovėdami prie šventovės 
didžiųjll durų ląuke. Reikėjo naujos švento
vės. Ir "Siluvos Svč. P. Marijos Garbei švento
vė Čikagoje pastatyta 1953-1957 metais Baro
ko ir Lietuvių Liaudies Architektūros stiliuje, 
minint Karaliaus Mindaugo vainikavimo 700 
metų sukaktį". Tuip sako užrašas anų laikų at
viruke. Tuo metu klebonu buvo kan. Jurgis 

Paškauskas ( Georgev A. Paskus), o architektas 
- Jonas Mulokas. Sventovė "išpuošta dail. 
V.K. Jonyno vitražais, skulptoriaus V. Kašubas 
darbais, dail. K. Žoromskio ir sesers Merce
des paveikslais. Jos statyba kainavo 1,200,000 
dol. 1958 m. parapijai priklausė 2000 šeimų 
(8000 asmenų), o mokyklą lankė per 700 vai
kų" (LE, XVII tomas). 

Dabartinis klebonas yra kun. Anthony 
Markus, o vikaras - ktm. dr. Alvydas Žygas. Dia
konas - Vitas Paškauskas. Buvusieji klebonai: 
kun. Aleksandras Baltutis, kun. Jurgis Paš
kauskas, kun. Viktoras Černiauskas, kun. An
tanas Zakarauskas, kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Michael Yakutis, kun. J. Kuzinskas (ad
ministratorius). Buvusieji parapijos vikarai: 
kun. Rimas Gude lis, kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Anthony Markus, kun. Larry McNally, 
kun. Anthony Puchenski, kun. Antanas Zaka
rauskas, kan. Vaclovas Zakarauskas, kun. Vito 
Mikolaitis, kun. Rimvydas Adomavičius. 

Jubiliejinė parapijos šventė prasidėjo iškil
mingomis šv. Mišiomis, kurias koncelebravo 
klebonas kun. A. Markus, kun. J. Kuzinskas, 
kun. V. Mikolaitis, kun. A. Zakarauskas, kun. 
Donald Petraitis, kun. A. Žygas, kun. P. Pau
razas ir diakonas V. Paškauskas. Giedojo pa
rapijos choras, vargonuojant Jūratei Grab
liauskienei. A capella giedojo kazimierietės 
seserys Klementa Mazgelis, Teresė Bernadeta 
Žebrauskas, Teresė Papšis ir Joana Šainaus
kas. Smuikavo Maria Kikta ir Jonas. Pamal
dose dalyvavęs vyskupas John Gorman šv. Mi
šių pabaigoje tarė sveikinimo žodį. 

Po šv. Mišių parapijiečiai ir svečiai važia
vo į netoli esantį Oak Lawn Hilton atšvęsti šio 
svarbaus jubiliejaus. Jų susirinko net 400. Ju
biliejaus komiteto pirm. Robert A. Martin pa
sveikino visus ir pakvietė Juozą Polikaitį vado
vauti programai. Buvo suminėti garbės svečiai: 
kunigai - A. Markus, A. Žygas, J. Kuzinskas, 
A. Zakarauskas, V. Mikolaitis, P. Paurazas, D. 
Petraitis, A. Puchenski, ses. kazimieriečių Či
kagoje vyresnioji ses. Immaculata Wendt, Ma
rija ir Antanas Rudžiai, LR garbės konsulas 
A. Daunoravičius, mokyklos vedėja Dana 
Christian ir l. Polikaitienė. Sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. 'Itumpą žodį tarė klebonas 
A. Markus. Invokaciją sukalbėjo kun. A. Za
karauskas. 

Po pietų sveikino generalinis kons. Arvy
das Daunoravičius. Kun. A. Markui ir kun. J. 
Kuzinskui buvo įteikti žymenys-sveikinimai. 
Muzikinę programą atliko Jūratė ir Rimas 
Grabliauskai, padainuodami lietuviškų dainų 
ir įtraukdami kartu dainuoti ir susirinkusiuo
sius. Užbaigos maldą sukalbėjo kun. A. Mar
kus. Tuda prasidėjo trys loterijos: balionų (kai 
perkamas balionas ir tikimasi laimėti pinigų), 
įvairių daiktų ir didžioji - laimimos įvairios 
sumos pinigų. 

Programa buvo vesta lietuvių ir anglų kal
bomis, taip pat ir pamaldos šventovėje, klebo
nui kun. A. Markui šv. Mišias atnašaujant lie
tuviškai (tuo parapijiečiai džiaugėsi). 



XIII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Ji įvyks 2008 m. liepos 6-ą 

dieną Los Angeles mieste, "Uni
versity of Southern California" 
naujoje, gražioje "Galen Cen
ter" sporto auditorijoje. Kvie
čiame kuo daugiau šokėjų ir žiū
rovų atvykti į saulėtą Kaliforniją 
paatostogauti ir pasidžiaugti šia 
gražia tradicine švente, kuri 
ateinančiais metais mini 50-ies 
metl! veiklos jubiliejų. 

Sio renginio komitetas pla
nuoja užsiėmimų bei pramogų 
savaitgalį šokėjams ir šeimoms. 
Atvykę anksčiau, liepos 4-os die
nos vakare galėsite džiaugtis fe
jerverkais vandenyno pakran
tėje ir liepos 5-ą dieną pasilinks
minti per susipažinimo vakarą. 
Pati šokių šventė taipogi ne- XIII Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Sėdi: 
nuvils, o per šaunų pokylį va- pirmininkai Donatas Empakeris, Jurgis Joga ir Rimas Stočkus. 
kare galėsite pabendrauti su se- Stovi: technikos specialistas Aloyzas Razutis, meno vadovė Dan
nais ir naujais draugais, pasida- guolė Razutytė-Varnienė, iždininkas Linas Butkys, vicepir-
linti įspūdžiais. mininkė Danguolė Navickienė 

LAUKIAME JŪSŲ 2008 METAIS SAULĖTOJE, SVETINGOJE KALIFORNIJOJE! 
Danguolė Varnienė, XIII Lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovė 

Hamilton, ON 
A.a. BRONIUI KAMINS

KUI mirus, užjausdami dukras 
Aldoną, Jūratę, jų šeimas bei 
visus gimines, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $20 - A. Bun
gardienė, M. Duobienė, E.K. 
Gudinskai, A.S. Urbonavičiai, 
A. Vayagienė, A. Volungienė, 
G.K. Zukauskai; $5 - G. Agur
kienė, P.M. Gudinskai. Dėko
jame aukojusiems-

PLV komitetas 
AUŠROS VARTŲ ŠVEN

TOVĖJE Mišios šiokiadieniais 
9 v.r. Sekmadieniais - 9 v.r. 
(votyva) ir 10.30 v.r. (suma). St. 
Catharines Mišios šeštadieniais 
4 v.p.p. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti į kleboniją 
tel. 905 522-5272. 

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MI
NĖJIMO PAMALDOS - birže
lio 14, ketvirtadienį, 7 y.v. Auš
ros Vartų šventovėje. Sv. Mišios 
už tremtinius bus aukojamos 
birželio 17, sekmadienį, 10.30 v.r. 

KLB kviečia visus birželio 
17 d. 12 v.p.p. susirinkti į Jauni
mo centrą, kur bus rodomas rež. 
G. Beinoriūtės dokumentinis
animacinis filmas Gyveno senelis 
ir bobutė, 30 min. Filmas apie 
vieną ištremtą lietuvių šeimą. 

JAUNIMO KONGRESO 
rengimo komitetas kviečia visus 
birželio 24, sekmadienį, į Jau
nimo centrą po Šv. Mišių pasi
vaišinti kava. Tai padėka už 
nuolatinę paramą. 

PIRMĄ KARTĄ HAMIL
TONO LIETUVIAI renkasi į 
Šv. Rašto grupeles, kur drauge 
dalinsimės Dievo žodžiu. Pir
masis susitikimas įvyks birželio 
15, penktadienį, 10 v.r.; nega
lintys dalyvauti rytą, laukiami 7 
v.v. klebonijoje. Laukiame ir 
tų, kurie neužsirašę. v 

KUN. AUDRIUS SARKA, 
OFM, išvyksta į Lietuvą liepos 
6 d. ir grįžta rugpjūčio 13 d. Jį 
pavaduos atvykęs iš Lietuvos 
Kauno Karmelitų parapijos kle
bonas kun. Emilis Jotkus. Rei
kalui esant kreiptis į kun. Emilį 
Jotkų arba į diakoną Bernardą 
Belieką, tel. 905 522- 5272. Inf. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Vasario 16-oji Aucklande, Naujojoje Zelandijoje, buvo paminėta 
tradiciniame suėjime Eugenijos Petraškienės sode. Viduryje 
stovi Jurgis Pečiulaitis, Lietuvos garbės konsulas, jo dėka di
džiulė Lietuvos trispalvė vėl plevėsavo visą dieną aukštai virš 
Aucklando Įlankos-uosto tilto, nuo saulės patekėjimo iki saulėly
džio š.m. vasario 16-ą dieną Ntr. M. Pečiulaitis 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•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 

Palm Beach, FL, BALFo 
skyrius per Atvelykį surengė 
gegužinę. Nepaisant lietingos 
dienos, joje dalyvavo 70 tau
tiečių. Vidurdienį skyriaus 
pirm. R. Lagūnienė pakvie
tė gegužinės dalyvius pietų. 
Visi gardžiavosi kugeliu ir 
moterų suneštais pyragais. 
Po pietų vyko loterija - su
rinkta 1,140 dolerių. Gegu
žės 6, sekmadienį, 2 v.p.p. 
St. Jude šventovėje buvo at
našautos paskutinės šio pa
vasario Mišios. Rudenį lietu
vių pamaldos šioje švento
vėje bus laikomos lapkričio 
mėnesį. Šeštadieninės lietu
vių mokyklos "Saulėtas kran
tas" mokslo metų užbaigtu
vės įvyko gegužės 19, šešta
dienį, Mary Immaculate 
šventovės patalpose. Jose 
dalyvavo mokiniai, jų tėvai, 
mokytojai, apylinkės tautie
čiai. 

Čikagoje balandžio 7 d. 
įvyko BALFo direktorių suva
žiavimas. Aptarta dabartinė 
šios organizacijos būklė ir 
numatyta tolesnė veikla. 
Pranešimus padarė direkto
rių tarybos pirm. P. Budinin
kas ir centro valdybos vice
pirm. kun. J. Kuzinskas, pa
vaduodamas negalėjusią su
važiavime dalyvauti pirm. 
M. Rudienę. Buvo pateikta 
ir finansinė apyskaita. Po 
pranešimų ilgokai užtruko 
pasisakymai bei pasiūlymai. 
Didžiausias veiklos stabdys 
- dėl amžiaus gretų retėji
mas. Jaunesnioji karta ir 
naujai atvykusieji iš Lietuvos 
mažai jungiasi į labdaros 
darbą. 

Japonija 
Lietuvių bendruomenės 

pirm. Rūta Verp pranešė 
Lietuvos ambasadai, kad ba
landžio 1 d. buvo surengta 
pirmoji lietuvių kalbos pa
moka sekmadieninėje mo
kykloje "Šaltinėlis". Jos stei
gimu pasirūpino Lietuvių 
bendruomenė, pradėjusi veik
ti 2005 m. sausio 10 d. Mo
kyklai vadovauja ir mokyto
jauja 21 m. Vilniaus licėjaus 
absolventas Mindaugas Ig
notas Tsukubu, universitete 
studijuojantis tarptautinius 
santykius. 

Gudija 
Gervėčių krašte lankėsi 

Lietuvos ambasadorius Gu
dijoje E. Bagdonas. Jis pabu
vojo Gervėčių parapijos pa
talpose, aplankė Rimdžiūnų 
lietuvių kultūros, švietimo 
bei informacijos centrą. Rim
džiūnų vidurinėje mokykloje 
susitiko su žmonėmis. Paža
dėjo išspręsti vizų gavimo 
klausimą Minske ir Gardine. 
Su Lietuvių bendruomenės 
vadovybe aptarė "Paribio 
dainos festivalio" reikalus. 

Rimdžiūnų lietuvių kul
tūros centre taipgi susitiko 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės generalinis di
rektorius A. Petrauskas ir 
vietos Astravo valdžios at
stovai. Buvo aptarta Kultū
ros centro ateitis. Rimdžiū
nų lietuvių mokyklos moks
leiviai dalyvavo festivalio 
"Mano tėvynė" konkurso 1-
j e dalyje. Moksleiviai pasi
rodė su vaidinimais Piršlybos 
ir Mergvakaris. Taipgi jie pa
dainavo dainą Gervėčių kraš
tas, sušoko šokį Čeverykai. 
Specialistai nutarė, kad mo
kyklai verta dalyvauti vėliau 
ir 11-je konkurso "Mano tė
vynė" dalyje. 

Argentina 
Mirė a.a. pik. Antonio 

Rodriguez. Buvo vedęs lietu
vaitę Nelidą Čekanauskaitę 
Qau mirusi). Velionis buvo il
gametis Argentinos olimpi
nio komiteto pirmininkas. 
Praėjusiais metais, atvykęs į 
Bueno Aires Lietuvos olim
pinio komiteto pirmininkas 
Artūras Poviliūnas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Argeutinos olimpiniu komi
tetu. Siuo metu šiam komite
tui vadovauja velionies sū
nus Martin Rodriguez. 

Šiaurės Airija 
Šiaurės Airijoje vyko lie

tuvių kultūros dienos. Ar
magh miesto katedroje arkiv. 
Sean B. Brady, katedros ku
nigai ir Airijos lietuvių kata
likų misijos kapelionas Egi
dijus Arnašius koncelebravo 
Mišias. Arkivyskupas pasakė 
pamokslą, girdamas lietuvių 
įnašą vietos airių visuome
nėje, taipgi pažadėdamas vi
sokeriopą pagalbą bei su
pratimą lietuviš~iems rei
kalams. Po Mišių Sv. Patriko 
gimnazijos salėje susirinko 
per 300 vietos lietuvių prie 
vaišių stalo ir lietuviško 
alaus. Už nuopelnus lietuvy
bei specialiais ambasado
riaus Vygaudo Ušacko raš
tais apdovanoti LB apylinkių 
pirmininkai: Romualdas Ir
zikevičius iš Coalisland, Rita 
Treinienė iš Moy, Silva Ur
baitienė iš Portadown ir 
vietos lietuvių geras bičiulis 
kun. Kewin Donaghy, Šv. 
Patriko gimnazijos direkto
rius. Visą vakarą susirinku
sius linksmino kaimo muzi
kos kapela "Karčema", at
vykusi iš Šilutės. 

Britanija 
Už nelegalią ginklais pre

Isvbą Londone lietuvis Valdas 
Cinga, 34 m. amžiaus, nu
teistas kalėti keletą metų, 
kaip praneša laikraštis Lon
dono žinios. Britanijos nusi
kaltėliai galėjo iš lietuvių nu
sipirkti labai pavojingų ru
siškų "Baihal" pistoletų su 
garso slopintuvu, už 1,500-
2,000 svarų, o nusikaltėliai 
Lietuvoje įsigydavo tokius 
ginklus už 40-60 svarų. JA 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia jūsų 
apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo pa
stabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 
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Jau antri iš eilės metai 
sėkmingai praėjo Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sam
būrio (SKLIS) organizuoja
mas dalyvavimas daugiakultū
riame renginyje "Carassau
ga", kuris vyko gegužės 25-27 
d.d. Lietuviškas paviljonas bu
vo surengtas Mississaugoje, 
Anapilio parapijos salėje. 

Atvykusius į Anapilio so
dybą sveikino dailūs, tautiniais 
drabužiais pasipuošę, besišyp
santys programų atlikėjai. Pa
viljono lankytojus pro duris 
įvesdindavo gerai žinoma, ypač 
internetu plačiai klausoma nuo
taikinga daina ''Welcome to li
thuania". Salėje girdėjosi tran
kios kapelos "Sūduva" nuotai
kingos liaudies šokių melodijos 
arba skambios lietuviškos dai
nos. Praleidęs bent trumpą va
landėlę pasijusdavai pabuvojęs 
mažoje Lietuvos salelėje. Salės 
sienas puošė nuostabių Lietuvos 
vaizdų fotografijos, gobelenai. 
Palubėse "plūduriavo" tautinė
mis juostomis papuošti šventiški 
lyg ir pabaigtuvių vainikai. 

Lietuviškasis paviljonas 
Gėrėdamasis gintaro, me

džio, tautodailės, lino, kera
mikos ir tapybos tautiniais ro
diniais galėjai įsižiūrėti į kiek
vieną rodinį, atliktą su meile 
tėvynei. Tui vietinių ir Lietu
vos meistrų maži ir dideli dar
beliai - mūsų kultūros turtas, 
tautiškumo paveldas. N epa
prastu originalumu išsiskyrė 
meistro G. Repečkos droži
niai: medyje išskobtos kau
kės, papuoštos plunksnomis, 
Rūpintojėliai, žmonių siluetai 
su mįslingomis veido išraiško
mis. Paviljone galima buvo 
prieinamomis kainomis įsigyti 
lietuviškų suvenyrų (atvirukų, 
molinukų), lininių drabužių ir 
drožįnių. 

Ziūrėdamas į šias grožy
bes susimąstai: nejaugi visa 
tai galima pagaminti iš molio, 
lino ir medžio? O gintaras, 
juk tai Lietuvos "auksas'', 
puošmena ir turtas. Lino te
matika reiškėsi per visų trijų 

dienų programą, kurią atliko 
eiklūs Hamiltono "Gyvata
ro", Toronto "Atžalyno" ir 
"Gintaro" šokėjai. Pranešėjų 
žodžiais, "linai buvo labai 
svarbūs lietuvio kasdieninia
me gyvenime. Jie nuo senų 
laikų lietuvį rengė, puošė ir 
šildė". Tad šokiuose Linai, 
Mintinis, Aštuonytis, Tryptas ir 
kituose buvo vaizduojama, 
kaip linų apdirbimo talkoje 
jaunimas dirbdavo ir links
mindavosi. 

Popietes ir vakarus pa
įvairino "Sūduva", "Gintarė
liai" ir etnografinė grupė "Ri
tu Ratu". Atlikėjai buvo pa
lydimi gausiais žiūrovų ploji
mais. Ypatingą paklausą šio
mis trijomis renginio dieno
mis turėjo nenuilstanti, vi
soms trims šokėjų grupėms 
grojusi kapela "Sūduva". 

Šiais metais lietuviško 
maisto virtuvė visus vaišino 
skaniai šeimininkių paruoš-

tais cepelinais, kugeliu, lieti
niais, dešra su kopūstais ir šal
tibarščiais. Baras gaivino iš
troškusius. Ypač svetimtau
čiai gausiai vaišinosi išgirtu 
lietuvišku alumi "Švyturys". 
Saldumynų mėgėjai galėjo pa
sidžiaugti išrankiais naminiais 
pyragais. Nuo penktadienio 8 
v.v. iki sekmadienio 7 v.v. atsi
lankė 1,528 svetimtaučių ir 
lietuvių. 

Nekuklu būtų nepaminėti 
tų, kurie šiais metais lietu
viškame paviljone atliko kruopš
čių bitelių darbą. Vaikai, jau
nimas, tėveliai, jų draugai ir 
visi kiti dėvintys marškinėlius 
su anglišku užrašu: "l love 
Lithuania! Hmmm„. but 
where is it?" (Myliu Lietuvą, 
bet kur ji yra?) stropiai talkino 

visuose renginio darbuose. 
Didelė padėka šeimininkėms, 
gaminusioms maistą, visiems 
savanoriams, prisidėjusiems, 
kad renginio sėkme galėtų pa
sidžiaugti visa lietuvių visuo
menė. 

Dėkojame muzikinių vie
netų vadovams, dalyviams ir 
programų vedėjams už puikius 
pasirodymus. Didelis ačiū 
tiems, kurių dėka galima buvo 
pasigrožėti liaudiškų rodinių -
gintaro, keramikos, medžio ir 
tautodailės dirbinių paroda. 
Belieka palinkėti. Te lietuviš
ko paviljono rengėjams nepri
trūksta jėgų, energijos ir ryžto 
aukoti savo laiką šiam pras
mingam darbui - pakylėti mū
sų mažą Lietuvą ant pjedesta
lo, kad daugiakultūrėje šalyje 
ji sušvistų pačiomis gražiausio
mis tautiškumo ir kultūros spal
vomis. Janina Dzemionienė 

"Carassauga-2007" tautodailės parodų ir programos momentai. Nuotraukose: viena iš renginių pranešėja R. Jonušonytė; medžio drožėjas G. Repečka; 
D. LeHenė su lietuviškais drabužiais; vaikų choras "Gintarėliai", Turonto folkloro gmpė ''Ritu Ratu" ir "Sūduvos" kaimo kapela Ntrs. V. Jonušonienės ir D. Saudiio 

MINIATIŪROS 

Geriau alkani, bet. .. 
Į dvi dalis padalinau apel

siną. Vieną atidaviau Tu.u, kitą 
- pasilikau sau. Mes abu sotūs, 
bet ar laimingi? Gal geriau al
kani, bet ... 

Keiskime žanrą 
Kai pats gyvenimas kupi

nas humoro elementų, ar sunku 
pradėti kurti humoreskas? 

Kur jiems prisiglausti? 
Naktis. Poilsio metas. Ka

muoja sapą,ai ... O kur jiems pri
siglausti? Zmogus dažniausiai 
miega naktį ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 

Ka,ip mes ėjom 
Rudenėjančiais laukais per smėlį, 
Vėjų lydim4 į tolius ėjom. 
Ir, gelsvų miškų kraštus priėję, 
Nežinia ko mes saulėlydy liūdėjom. 

Tiktai vakaro ugnyje geso 
1jllios girios ir nakty užmigo, 
Ir auksiniai medži.ų lapai 
Atspindžiais šaltais į širdį smigo. 

Ir palikom, saulei nusileidus, 
Dviese, rudenio miškais nuklydom 
Ir negrįžom niekad į gimtinį miestą, 
Iš kurio išėjom vakarą vėlyvą. 

Rudens na.ktis 
Tegu skamba daina ir jos rimai. 
Tegu ošia girios, šila4 
Toks ramus dangaw nušvitimas. 
Sidabriniai rudens vakarai. 

Krenta žalios žvaigždės. Geltonas dangus. 
Nema'tyti krantų. Paskutinis ruduo, 
Gęsta saulė didžiulė. Raudonas mėnuo, 
Teka Nemunas. Kaunas. Nueina žmogus. 

Žodžiai. Mintys. Jausmai. Dangaus pakrašty 
Pasirodo šviesa. Nežinia, ar sugrįš? ... 
Taip eini per metropolio ilgą alėją, 
Krenta žvaigždės ir lapai. &gsėjo naktis. 

ČESLOVASVALDASOBCARSKAS 

Kovo vėjai 
Drėgni kovo vėjai skrajoja neramūs, 
Siūbuodami medžių viršūnes visas 
Ir viesulais rieda per bundančią iemę, 
Ir kvatodami lekia per miesto gatves. 

Ir, įbėgę į kiemą, į langus barbena; 
Lėkdami skardiiuos išverčia mediius; 
Iš jų daro tiltus per vandenį ialią, 
Kad galėtum pereiti į krantus jau kitus, 

Ku.r pavasaris - jaunas karalius -
Ateina girių paslaptingais takais. 
Jis su saule ir vėju tavo širdy jau kelia 
Į šviesą, - ir virpa ji tonais visais. 



Kompozitoriaus šimtmetis 
Lietuvoje prisimintas kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko 

gimimo šimtmetis 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šiais metais išleistame 
2007 m. Muzikos kalendoriuje, 
kurį Vilniuje jau 17-tą kartą 
sudarė ir išleido muzikologas 
Vaclovas Juodpusis, išskirti
nai yra iškeliamas JAV ilgus 
dešimtmečius gyvenęs žymus 
muzikos srities darbuotojas - Je
ronimas Kačinskas. Tai prieš 
šimtą metų (1907 m. balan
džio 17 d.) Viduklėje gimęs 
dirigentas, vargonininkas bei 
kompozitorius. Mirė Bostone 
2005 m. rugsėjo 15 d. 

Leidinio pirmuosiuose pus
lapiuose įdėta šio muzikos 
veikėjo nuotrauka ir du raši
niai. Vienas iš jų yra klaipė
dietės muzikologės, mono
grafijos apie J. Kačinską au
torės Danutės Petrauskaitės, 
o kitas - Čikagoje gyvenusio 
ir dirbusio kompozitoriaus 
Vlado J akubėno, kurio kūry
bos poeuliarinimo draugijos 
veikia Cikagoje bei Lietuvoje 
(jo gimimo šimtmetį minė
jome prieš keletą metų). 

Čia pacituosime tik mažą 
ištraukėlę iš D. Petrauskaitės 
rašinio: "Kompozitoriaus, di
rigento, pedagogo Jeronimo 
Kačinsko kūrybinis kelias -
tai ištisa lietuvių muzikinės 
kultūros epocha. Jis prasidėjo 
dar XX š. pirmoje pusėje, kai 
muzikos baruose aktyviai dar
bavosi Juozas Naujalis, Stasys 
Šimkus, Juozas Gruodis, tę
sėsi karo ir okupacijos metais, 
vėliau nusidriekė anapus At
lanto ir atvedė prie atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos 
slenksčio ... ". 

Minėjimas Viekšniuose 
Pirmasis kompozitoriaus 

J. Kačinsko 100-mečio minėji
mas buvo surengtas 2007 m. 
kovo 9 d. Viekšnių Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėje. Tą die
ną čia skambėjo profesoriaus 
Petro Bingelio vadovaujamo 
Kauno valstybinio choro atlie
kami kūriniai; dirigavo Algi
mantas Mišeikis. Čia buvo 
skaityta ir anksčiau minėto 
muzikologo V. Juodpusio pa
skaita apie sukaktuvininko 
muzikinės veiklos pradžią ir 
jos tolimesnius kelius. Paskai
tininkas paminėjęs, kad Viekš
niai šio muziko gyvenime už
ėmė ypatingą vietą, toliau kal
bėjo: "Kaip žinome, jis gimė 
Viduklėje, o iš ten jo tėvų, o 
ir jo gyvenimo kelias per Šiau
lius vingiavo iki Maskvos prie
miesčio, kur Pirmojo pasauli
nio karo banga buvo nubloš
kusi. Iš ten grįžta į Kuršėnus, 
po to persikelta į Papilę, Viekš
nius. Viekšniai - ypatinga vie
tovė, nes čia amžinoįo poilsio 
yra atgulę jo tėvai. Cia Jero
nimas Kačinskas sugrįždavo 
atostogų ir iš Klaipėdos, Kau
no, Prahos, kur studijavo. 
Viekšniuose gimė ne vieno 
kūrinio sumanymas, juolab, 
kad čia darbavosi puikus stu
dijų bičiulis trimitininkas, di
rigentas ir muzikos mokytojas 
Vincas Deniušis, kurį Jeroni-

mas Kačinskas įvardijo kaip 
gerą draugą, 'triūbos' griežiką 

su nebloga technika ir gražiu 
tonu, su kuriuo buvo daug 
koncertuota. ( ... ) Nors J ero
nimo Kačinsko tėvas mirė 
1936-aisiais, o motina 1937 
m., Viekšniai jam liko nuolati
niu prieglobsčiu. 1944-ųjų va
sarą Viekšnius paliko visam 
laikui, pasitraukdamas iš Lie
tuvos į Vakarus - iš pradžių į 
Čekoslovakiją, netrukus į Vo
kietiją, kur tarp gausybės pa
sitraukusių lietuvių buvo labai 
daug muzikų profesionalų, su 
kuriais, jų parengtomis kon
certinėmis programomis, lan
kė lietuvių pabėgėlių stovyk
las". 

Apie tai paskaitininkui 
paliudijo ir neseniai Čikagoje 
miręs solistas Stasys Baras, ir 
JAV gyvenanti solistė Janina 
Liustikaitė Gi taip pat mokėsi 
Viekšniuose), ir kiti. 

Išvyko į JAV 
"Nors metai, praleisti Vo

kietijoje, Jeronimui Kačinskui 
buvo ir muzikalūs, ir kūry
bingi - juk galėjo diriguoti net 
Augsburgo simfoniniam or
kestrui, vis dėlto nebuvo to
kie, kurie būtų leidę galvoti 
apie pastovų įsikūrimą. Todėl 
jau 1949-ųjų pradžioje išvyko 
į JAV ir įsikūrė Bostone, kur 
buvo pakviestas vargoninin
kauti Sv. Petro parapijos šven
tovėj e, o beveik po metų su 
šventovės choru surengė ir 
viešą koncertą. Su šios šven
tovės choru ir vargonavimu 
atsisveikino tik 1995 m. Ame
rikoje J. Kačinskas dirigavo 
NBC radijo, Niujorko filhar
monijos, Vašingtono valstybi
niam, Brocktono, Melrose, 
Cambridge ir kitiems simfo
niniams orkestrams, profeso
riavo Berkley muzikos kolegi
joje, dalyvavo populiarinda
mas lietuvių kompozitorių 
simfoninę muziką ... Vargona
vimas, vadovavimas bažnyti
niam chorui įtraukė Jeronimą 
Kačinską ir į sakralinės muzi
kos kūrybą. Taip jis jau 1951 
m. sukūrė Mišias Karaliaus 
Mindaugo krikšto 700 metų 
sukakčiai, kūrinį, kuris sulau
kė ypatingo atgarsio", - kal
bėjo V. Juodpusis. 

Gavo Lietuvos premiją 
1991-aisiais kompozito

rius sukūrė daug sakralinės 
muzikos kūrinių, kurie buvo 
įvertinti Lietuvos premija. 

Savo paskaitoje V. Juod
pusis paminėjo abu kompozi
toriaus J. Kačinsko sugrįžimus 
į Lietuvą. Apie tai jis taip 
sakė: "Viešnagės dienas Lie
tuvoje J. Kačinskas leido ne 
tik Vilniuje. Pakeliui į Klaipė
dą jo laukė gimtoji Viduklė, 
Kaunas - vietovės, ryškiai su
sijusios su kompozitoriaus gy
venimu ir kūrybine veikla. Su 
profesoriumi bendravau ir 
1992-aisiais, kai Vilniaus ro
tušėje jam buvo įteikta Lietu
vos valstybinė premija. Po šios 
iškilmingos apeigos savo kal-

bos ranka rašytą tekstą prof. 
J. Kačinskas perdavė man, to
dėl pasirūpinau, kad jis būtų 
išspausdintas mano redaguo
tuose Muzikos baruose (1992 
m. nr. 4/107). Beje, ir tada dar 
kalbinau Maestro, kad nuvyk
tų į Viekšnius, kur jis būtų 
maloniai sutiktas, tačiau jo 
gerasis angelas - žmona -
nuoširdžiai globojo ir jautė, 

Kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas 

kad per 600 kilometrų kelionė 
yra tolima ir varginanti. Atsi
sveikindamas profesoriui per
daviau savo brolio Apolinaro 
darytas nuotraukas, kuriose 
užfiksuoti Viekšniai, jo tėvų 
kapai. Ir dar atsisveikindamas 
paklausiau, ko jis norėtų pa
linkėti Viekšniams. 'Kad gy
vuotų Viekšniai ir manęs ne
pamirštų', - išgirdau lakoniš
ką atsakymą". 

Pagrindinis minėjimas 
Vilniuje 

Viekšniuose surengtame 
minėjime, be choro, progra
moje taip pat dalyvavo Valsty
binės filharmonijos solistė As
ta Krikščiūnaitė. Tada po Šv. 
Mišių J. Kačinsko atminimui 
visi aplankė ir kompozito
riaus tėvų kapus. 

Kovo 11 d. J. Kačinsko 
muzika skambėjo Raseinių 
kultūros centre. "Ateityje nu
matoma surengti daugiau mi
nėjimų visoje Lietuvoje", -
mums rašo tų minėjimų inicia
torius V. Juodpusis. 

Na, o pagrindinis minėji
mas įvyko balandžio 18 d. Sta
sio Vainiūno namuose Vilniu
j e. Tądien Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas suruošė vaka
rą su kūrinių atlikėjais, archy
viniais įrašais, prisiminimais, 
paroda. "Šis jo kūrybos vaka
ras buvo įtrauktas į muzikos 
festivalio 'Sugrįžimai' progra
mą", - taip mums teigia vienas 
iš rengėjų V. J uodpusis, Lie
tuvoje labiausiai išgarsinęs iš
eivių muzikos kūrybą. Vakaro 
programoje pasirodė barito
nas Danielius Sadauskas, pia
nistas Justinas Brūzga, smui
kininkė Kristina Albertian, 
koncertmeisterė Olga Masko
va ir muzikologas Vaclovas 
Juodpusis. Čia buvo atlikta 
nemaža J. Kačinsko kūrinių. 
Prisiminimais apie kompozi
torių dalinosi D. Sadauskas, 
V. Juodpusis ir kt. 

2007.VI.12 Nr. 24 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
XI Vilniaus festivalis 

vyks nuo birželio 14 iki lie
pos 3 d.d. Festivalyje kon
certuos trys Lietuvos orkest
rai, Varšuvos filharmonijos 
simfoninis orkestras, garsieji 
"Maskvos solistai", "Kreme
rata Baltica"; iš solistų pami
nėtini altininkas Jurij Baš
metas, smuikininkai Gidon 
Kremeris ir Vadim Repinas, 
džiazo virtuozas trimitinin
kas Wynton Marsalis, britų 
trombonisčių kvartetas "Bo
nes apart". Festivalio užsa
~u kompozitorė Raminta 
Šerkšnytė sukūrė kantatą -
oratoriją Saulėlydžio ir auš
ros giesmės pagal indų poeto 
Rabindranat Tagorės lyriką, 
kurią atliks Lietuvos valsty
binis simfoninis orkestras. 

Svarbiausias festivalio 
renginys - tai J ohann Sebas
tian Bacho Pasija pagal Joną 
sceninis pastatymas, skirtas 
maestro Mstislav Rostropo
vičiaus atminimui, kurį pa
ruošė Lietuvos valstybinis 
operos ir baleto teatras. Jį 
atliks Lietuvos solistai As
min Grigorian, Kęstutis Al
čiauskis, kiti jaunieji solistai, 
teatro orkestras, choras, Lie
tuvos ir Prancūzijos baleto 
šokėjai. Kostiumus sukūrė 
italų dailininkė Frida Par
meggiani, choreografija ame
rikietės Lucinda Childs. Po 
festivalio šis kūrinys taps re
pertuariniu operos ir baleto 
teatro spektakliu. Festivalyje 
bus paminėti smuikininko 
G. Kramerio 60-metis, sak
sofonininko Petro Vyšniaus
ko 50-metis ir lenkų kompo
zitoriaus Karol Szymanows
kio (1882-1937) mirties 70-
metis. 

Meilė Kretavičienė, Kau
no medicinos universiteto 
(KMU) bibliotekos direk
torė, išrinkta geriausia 2006 
m. bibliotekininke. Ji jau dvi 
kadencijos yra Lietuvos aukš
tųjų mokyklų bibliotekų są
jungos pirmininkė, Lietuvos 
mokslinių bibliotekų sąjun
gos tarybos narė, Europos 
sveikatos informacijos ir bib
liotekų sąjungos vicepirmi
ninkė; skaitė pranešimus 
tarptautiniuose seminaruo
se, konferencijose. Direkto
rės rūpesčiu rekonstruota 
KMU biblioteka pripažinta 
viena moderniausių ir gražiau
sių Lietuvoje. 2007 m. pra
džioje jai buvo įteikta Kultū
ros ministerijos premija. 

Kauno dramos teatras 
gegužės 8-27 dienomis gast
roliavo Vilniuje, Valstybi
niame dramos ir Vilniaus 
mažajame teatruose. Paro
dyti devyni pastarojo sezono 
spektakliai. Gastroles pra
dėjo režisieriaus Arvydo Le
beliūno studija pagal Gin
tarės Adomaitytės Baltą katę 
juodoje Aliaskoje. Veiksmas 
vyksta radijo įrašų studijoje, 
o aktoriams tenka įsijausti į 
trigubą gyvenimą: savo pa
ties, pjesę įgarsinančio per
sonažo ir pjesės personažo 
vaidmenis. Spektaklyje vai
dino Dainius Svobonas, Dai
va Rudokaitė, Liucija Rukš
naitytė ir Vilija Grigaitytė. 

Žiūrovų dėmesio susilau
kė Ramunės Kudzmanaitės 
režisuota tragikomedija An
toškos kartoškos pagal Mari
jų Macevičių apie skaudžią 
nūdienos tikrovę - masinę 
lietuvių emigraciją. Vaidino 
Eimutis Kvosčiauskas ( ap
dovanotas "Fortūnos" prizu 
už šį vaidm~nį), Jūratė Onai
tytė ir Milė Sablauskaitė. Ar
th ur Millerio dviejų dalių 
dramą Visi mano sūnūs, apie 
asmeninę kiekvieno mūsų 
atsakomybę prieš savo arti
mųjų ir savo paties gyveni
mą, režisavo Jonas Vaitkus. 
Spektaklyje vaidino Edita 
Užaitė, Nijolė Lepeškaitė, 
Vytautas Kaniušonis, Dai
nius Valutis, Vidmantas Fi
jalkauskas. 

Šiuolaikinės Europos prob
lemas tyrinėjančią vokiečių 
dramaturgės Dea Loher pje
sę Nekalti režisavo Gintaras 
Varnas, pagrindinius vaid
menis sukūrė Daiva Stub
raitė, Valentinas Novopols
kis, Valentinas Krulikovskis, 
Giedrė Ramanauskaitė, Si
gitas Šidlauskas, Aurelija Ta
mulytė, Milė Šablauskaitė. 
Taip pat G. Varno bei jo va
dovaujamo Lietuvos muzi
kos ir teatro akademijos ak
torių sukurtas spektaklis 
Žvaigždžių kruša parodė jau
nųjų aktorių vaidybinius ir 
muzikinius gabumus. Al
vydo Vizgirdos režisuotoje 
Thomas Bernhardo pjesėje 
Pietūs su Liudviku apie XX 
š. filosofo Ludwig Wittgen
steino asmenybę vaidino S. 
Šidlauskas, D. Stubraitė ir 
Goda Piktytė. 

Sriubos teatras Vilniuje 
ne tik parodė Inger Hagerup 
komediją Stiklinė arbatos su 
citrina, režisuotą Danutės Ju
ronytės (vaidino Vilija Gri
gaitytė, Eugenija Bendoriū
tė, Sigitas Račkys ir Albinas 
Budnikas ), bet ir spektaklio 
metu žiūrovus pavaišino sriu
ba. Buvo pateikta ir viena 
premjera: Agniaus J ankevi
čiaus režisuota lenkų dra
maturgo Michal Walczako 
pjesė Kelionė į kambario vi
dų. Gastrolės užbaigtos su 
klasikine Maksim Gorkio 
drama Gyvenimas dugne. 

152 Lietuvos mokyklų ir 
gimnazijų abiturientai, šie
met išlaikę vokiečių kalbos 
antrosios pakopos egzami
ną, gavo specialius diplomus 
ir teisę be tolesnio vokiečių 
kalbos žinių patikrinimo stu
dijuoti Vokietijos universi
tetuose. Šią programą nuo 
1998 m. remia Vokietijos fe
deracinės respublikos vyriau
sybė, Vokietijos ambasada, 
vokiečių kalbos kuratoriai. 
Iki šiol jau 1,187 moksleiviai 
yra gavę vokiečių kalbos 
antros pakopos diplomą ir 
nemažai jų studijuoja V9kie
tijos universitetuose. Svie
timo ir mokslo ministerijos 
teigimu, Lietuvoje vokiečių 
kalbos mokosi apie 82,000 
mokinių. Europos sąjungoje 
pagal vartojimą vokiečių kal
ba yra antroje vietoje po 
anglų kalbos ir ją vartoja 
apie 32% ES gyventojų. 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. • •••••••• 2.50% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.7&% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.35% 

nuo •••••••••• 7.00% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.50% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.55% nuo •••••••••• 7.00% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.80% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua •••••••• 3.70% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.50% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.10% 1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų GIC·maL palūk. ..•••. 4.10% 2 metų •••••••• S.95% 
3 metų GIC-met. palūk. ..•••. 4.20% 3 metų •••••••• 8.15% 
4 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.30% 
5 metų GIC·mal palūk. ..•••. 4.35% 
RRSP, RRIF "Varlable• •..•••. 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.7&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.85% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 8.25% 
5 metų •••••••• 8.40% 

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. 

4.10% 
4.10% 
4.20% 
4.30% 
4.35% 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.50o/o 
2m. 4.60% 
3m. 4.65% 
4 m. 4.75% 
Sm. 4.85% 

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 

Tre01ties bėgiais 
AISTė PILECKAITė, 

Lazdijų Motiejaus Gustai~io 
glmnazl)oa mokint 

"Vargu ar kas suskaičiuos, kiek prekinių 
traukinių užkaltais vagonais, lydimų ginkluo
tos sargybos, nuo bolševikinės okupacijos 
pradžios išbildėjo iš Lietuvos su jos žmonė
mis i Sibirą, Šiaurę bei kitus tolimus sovieti
nės imperijos regionus". (Vytautas Rakaus
kas. 'Ii'emties keliais. V., 1992). 

1944-1953 m. tremtis pasibeldė beveiki 
kiek.vieną šeimą. nemtis - tai teismo nuo
sprendžiu arba ir be jo asmenų paša1inimas 
iš jų gyvenamosios vietos, iš tėvynės. 'Ilrip 
buvo išvežta apie 300,000 labiausiai jgilavi
nusių, kūrybingiausių ir darbščiausių Lietu
vos žmonių. 1947 m., sovietinės okupacijos 
metu, komunistai ėmėsi kurti kolūkius. 
Dar iki kolektyvizacijos pradžios ūkininkai 
buvo žlugdomi ekonomiškai, nustatant jiems 
didelius mokesčius ir įvedant įvairius veik.los 
apnl>ojimus. 

Prieš penkiasdešimt šešerius metus į to
limąjį Tomsko kraštą, .Asino rajoną, buvo iš
vežta ne viena šeima iš Alytaus, Lazdijų ir 
kitų rajonų. 'lkip i sovietinės valdžios institu
cijų sudarytus sąrašus pateko Tuofilės Lie
gaitės-Kuncienės iš Alytaus rajono, Krekšt~ 
nų kaimo ir Magdės bei Kazio Sankauskų iš 
Lazdijų rajono, Rudaminos valsčiaus, Vmg
rėnų kaimo, šeimos. 

Tuofilės ir Juliaus Kuncų šeimoje, be 
Juozo Kuncos (g. 1933 m.), augo dvi seserys: 
Albina Kuncaitė-Pocienė (g. 1938 m.), 
Aldona Kuncaitė-Antanavičienė (g. 1935 
m.) bei brolis Antanas Kunca (g. 1941 m.). 
Juozas Kunca buvo vyriausias sūnus šeimoje. 
'Iiys skirtingos gimimo datos: metrikuose -
1933 m. liepos 18 d., pase - 1933 m. liepos 26 
d., sutuoktuvių liudijime (išduotame 'lbmsk.o 

Oaa ir J110zas Kuacos 19SS m. Sibire 

krašte) - 1921 m. Dėdienė Ona Lieguvienė 
sakė, kad Juozukas gimė tą dieną, kai žuvo 
skrydžio per Atlantą didvyriai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas. Šiandien jo pase jau 
įrašyta tikroji gimimo data - 1933 m. liepos 
18 d. 

Kuncų šeimos tėvą Julių išvežė 1950 m. i 
kalėjimą Rusijoje už tai, kad turėdamas 29 
ha žemės nesumokėjo valstybei mokesčių. 
Vienerius metus pagrindiniu pagalbininku 
namuose buvo Juozas. Septyniolikmetis vai
kinas su mama, broliu bei seserimis turėjo 
prižiūrėti dvidešimt devynis hektarus žemės. 
Dėl nesumokėtų mokesčių valstybei sovieti
nė valdžia paėmė gyyulius bei kitą turtą. Pa
lik.o tik vieną arklį, Šis turtas šeimai taip ir 
nebuvo grąžintas. Šeima mokesčių valstybei 
nesumokėjo. 

19S1 m., naktį, namą apsupo šeši "stri
bai" bei du rusų tautybės kariai. Motinai ir 
jos vaikams per valandą tek.o susikrauti daik
tus ir važiuoti su jais. 'Ihlp prasidėjo šios šei
mos kelias tremtin. 

Kazio ir Magdės Sankauskų šeimoje 
augo trys dukterys: Ona Sankauskaitė-

K.uncienė (g.1927 m.), Birutė Sankauskaitė
Jančiauskienė (g. 1933 m.) ir Angelė San
kauskait~Stanulienė (g. 1938 m.) bei sūnus 
Vitas Sankauskas (g. 1929 m.). Ona San
kauskaitė-Kuncienė gimė 1927 m. spalio 13 
d. Lazdijų rajone, Rudaminos valsčiuje, 
Vingrėnų kaime. 1949 m. Onutė, Angelė, 
Vitas išvažiavo mokytis i Vilnių, bet neturė
dami pinigų pradėjo dirbti. 1951 m. spalio 2 
d. pasikartojo tas pats scenarijus: naktis, bel
dimas i duris, išgalvota priežastis trėmimui 
(dėl nesumokėtų mokesčių) ir duotas trum
pas laikas susidėti lagaminams. 'Ilrip išvežė 
Kazį ir Magdę Sankauskus, jų dukrą Birutę 
Sankauskaitę. 1951 m. lapkričio mėnesį bro
lis Vitas Sankauskas, nuslėpęs faktą apie t~ 
vą ištrėmimą, išėjo tarnauti i sovietinę armi
ją. Jo seseris Oną ir Angele; saugumas surado 
VIiniuje ir 1952 m. sausio 23 d. išvežė. 

Dvi šeimos - beveik vienodi likimai. Jos 
susitiko Šeštokų vežimo punkte, o susipaži
no traukinyje, kuris 1951 m. iš Šeštokų gel~ 
~lio stoties pajudėjo Tumsko krašto link. 
Zmonės kankinosi gyvuliniuose traukinio 
vagonuose su užkaltais langais, keliais gul
tais ir iškirsta skyle vagono kampe gamti
niams reikalams atlikti. Vagonuose tvanku, 
nebuvo jokios ventiliacijos. Žmonių akyse 
galėjai matyti nerimą ir daugybę klausimų. 
Už ką? Kodėl? Juk buvo darbštūs, augino 
vaikus, mylėjo savo gimtąji kraštą. Atsakymo 
nebuvo, tik monotoniškas traukinio ratų bil
desys, kuris Juozui visus tremties metus gir
dėjosi ausyse, ir šiandien dar tebesigirdi. 

Kelionė truko mėnesį. Veždavo nakti
mis, aplenkdami keleivines stotis, sustodavo 
prekybinėse stotyse, kur paduodavo van
dens. Šildė prisiminimai apie gimtąjį kraštą, 
dauguma suprato, kad svarbiausia yra nepa
lūžti, nepasiduoti panikai, įveikti tai, kas ~ 
veik nenugalima- atšiaurią gamtą ir prievar
tautojų žiaurumą. naukiniui sustojus Asine, 
'lbmsko srityje, kareiviai atidarė vagonų du
ris. Pūstelėjo šaltas Sibiro oras. Su atvyku
siais pasisveikino Sibiro stepė, toli horizonte 
boluojanti atšiaurioji taiga, kurios didybę už
gožė pasipylusi keiksmažodžių serija iš ka
reivių lūpų. Visi turėjo kraustytis iš vagonų. 
Kas nesugebėjo patys išlipti, buvo išmesti su 
visais gultais. Kelionės metu mirę suaugę ir 
vaikai buvo palikti, išmesti pakeliui. Išgyvenę 
per naktį turėjo laukti lauke, nes laukė dau
giau atvykstančiųjų iš Lietuvos. Netrukus 
prie atvykusiųjų prisijungė ir kiti nelaimėliai 

Kitą dieną atvyk.o "pirkliain ir prasidėjo 
šeimų skirstymas. Thofilės Kuncienės bei 
Kazio ir Magdės Sankauskų šeimos pateko į 
vieną vietą-Tungunskij Bor. Norėdami ji 
pasiekti, apie kilometrą su savo menka man
ta ėjo pėsčiomis iki čiulymo upės. Vėliau, 
pučiant žvarbiam vėjui, perkrautu .kateriu 
plaukė prieš srovę iki Batūrino gyvenvietės. 
Aplinkui tvyrojo vai7.dingos vietos, bet neži
nios ir bado kankinamiems žmonėms jos di
desnio įspūdžio nedarė. Batūrino gyvenvie
tė, pasirodo, dar buvo ne paskutinis jų kelio
nės taškas. Visą savo mantą sukrovę ant 
traktoriaus tempiamų liži"qjie pėsčiomis k~ 
liavo Tu.ngunskij Bor link. Cia visus apgyven
dino barakuose. Tuofilės Kuncienės šeima 
(penki asmenys) buvo apgyvendinta maž
daug dvidešimties kvadratinių metrų ploto 
kambariuke kartu su Albino ir Genės Mak
simavičių šeima (taip pat penki asmenys) iš 
Lazdijų rajono Palazdijų kaimo. Iš viso de
šimt žmonių viename kambariuke! Gulėjo 
ant gultų, kūreno krosnį malkomis, kurių 
taigoje turėjo patys prisikirsti. 

Niekas atvykusių neregistravo. Tik briga
dininkai žinojo, kiek yra žmonių. Jau kitą ry
tą prasidėjo darbas. Vyrai dirbo miške, buvo 
suskirstyti brigadomis, dirbo dviem pamaino
mis dešimt valandų per pamainą. Medžius 
.kirsdavo, pjaudavo, nugabendavo (virvės pa
galba) iki geležinkelio. Paruoštą miško me· 
džiagą išrūšiuodavo: statyboms, šachtoms, 
laivą statybai ir kitoms reikmėms. Pakrau
davo i vagonus ir veždavo apie 40 km. pačių 
nutiestais bėgiais iki ČiuJymo upės. 

(Bus daugia•) 
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PAŠTO ŽENKLAI 

MIELAS, A. LAURINAITI, 
Su dideliu džiaugsmu ir padėka rašau Jums 

laišką. Prieš keletą dienų gavau Jūsų siuntinį su 
daug pašto ženklų mūsų jauniesiems filatelis
tams. Šį siuntinį gavau į mokyklą, jį parnešė 
gimnazijos direktoriaus sekretorė. Aš papasako
jau, kad tai siuntinys iš to paties lietuvio, mūsų 
gero bičiulio, kuris jau devinti metai pastoviai 
atsiunčia mūsų gimnazijos moksleiviams pašto 
ženklus, kitą filatelinę medžiagą ir pinigines do
vanas aktyviausiems gimnazistams, kurie ruošia 
savo kolekcijas parodoms ir yra aktyvūs kolek
cionieriai. 

Mes nuoširdžiai dėkojame Jums už atsiųs
tus ženklus, pastovų rūpinimąsi ir dėmesį. Nors 
iširo Jūsų draugija, bet užsimezgę nuoširdūs ir 
šilti ryšiai, aš manau, nenutruks. Mes parašysim, 
kas naujo pas mus, kuo gyvename, ką darome, o 
Jūs, tikiuosi, parašysite mums, kaip ir kuo gyve
nate. 

Mano iniciatyva š.m. kovo 3 dieną VĮ "Lie
tuvos pašto ženklas" išleido pašto ženklą su Kel
mės herbu. 2009 metais gegužės paskutinį šešta
dienį Kelmės miestas švęs įkūrimo 525 metines. 
Ta proga planuojame išleisti proginį voką ir 
Kelmėje vykdyti proginį gesinimą (štampavimą) 
proginiu žymekliu. Galvojame suorganizuoti di
delę respublikinę filatelijos parodą. 

Baigiasi mokslo metai, čia pat brandos egza
minai, artėja moksleivių atostogos. Kuo geriau
sios sveikatos, linkėjimai artimiesiems ir kolek
cionieriams. Su pagarba -

V. Paulionis, Kelmė, 2007.IV.26 

LAIKRAŠTIS GUDIJOS LIETUVIAMS 

KLB PIRMININKEI RŪTAI ŽILINSKIENEI 

Gerb. Pirmininke, jau 15-uosius metus tuo
jau švęs Gudijoje esančių lietuviškų žemių 
žmonėm skirtas laikraštis Lietuvių godos. Jame -
atskirtų nuo Lietuvos krašto žmonių istorija: 
džiaugsmai, skausmas ir nuolatinis siekis išlikti 
lietuviais. Žmonės pamėgo šį leidinį, platinamą 
per Gervėčių ir Pelesos lietuviškas bažnyčias, 
lietuviškas vidurines mokyklas, sekmadienines 
lituanistines mokyklas. 

Laikraštį pradėjau leisti su "Gervėčių" 
klubu, kuris negalėjo remti mūsų darbo. Dirbau 
Valstiečių laikraštyje ir teko prisidėti savomis var
ganomis lėšomis. Rėmė išeiviai - Lietuvių kata
likų religinė šalpa, Kanados lietuvių fondas, 
Tautos fondas, pavieniai tautiečiai. Ypač mums 
daug finansiškai ir moraliai padėjo kanadiečiai. 
Dėl to ir noriu per Jus padėkoti Kanados lie
tuvių katalikų centrui, Tautos fondui Kanadoje, 
minėtam bene ištikimiausiam Kanados lietuvių 
fondui ir geriesiems Kanadoje lietuviams, to
kiems kaip Bronius Saplys, Alicija Jurcevičienė, 
V. Stalba ir daugelis daugelis kitų ištiesė mums 
pagalbos ranką ir jų dėka Lietuvių godos 
kiekvieną mėnesį pasiekia savo skaitytojus. 

Lietuvių godas redaguoja ir tvarko mano 
žmona Marija Šaknienė su vaikais. Aš tik pa
dedu - renku medžiagą Gudijoje, platinu laik
raštį. Tame krašte esu savas - dirbau lietuvių 

kalbos mokytoju Girių ir Gervėčių rusiškose 
mokyklose 1961 ir 1962 metais, dėsčiau lietuvių 
kalbą. Praėjusį rudenį - spalio 24 d. - ištiko ma
ne darbe sunkus insultas, bet Dievas lėmė, kad 
išmokau vaikščioti ir sveikstu. Žmona viena lei
džia Lietuvių godas. Iš darbo Valstiečių laikraštyje 
dėl ligos turėjau pasitraukti. Žmona algos pa
stoviai negauna, o trys vaikai - aukštojoje mo
kykloje, siekia mokslo - l kurse, 11 kurse ir IV 
kurse. 

Išdrįsau Jums rašyti, nes esame pažįstami. 
Spausdinau su Jumis pokalbį Valstiečių laik
raštyje. Laiško tikslas: padėkoti visiems kana
diečiams, Tėviškės žiburiams, vyr. redaktoriui už 
dėmesį mūsų leidiniui, paramą. Kaip malonu, 
kad tolimos Kanados lietuviams brangios 
senosios Lietuvos žemės, kad jie savo triūsiu 
prisideda prie lietuvybės skleidimo Gudijoje. 

Pagarbiai - Bernardas Šaknys, 2007.IV.28 

NEGAUNA TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
GERBIAMIEJI, 

Kas nutiko su Tėviškės žiburiais? Jau trys sa
vaitės negaunu Jūsų laikraščio. Kuo toliau, tuo 
darosi gražiau. Paskutinis numeris (Nr. 16 (2979) 
2007 m. balandžio 17 d.) pasiekė mus gegužės 7 
d. Laikraščio prenumerata yra apmokėta iki 
2008 m. balandžio mėnesio. Paskutiniu metu Tė
viškės žiburiai, bent į mūsų padangę, ateidavo 
senojo Vakarų ekspreso - "Wells Fargo" arkliais 
traukiamo vežimo greičiu. Kartais net po du nu
merius kartu. Bet ateidavo. Kadangi pašto pa
tarnavimas vis daugiau tampa mistiniu dalyku, 
tai gal reikėtų grįžti prie seniai išbandyto ir sau
gaus (pakelėje nelaukia nesvetingi indėnai ar 
plėšikai) būdo - Vakarų ekspreso. Tai bent užtik
rintų laikraščio pristatymą ir ko gero ne vėliau 
kaip šių dienų paštas. Pagarbiai -

Vytautas Čekanauskas, ilgametis laikraščio 
prenumeratorius 

GRŪTO PARKAS 
Gavęs Tėviškės žiburių nr. 18, (tas laikraštis 

mane Omahoje pasiekė po 22 dienų) atkreipiau 
dėmesį į skyrelį Skaitytojai pasisako, kuriame L. 
Stankevičius išlieja savo didelį nepasitenkinimą 
Lietuvoje esančiu Grūto parku ir jo steigėju Vi
liumi Malinausku. Siunčiu jums iškarpą iš Ne
braskos sostinės Lincoln laikraščio Lincoln Jour
nal Star, kurioje paskelbta kito lietuvio nuomonė 
apie tą patį parką. 

Omahoje augęs Algis Laukaitis jau eilę me
tų dirba Lincoln Joumal Star laikraštyje. Galvo
ju, kad jums bus įdomu sužinoti kaip į Grūto 
parką ir jo įsteigėją žiūrima ir ne vien tik L. 
Stankevičiaus akimis. 

Amerikos pašto patarnavimas vis blogėja. 
Vienas jūsų laikraščio numeris iš Buffalo, NY, 
iki Omahos važiavo 30 dienų. Mūsų paštas grįžta 
į "Pony Express" laikus. 

Tik geriausio jums - V. Sarka 
Red. pastaba. Ten Algis J. Laukaitis apie tą 

parką pasisako gana pozityviai. JAV prenumera
torių laikraščiai yra vežami kurjeriu į Buffalo ir 
ten pristatomi į JAV pašto įstaigą. JAV pašto 
pristatymo klausimais galima skambinti tel. 1-
800-275-8777. 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„111 111 1111111 1111111 11 ANTANAS G ENYS 

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 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD V iM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkiJe 

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

2007.VI.12 Nr. 24 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.50% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.10% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.85% 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 ...... 5.60% 
2 metų ...... 5.80% 
3 metų ...... 5.90% 
4 metų ...... 6.10% 
5 metų ...... 6.20% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

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

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

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

Toronto "Aušros" klubo būsimieji krepšinio žvaigždės arba 
komentatoriai su buvusiu "Aušros" žaidėju, komentatoriumi 
TV laidose Leonu Rautinš (viduryje) ir treneriais V. Šimkumi 

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

I 

ir J. Putrimu Toronto seserija ir brolija, baigiant Šv. Jurgio sueigą ir žiemos sezono veiklą, Maironio 

Apygardos čempionai 
• Toronto "Aušros" vyrai iškovojo jų pirmą Kanados apy

gardos vyrų lygos krepšinio čempionatą, 75-60 rezultatu nuga
lėdami Toronto "Vyčio" komandą baigmėje birželio 1 d. 
Moksleivis Evaldas Žabas uždirbo 31 tašką, o Paulius Sergautis 
prisidėjo su 21. Matas Tirilis - 8, Tomas Yčas - 7, Aras Ruslys 
ir Stepas Arlauskas - 4. "Vyčio" Dave Akelaitis - 20. 

• Hamiltono "Kovo" komanda užėmė trečią vietą, 79-48 
rezultatu nugalėjusi Toronto "Gintarą". Pusbaigmėje "Aušra" 
nugalėjo "Gintarą" 69-64, o "Vytis" laimėjo prieš "Kovą" 
80-59. Rimas Miečius 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Diuseldorfe (Vokietija) 

vykusiame Europos Pietų 
Amerikos sportinių šokių an
samblių čempionate Klaipė
dos "Žuvėdros" šokėjai už
ėmė antrąją vietą. 

• Savaitgalį Lazdijų rajo
ne, Petroškų miške, vykusio 
Lietuvos orientavimosi sporto 
čempionato vidutinėje linijoje 
nugalėtojais tapo Sandra Pau
žaitė (orientavimosi sporto 
klubas "Dainava") ir Jonas 
Vytautas Gvildys (OSK "Me
deina"). 

• Lietuvos futbolo rinkti
nė atrankos į 2008 metų Eu
ropos čempionatą B grupės 
varžybų rungtynėse Kaune re
zultatu 0:2 (0:2) pralaimėjo 
pasaulio čempionams Italijos 
futbolininkams. Abu įvarčius 
pirmajame kėlinyje įmušė F. 
Quagliarella. 

Anykščiuose vykusiose tarp
tautinėse trumpųjų nuotolių 
(sprinto) varžybose žymusis 
plaukikas Giedrius Titenis ( de
šinėj e), galutinėje įskaitoje 
užėmęs trečiają vietą, priima 
750 litų premiją, kurią įteikia 
tų varžybų ir festivalio direkto
rius Audronius Gališanka 

Ntr. iš laikr. Anykšta 

• Pasaulio ir Europos 
čempionai Edita Daniūtė ir 
Arūnas Bižokas palieka mė
gėjų sportą ir kitą sezoną daly
vaus profesionalų varžybose. 
Tai jie pareiškė atsiimdami 
apdovanojimą už laimėtą Eu
ropos klasikinių sportinių šo
kių čempionatą Ispanijoje. Už 
šią pergalę šokėjai gavo po 
4000 litų. 

• Trakų Valstybiniame 
sporto ir sveikatingumo cent
re pasibaigusio tarptautinio 
dešimties golbolo (aklųjų rie
dulio) komandų varžybos nu
galėtoja bei Vilniaus Vytauto 
Didžiojo LIONS klubo pa
grindinės taurės savininke ta
po JAV komanda, baigmėje 
7:6 (6:4) įveikusi pasaulio bei 
Europos čempionę Lietuvos 
rinktinę. VP 

"Aušros" klubo 
ve e 

ZIDIOS 
ŠALFASS varžybose Klyv

lande, OH, gegužės 19-20 sa
vaitgalį "Aušros" klubas lai
mėjo keturis medalius: mer
gaičių D komanda - aukso; 
mergaičių B komanda - si
dabro; jaunių E komanda -
bronzos; berniukų jaunių e 
komanda - bronzos. Lietuvių 
vyrų grupėje (apygarda) "Auš
ra" laimėjo pirmą vietą. Svei
kiname visas dalyvavusias 
"Aušros" komandas. Inf. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

mokyklos kieme š.m. gegužės 26 d. Ntr. F. Mockaus 

Jaunimas dėkoja 
Jau praėjo vieneri metai 

nuo XII-tojo Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos kong
reso Kanadoje. Jo rengimas 
prasidėjo 2004 m. Nuo to lai
ko, galime pasididžiuoti, tal
kininkų skaičius vis didėjo. 

Kongreso atidarymo me
tu buvo proga nuoširdžiai iš
vardinti ir padėkoti daugiau 
negu 80-čiai asmenų už įvai
rų prisidėjimą prie Kongreso 
rengimo. Iki tos dienos vieni 
aukojo savo laiką tardamiesi, 
kiti dirbdami, pvz. vežiodami 
atstovus iš oro uosto, o treti 
jį rėmė finansiškai. Per tas 
keturiolika dienų dar prisi
dėjo per 20 talkininkų. Iš viso 
- 100, plius Kanados lietuvių 
bendruomenės nariai, prisi
dėjo prie Kongreso rengimo. 
Tai nemažas skaičius. 

Kongreso atstovų nutari
muose oficialiai išreikšta pa
dėka Kanados lietuviams To
ronto, Vasagos, Hamiltono ir 
Montrealio apylinkėse. Nuo
širdi, ypatinga padėka pasau
lio lietuvių jaunimo globėjui 
prelatui Edmundui Putrimui, 
KLB KV nariams, pirm. Rū
tai Žilinskienei, vicepirmi
ninkei Vidai Stanevičienei ir 
vicepirmininkui Algirdui 
Vaičiūnui, Toronto Prisikėli
mo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, 
OFM, ir KLJS pirmininkui 
Tomui Jonaičiui. 

Kanados lietuviai buvo 
kalbėtojai bei kitais būdais 
talkino Kongreso studijų die
nomis: Kanados ambasado-

ftrMAt..V FOUR SEASONS 
KrJ'/rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduot.Iant, perkant 

ar tik dėl informacijos 
apie namus., asama
mi us, ūkiu , žemes 
Wasagos, ' taynerio ir 

o llingwoodo apy
link ·se kreipk it ; s i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvaitis@omts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorg ianbay.com 

rius Lietuvoje Brian Her
man, Tėviškės žiburių redak
torė Ramūnė Sakalaitė-Jo
naitienė, Kanados lietuvių 
interneto tinklalapio redak
torius Mindaugas N avickas, 
2006 m. naujai įšventintas 
Toronte kun. Jonas Šileika, 
OFM, mokytoja ir komandų 
vadovė Ona Stanevičiūtė ir 
advokatė-konsultantė Joana 
Kuraitė-Lasienė. 

Rengimo komitetas ir 
pasaulio lietuvių jaunimas 
dėkoja visiems Kanados lie
tuviams už šeimynišką pri
ėmimą! Užsiėmimai vyko To
ronto, Hamiltono ir Mont
realio apylinkėse, kuriose tos 
apylinkės Kongreso atstovai 
patys visapusiškai šeiminin
kavo - tvarkė ir puošė sales, 
vadovavo išvykoms. Rengi
mo komitetas ir pasaulio lie
tuvių jaunimas dėkoja vi
siems Kanados atstovams! 

Visi minėti Kanados lie
tuviai savanoriai aukojo savo 
išteklius, o dar kita grupė pa
rėmė finansiškai. Kasdien 
Kongreso metu kabojo pla
katas su rėmėjų ir aukotojų 
vardais tų, kurie aukojo dau
giau negu 5,000 dolerių: Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos 
vyriausybės, Kanados lietu
vių bendruomenės valdyba, 
Kanados lietuvių fondas, To
ronto Prisikėlimo parapija ir 
Amerikos lietuvių fondas. 
Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba ir Ka
nados lietuvių fondas pa-

• 

rėmė ne kelis kartus. Dar kiti 
aukojo 500 dol. Rengimo ko
mitetas ir pasaulio lietuvių 
jaunimas dėkoja visiems rė
mėjams! 

Dėkodami visiems už vis
ką kviečiame pasivaišinti ka
vute prieš ir po šv. Mišių bir
želio 17 d. Prisikėlimo para
pijoje Toronte ir Aušros Var
tų parapijoje Montrealyje, o 
birželio 24 d. Aušros Vartų 
parapijoje Hamiltone. Bus 
taipgi proga pabendrauti su 
jaunimu, kuris mielai papa
sakos apie dabartinę, labai 
aktyvią, Kanados lietuvių 
jaunimo veiklą Kanadoje ir 
visame pasaulyje. Birželio 17 
d. Prisikėlimo parapijoje To
ronte taip pat įvyks Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos 
rengiama meno paroda. 

Apibūdinant lietuvišką 
gyvenimą krašte, kur Kong
resas vyksta, pasaulio lietu
vių jaunimas gauna idėjų ir 
įkvėpimo, kaip išlaikyti lietu
viškumą savo šalyse. 

Todėl ir vėl Pasaulio lie
tuvių jaunimas nutarė orga
nizuoti 13-tą Kongresą už 
LR ribų - Pietų Amerikoje, 
Argentinoje, Brazilijoje ir 
Urugvajuje 2008 m. pabaigo
je, 2009 m. pradžioje. 

Rengimo komiteto vardu 
dėkojam visiems Kanados 
lietuviams už šeimynišką pri
ėmimą! 

Matas Stanevičius, 
XII Pasaulio lietuvių Jaunimo 

sąjungos kongreso rengimo 
komiteto pirmininkas 

l'EOOS SPECIALISTAS 
CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

.... KUL O KAU MAl 

.... PĖDO KAUSMAl 

.... PIR TŲ DEFORMACLTO 

.... NAGŲ DEFORMACIJO IR 

RYBELINIAI USIRGIMAI 

.... ĮAUGĘ AGAI 

.... Vl "TI : NEJAUTRA IR 

HIRURGIN!S GYDYMAS 

.... S !ORŲ P DŲ PRl ŽIŪRA 

+ PĖDOS DEFORMA !JŲ 
...,,..,,_ ,...,,,,,„ TAI YMA ORTOPEDINIAI 

l D KLAJS 

+ PRIIMAM VISUS 

PLA lNIU DRAUDfMU 

+ ST RILŪ ĮRA KJAl 

LIGONIUS PRJ/MAME: 
352 WI LSO S . ., ANCAST R, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Ar auksas atneša laimę? 

Pabandykite atsakyti į šį 
klausimą, kurį savo kurso bai
giamajame spektaklyje iškėlė 
Toronto Aukštesniųjų litua
nistinių kursų 10 ir 11 klasių 
moksleiviai, pagal pasaką 
Aukso maišas sukūrę vaidini
mą. Ugnė Brilinkevičiutė, 10 
klasės moksleivė, paklausta 
šypsosi: "Ne, pagal mūsų pa
čių sukurtą scenarijų Katinas, 
kuriam aukso maišas nukrito 
iš dangaus, nebuvo laimin
gas". Kodėl - sužinojo visi, 
pažiūrėję šį vaidinimą. 

Paskutinįjį mokslo metų 
šeštadienį viena iš klasių pa-

Katinui (S. Puodžiūnaitė) 
aukso maišas laimės neatnešė 

Scena iš vaidinimo Aukso maišas 

virto mažuoju teatru: čia atsi
rado scena, išsirikiavo kėdžių 
eilės žiūrovams ir kaip tik
rame teatre pakvipo kukurū
zų spragėsiais. O spektaklio 
vaidintojams - 10-11 klasės 
moksleiviams - paskutinės mi
nutės buvo užpildytos žodžių 
pasikartojimu, dar ir dar kartą 
patikrinant visas scenos deta-

les: kad nelaiku dangus nenu
kristų, kad suspėtų pagal 
veiksmą žiemos dekoracijas 
pakeisti pavasario ar rudens 
vaizdeliu. Į "salę" atėjus pir
miesiems žiūrovams, jiems 
buvo išdalinti spragėsiai, ir 
prasidėjo vaidinimas apie ka
tiną ir jo auksą. Kai Katinui 
(S. Puodžiūnaitė) nukrito iš 

Patys pirmieji spektaklio žiūrovai - jaunesnioji darželio 
mokinių grupė (mkt. D. Botyrienė) 

dangaus maišas aukso, šis ke
tino įsigyti namus ir juose lai
mingai gyventi. Bet paskui 
jam pagailo išleisti auksą ir, 
nenorėdamas dalintis suki
tais, jį užkasė. Visi kiti Katino 
draugai - Paršiukas, Gaidys, 
Kalakutas, Varniukas buvo 
patenkinti savo gyvenimu ir 
nemanė, kad auksas gali pa
keisti jų gyvenimą. Jie padėjo 
vienas kitam, dalinosi kasdie
niais kiemo džiaugsmais ir rū
pesčiais. Tik Katinas buvo vie
nas, nuolat susirūpinęs savo 
aukso saugumu. Jis taip ir pra
leido gyvenimą vienišas ir 
nelaimingas senatvėje. 

Pirmieji žiūrovai - jau
nesniosios grupės darželio 
vaikai ( mkt. D. Botyrienė) 
plojimais padėkojo aktoriams 
už vaidybą ir, žinoma, už 
kvapnius spragėsius. Kaip ir 
tikrame teatre, vaidintojai 
spektaklį pakartojo dar dviem 
žiūrovų grupėm. Vaidinimo 
dalyviams už valandas, pra
ėjusias rašant scenarijų, pa
tiems iš kartono dėžių gami
nant sceną, piešiant scenos 
vaizdelius, ieškant lėlių - vei
kėjų, buvo atlyginta mažųjų 
žiūrovų plojimais ir šypseno
mis, mkt. kursų vedėjo M. 
Slapšio pagyrimu. SK 

Po vaidinimo - aktoriai su lėlėmis ir jų vadovas mokytojas M. Slapšys kartu su žiūrovais 

''Pavasario mįslė'' - kas tai ir iš kur? 
Toronto Lietuvių Namuo

se gegužės 5 d. įvyko koncer
tas "Pavasario mįslė" - tikroji 
mįslė, nes jos įminti daugelis 
nesugebėjome ... 

Pirmoje koncerto dalyje 
tautinių šokių grupė "Atžaly
nas" pašoko beveik visus nau
jus ir mums dar nežinomų šo
kių. Daugelis buvome truputį 
nustebinti, nes tai buvo nau
jiena ne tik mums, bet, ma
nau, ir patiems šokėjams -vi
siškai kitas ir mums neįpras
tas stilius. Visi šie šokiai yra 
naujai sukurti žinomų Lietu
vos choreografų, ir jie bus at
liekami šiemet Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventėje, 
šokių dieną Kaune "Myliu ta
ve seniai audimo raštuos", į 
kurią vyks ir mūsų tautinių 
šokių grupė "Atžalynas". 

Į "Pavasario mįslės" prog
ramą buvo įtraukta ir keletas 
mums jau žinomų šokių. La
bai gražiai sušoko mergaitės 
Kepurinę, o Malūnas buvo at
liktas kiek kitaip negu visada. 
Kaimiška polka vidury šokio 
nesutrukdė "Atžalyno" šokė
jams užbaigti šokį smagiai. 
Ypač smagu buvo žiūrėti 
paskutinį šokį, nes vaikučiai, 
jaunimas ir vyresnieji šokėjai 
drauge su savo mokytojais iš
augino tokį didelį "Atžalyno" 
medį. Tikėsimės, jog jis ilgai 
dar žaliuos ir linksmins mus 

visus. 
Neįminta mįslė, šilta ir 

pavasariška nuotaika mus ly
dėjo visą vakarą. Pasibaigus 
pirmai koncerto daliai, visi la
bai skaniai pasisotinę ir nu
malšinę troškulį bare "Lo
kys", vėl grįžo į savas vietas. 

Stengėmės įminti kitą šokių 
grupės "Tarp kitko" mįslę. 

Staiga apšviestoje įvai
riausiomis spalvomis salėje iš
vydome gražią "retro" stiliaus 
programą, kurioje matėme 
įvairių šokių ir girdėjome gra
žiai atliekamų dainų. 

Kaip tie patys šokėjai ga
lėjo taip greitai ir lengvai per
eiti iš vieno stiliaus į kitą ... čia 
turbūt ir buvo pagrindinė 
mįslė ... "Pavasario mįslė" ... 

Nuoširdus ačiū Toronto 
Lietuvių Namams, tautinių 
šokių grupei "Atžalynas" ir 

retro šokių grupei "Tarp kit
ko" už tokį gražų ir gerai suor
ganizuotą vakarą, už mūsų 
visų smagią nuotaiką. 

Daugiau tokių renginių ... 
atgaivinančių širdį ir užkre
čiančių visus gera nuotaika. 

Rita Smith 

Tautinių šokių grupė "Atžalynas" koncerte "Pavasario mįslė". Viršuje iš k.: šoka grupės vadovas lchtiandras Urniežius ir 
Sima Jonušaitė; vaikų grupė atlieka "Kepurinę"; studenčių grupė šoka "Eisim, sesulės"; šoka retro grupė "Tarp kitko"; šiuo 
šokiu "Atžalyno" šokėjai užbaigia savo programą Ntrs. K. Baliūnaitės 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
• v • 

JUZE SUMSKIENE-
v • 

MAZEIKAITE 
mirė Lietuvoje, Vilniuje, 2007 m. birželio 3 d., sulau
kusi brandaus amžiaus. Juzė buvo dailiųjų audinių 
menininkė. Vilniuje liūdesy liko dukros Gražina ir 
Laimutė, vaikaitė Aušra, provaikaitė Nedutė. 

Kanadoje sesuo Aldona Vese1kienė su šeima El
gin, ON, ir JAV broliai: tekstilės inž. Petras Mažeika 
su šeima Montrealyje, Vladas Mažeika su šeima Ve
nezueloje, a.a. Juozo Mažeikos šeima Venezueloje ir 
JAV, a.a. dr. Povilo Mažeikos šeima JAV. Juzė buvo 
sesuo a.a. dail. Anastazijos Tumošaitienės ir brolio 
a.a. Kazio Mažeikos. 

ŠEIMA 

PADĖKA 
MIELAI MOTINAI, MOČIUTEI IR PROMOOuTm 

AtA 
ADELEI KIZIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame klebonui 
kun. Vytautui Staškevičiui už atnašautas šv. Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje ir prel. Jonui Staškevi
čiui už maldas prie karsto laidotuvių namuose. Nuo
širdus ačiū visiems, kurie velionę palydėjo j amžinojo 
poilsio vietą, už gražias gėles ir pareikštas užuojautas 
žodžiu bei raštu. Dėkingi esame visiems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems. 

Giliame liūdesy likę -
dukra Lilė su ~ Bruce, 

vaikaitė Jennifer su "1'" Achilles, 
vaikaitė Andrea ir provaikailė Julia 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.& Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-304 2 

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 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head offtce. 

Apie įvykius, žmones ir save 
Bronius Povilaitis. Ištrauka iš "Pratarmės" 

Visų Broniaus Povilaičio parašytų knygų 
l~idimo kelias yra skirtingas. Pirmoji knyga 
Zemės ūkio akademija buvo išleista Cikagoje 
1m m. Ją leido Lietuvių agronomų sąjunga 
Čikagoje. Antrąją savo knygą Lietuvos žemės 
ūkis, 1918-1940, jo raida ir palango autorius 
buvo atidavęs i spaustuvę ir gavęs Kanados 
lietuvių fondo paramą jos leidybai, bet jo 
staigi ir netikėta mirtis 1985 m. sutrukdė 
knygą išleisti ir pamatyti ją išspausdintą. Ve
lionio našlė Monika Povilaitienė siekė įgy
vendinti autoriaus norą tą knygą išleisti. 
1988 m. 'Ibronte knygą išleido M. Povilaitie
nės įsteigtas dr. B. Povilaičio knygos leidimo 
fondas. Knygos leidimo fondui aukojo pati 
velionio našlė, giminės, velionio mokslo 
draugai, bendraminčiai, gerbėjai; fondą pa
pildė ir autoriaus gauta Kanados lietuvių 
fondo parama. Antroji knygos laida pasirodė 

1997 m. VIiniuje; ją išleido leidykla "Tėvynės 
sargas" su Tuutos fondo parama. 

Thečiąją savo biografinių atsiminimų ir 
susirašinėjimų knygą autorius parašė dar 
prieš savo mirti rašomąja mašinėle. Įvadinia
me tekste B. Povilaitis aprašė knygos atsira
dimo istoriją. Knyga gimė iš noro praplėsti 
Kanados etninės istorijos apklausos medžia
gą. Neišleistas tekstas ilgai buvo giminių 
rankose, ir ne vienas giminaitis su įdomumu 
jį perskaitė. Knyga aprašo ne tik vieno as
mens gyvenimo istoriją, bet ir pateikia vienos 
Lietuvos kartos išgyvenimus, džiaugsmus ir 
sėkmes. Galiausiai velionio našlė Monika 
Povilaitienė nutarė, kad knyga gali būti nau
dinga ar Įdomi platesniam skaitytojų ratui. 
'Ibdėl dr. B. Povilaičio knygos leidimo fondas 
nutarė leisti paskutinę autoriaus knygą. 

2007 m. birželio 20, trečiadienį 
LINKSMA PROGRAMA v 

VAIŠĖS• "Barbecue" PRADZIA 6 V. V. 

Kad nepavargtumėte stovėdami, prašom atsinešti kėdes 

Apie dalyvavimą praneškite Danai 
tel. 416-232-2112 ( ext. 122) 

OPTIMAL HEALTH CENTER 
Naujausias 1,Ydymas šviesos terapija 

(LASER TBERAPY) 
• Puikiai namalšina bet koki skauSJDŲ 
• Padeda gydant nugaros, juosmens bei stabaro 

susirgimu 
• Ypal veibmingas sergantiems artritu ar siausitu 
• Jei patyrėte sportinę traumų, patempėte raiščius, 

lūf.o ranka ar koja, skauda raumenis -

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

KREIPTIS: tel. 416 925-8800, 
111 Avenue Road, Thronto, ON 

('lbrime vietą autmobiliams pastatyti) 
Kas ii skelbimlf perskaitė Tniikb žiburiuose, 

gaus 10% qeciaHq nuolaidą. 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet 1:eriausiomis kainomis! 

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

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

Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Tel. Toronte 1'16 531-1'800 
Bilietus prašau atsiimti, i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikl'iečia11Lgimi11es iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Liet111•q. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRJSTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DJENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

R. Kllbiliūtė 

BESTWAY TO 
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. (416) 249•7710 
Ccll (416) 473-9020 

Fax: 41 6 249-7749 
El.p .: astra.bestway@on.aibn.com 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evan$} 
Savininkas Jurgis Ku/ie!;ius 

LEDAS REF111BA1111 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R • .11r1cl1I 
Tai. 416-370-3539 
arba 416·825·3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kuri 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



--..... KANADOS LIETUVI BENDRUOMENĖS Ž INIOS .... --
• Kanados lietuvių bend

ruomenės krašto valdyba pa
skelbė KLB rinkimus i Krašto 
taiybą ir Įpareigojo Onutę Sta
nevičiūtę sudaryti KLB Rinki
mų į Krašto tarybą komisiją. 
P.irmininkė į komisiją pakvietė 
Kristiną Garbaliauskaitę, Rūtą 
Kamaitytę, Justę Kisielytę, 
Gražiną Laurinaitytę, Andrių 
Lašą, Zitą McKenna ir Rasą 
Slavinskaitę. 

KLB krašto tarybos rinki
mai Įvyko 'JJYJ7 m. gegužės 27 d. 

Toronto apylinkės rinki
muose i KLB krašto tarybą bu
vo pasiūlyti 23 kandidatai iš 
kurių reikėjo išrinkti 18. Šie 
kandidatai pateko į taiybą: .kun. 
Algimantas Žilinskas, Judita 
čUplinskienė, Irena Ross, Aud
rius Vaidila, Vytautas Pečiulis, 
Kristina Dambarai~Janowicz, 
Virginija Zubrickienė, Darius 
Sonda, SiMja Piečaitienė, Ge
novaitė Kobelskienė, Petras 
Šturmas, Birutė Dilkutė-Bat
raks, Danutė Garbaliauskienė, 
Tuodoras Stanulis, Kazimieras 
Senda, Rimvydas Sonda, Julija 
Ruslienė, Danutė Mašanaus
kaitė. Dėkojame Birutei Jurie
nei ir jos komitetui už tvarkin
gai vestus Toronto apylinkės 
rinkimus į Krašto tarybą. KLB 
Rinkimų i tarybą komisijos at
stovai dalyvavo visose trijose 
vietovėse, kur vyko balsavimai, 
ir rado rinkimus tvarkingai 
įvykd__ytus. 

Siose apylinkėse nariai į 
Krašto tarybą buvo išrinkti ak-

lamacijos būdu: Edvardas Lu
košius, Egidijus Mickevičius ir 
Pranas Pargauskas DfJbi.TilJson. 
borgo apylinkėje; Kazimieras 
Deksnys, Gražina Enskaitienė, 
Dalė Kesminienė, Bernardas 
Mačys, k:un. Audrius Šarka, Jo
nas Stankus, Angelė Vaičiūnie
nė ir Žibutė Vaičiūnienė Ha
miltono apylinkėje; Elytė Bal
kytė-Zubis ir Ramunė Dainora 
Kalprioa~e; DaliaAnd
rulionis-Armstrong, Romas Mi
talas, Petras Sergautis, Aldona 
Valaškevičienė Londono apy· 
UDkėje; Ladas Giriūnas Otavos 
apylinkėje; Joana Adamonytė, 
Silvija Akstinaitė-Staškevičie
nė, Heraldas Celtorius, Daiva 
Jaugelis ir Juozas Piečaitis 
Montrealio apylinkėje; Jeroni
mas Bieliūnas, Sigitas Zubric
kas ir Jonas Karaliūnas St. Ca· 
tharines·Wellando apylinkėje; 
Joana Dūdienė, Rūta Poškienė, 
Lina Verbickaitė-Sawitz Vasa
gos (Stayner) apylinkėje. 

Edmontono, OabiUM,Rad· 
ney, Vankuverio ir Vinipego 
apylinkėse rinkimai neįvyko. 
šių apylinkių valdybos pranešė, 
kad jiems atstovaus apylinkių 
pirmininkai KLB krašto tary
bos suvažiavime. Sault Ste. Ma
rie ir Windaoro lietuvių apy
linkės neatsiliepė i komisijos 
kvietimą dėl KLB rinkimų i 
Krašto tarybą. 

Garb~s teismas pranešė, 
negavęs nusiskundimų apie rin
kimus. KLB krašto tarybos 
Rinkimų komisija skelbia 2007-

Q J JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
~ Re/max West istaigoje 
~ ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf.Mllll( West Realty l ne. 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrec1ion Rd. Toronto ON M9/\ SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jiisit sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuviLĮ organizacijoms davė 2.09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentų st.ipendijoms 
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. 

2010 metų KLB krašto tarybą 
galiojančia. Sveikiname visus 
ir iki pasimatymo Montrealyje 
2007 m. spalio mėn. KLB kraš
to taiybos suvažiavime! 

On•tė Stanenaūtė, 
KLB krašto Rinkimų i taiybą 

komisijos pirmininkė 

• KLB valdybos posėdis 
ivyko gegužės 16 d. J. Kuraitė
Lasienė pranešė apie Lietuvos 
respublikos seimo ir JAV LB 
(nuo gegužės 1 d. veiksianti 
kaip LR seimo ir PLB komisi
ja) komisijos posėdžių darbą 
Vilniuje balandžio 16-20 d.d. 
Posėdžiuose buvo aptarta eilė 
aktualių klausimų, tarp kurių 
paliestas ir Lietuvos dvigubos 
pilietybės klausimas. Šioje ko
misijoje dalyvavo ir KLB KV 
pirm. R. Žilinskienė. Jos abi 
aplankė Kanados ambasados 
skyrių, kur susitiko su reikalų 
vedėju (charge d'affaires) B. 
Herman. 

• KLB KV sekretorė ir 
Maironio mokyklos 8 skyriaus 
mokytoja R. Žemaitytė-De 
luliis dalyvavo švietimo semi
nare ViJniuje, kurį surengė Lie
tuvos tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie Lietu
vos respublikos vyriausybės. Ji 
atstovavo KlB vicepirmininkei 
švietimui V. Stanevičienei. 

• KLB XX Krašto tarybos 
pirmoji sesija vyks š.m. spalio 6 
d. Montrealyje. Tą savaitgalį 
Montrealio lietuvių Šv. Kazi
miero parapija švęs savo gyvavi
mo šimtmetį. Posėdžio metu 
buvo svarstomi suvažiavimo 
ruošos darbai. 

• Aptarti muziejaus-ar
chyvo reikalai. Muziejus atida
rytas kiek.vieną sekmadienį nuo 
11 v.r. iki 1 v.p.p. Kitu laiku 
pagal susitarimą. Buvo išklau
syti visų valdybos narių pra
nešimai. lnf. 

Vasaros kursai 
Vilniuje 

"Lingua Lituanica" kalbos 
praktikos centras Vilniuje š.m. 
rugpjūčio 6-18 d.d rengia 2 sa
vaičių intensyvius lietuvių kal
bos vasaros kursus. Numato
mos pradedančiųjų, pažengu
siųjų ir mokančiųjų grupės. 
Kursų metu siūloma turininga 
kultūrinė programa po Lietuvą. 
Registracija internetu arba 
elektroniniu paštu: info@lin
gualit.lt (tema "registracija") 
iki 2007 m. liepos 15 d. Gaws 
patvirtinimą apie tai, kad esate 
priimtas(-a) i mūsų kursus, rei
kia sumokėti 100 Lt (30 eurų 
arba $40) registracijos mokestį 
(avansą) i rcl..ingua Lituanica" 
sąskaitą. Kursų kaina: l'JJYJ Lt 
(348 eurai, $465 ). Th.ikomos 
įvairios nuolaidos (pakartotinai 
atvykusiems, šeimos nariams, 
studentams ir moksleiviams, 
neįgaliesiems. Adresas: Gedi
mino pr. 26, Vllnius, Lietuva; 
tinklalapis: www .lingualit.lt. 
Kviečia prof. Genovaitė Ka
čiuškienė. 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (4 16) 763-51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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Švenčiant Lietuvių tautodailės instituto 
veiklos 30 metų sukaktį ruošiama 

JUBILIEJINĖ PARODA 
"t-uliuanian <y:.ctk ;41t -
Ccntinuin(J t/iQ. 'l-1a°Jiticn" 

Parodoje su savo darbais dalyvauja Instituto nariai iš Kanados ir JAV 

2007 m. birželio 26 - liepos 13 d. 
Neilson Park Creative Centre 

56 N eilson Drive, Toronto, Ontario M9C l V7 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į ATIDARYMĄ SU VAIŠĖMIS 
birželio 26 d., 7-9 v.v. 

Galerijos darbo valandos: antrad.-penktad. 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
antradienio vakarais 7-9 v.v. Tel. 416-622-5294 

~W~\I~ 

DENT~L C~RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <4t6) 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

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

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

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome irašus 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 • v 

TEJ11SKES ZIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

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

KANADOS PASTO BENDROVEI 
telefonu 1-800-267-1177 

arba el. paltu, tinklalapyje '!tl'Df·can•clapost.q 
(pasirinki.te Resources skyriuje "Contact us", 

tada "General Customer Service") 
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Anapilio žinios 

• Sekmadienį, birželio 17, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
11 v.r. Mišių metu Sutvirtinimo 
sakramentą mūsų jaunimui teiks 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 

• Birželio 8, penktadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. Ramūnas Vana
gas, 53 m. amžiaus. 

• Ateinantį sekmadienį 
Lietuvos kankinių ir Gerojo 
Ganytojo šventovėse bus ren
kama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta rinkliava Šv. Vincento 
Pauliečio labdarai. 

• Sekmadieninių lietuviškų 
Mišių su angliškais skaitiniais 
bei pamokslu reikalu apklausos 
lapelių dar yra padėta prie 
šventovės durų. Kurie dar neuž
pildė, prašomi tai padaryti ir 
įmesti į aukų krepšelį arba pa
duoti vienam iš parapijos ku
nigų. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti knygą apie Kanados lie
tuvių katalikių moterų draugi
jos veiklą Mūsų keliai Kanadoje. 
Taip pat galima įsigyti daug nu
pigintų knygų ir muzikos juos
telių. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 17: 9.30 v.r. už a.a. Augustą 
Underį; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje, birželio 17, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Vincą Ignatavičių; 
Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, birželio 16, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Juozą Jocą. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $1,000 - J. Kuzmienė; 
$500 - J.V. Margis; $200 - E. 
Petrulis, A Lukošiūnienė, A Ra
manauskas, L.E. Adomavičiai; 
$150 - AL. Grubis; $100 - F. 
J uzėnas, AR. J asinevičiai, A 
Sekonis, L. Abromonis, Z. Vai
čeliūnienė, A Skilandžiūnienė, 
T. Gureckas, R. Ročys, B. Gali
nienė, J. Petronis, K.A Ratavi
čiai, E. Ginčauskienė, D. Nor
kienė, A Vaišnoras, V. Kėžinai
tis, E. Žulienė, O. Skrebūnienė, 
B. Tamulionienė; $60 - J. Vė
gienė; $50 - A Keršis, L. Eini
kienė, Z.P. Jonikai, C. Levas, P. 
Lapienis, H. Vaičeliūnas, l. 
Paškauskienė, S.E. Kuzmickai, 
D. Simanavičius, l. Biskienė, l. 
Raškauskas, G.V. Butkiai, A 
Augaitienė, R.J. Dūdos, L. Bal
sienė, A Laugalienė, A Stan
kevičius, B.G. Čižikai, V. Pau
lionis, A Kanapka, A Aleliū
nienė, V.M. Kazlauskai, L. Got
thans, AI. Jurcevičiai, M. Zub
rickienė, A Valadkienė, V. Ja
sinevičienė, B. Žiobienė, AI. 
Zalagėnai; $40 - B. Petrušaitis, 
V. Timošenko, R.F. Šakalinis, 
R. Lapienis, AB. Samsonai, A 
O'Donohue (a.a. Reginos ir 
Adolfo Klemkų atminimui); 
$30- V. Dimskienė, AJ. Lapa
vičiai, M. Ranosz; $25 - J.E. 
Šimkai; $20 -A Masionienė, P. 
Stauskas, P.B. Sapliai, M.E. Ka
zakevičiai, P. Pargauskas; $15 -
P. Daržinskas; $10 - T. Enskai
tienė, V. Mekas. 

A.a. mylimai Teklei Valiušy
tei-Sekonienei prisiminti jos vy
ras Adolfas Tėviškės žiburiams 
aukojo $300. 

Vysk. K. Paltaroko vidu
rinei mokyklai aukojo: $300 -
Z. Vaičeliūnienė (a.a. Juozo 
Vaičeliūno XV metinių, a.a. 
Alekso Vaičeliūno X metinių ir 
a.a. Arūno Vaičeliūno V meti
nių mirties atminimui). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, birželio 10, 

per 10.45 v.r. Mišias giedojo 
parapijos vaikų choras. Po Mi
šių jaunieji choristai buvo pa
vaišinti cepelinais. Sekmadienį, 
birž. 17, per 10.45 v.r. Mišias 
giedos parapijos "Retkartinis" 
choras. 

• Kanados lietuvių kunigų 
yienybės pakviestas, kun. Jonas 
Sileika, OFM, lankė Kalgary ir 
Edmontone gyvenančius lietu
vius. 

• Pakrikštyta Nicole Ste
phanie, Kimberly ir David Ge
nių dukrelė. 

• Irena (Gotceitaitė) ir 
Eginhart Ehlers Mišiomis ir 
vaišėmis savo šeimos bei gimi
nių tarpe birželio 9 d. atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 50-
ąją sukaktį, o Leonas Baziliaus
kas šeimos ir draugų tarpe šven
tė savo deimantinį amžiaus ju
biliejų. 

•Sekmadienį, birž.17, Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos atstovai, norėdami atsidė
koti KLB ir visiems lietuviams, 
kurie prisidėjo prie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso sėk
mingo vedimo, visose lietuvių 
parapijose vaišins juos kava ir 
pyragaičiais bei teiks informa
cijas apie KLJ sąjungos veiklą. 

• Kas gali prisidėti prie sa
vanorių, kurie savaitgaliais ruo
šia "Kretingos" stovyklavietę 
vasaros stovykloms, yra prašo
mi susisiekti su Rūta J aglowitz 
tel. 416 622-9919, Wally Daugi
nis tel. 905 257-6910 ar per in
ternetą www.kretinga.com. 
Darbo savaitgaliai vyks iki sto
vyklų pradžios. Stovykla lietu
viškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams vyks liepos 8-21 
d.d., lietuviškai kalbantiems lie
pos 22-rugpjūčio 3 d.d., o šei
mos su vaikais stovyklaus rug
pjūčio 5-11 d.d. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 17: 8 v.r. už a.a. Petrą Ka
recką; 9 v.r. už a.a. Antaną Sla
boševičių; 10.45 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, a.a. Vy
tą Barščiauskq ir a.a. Konstan
ciją ir Praną Sukevičius; 12.15 
v.d. už a.a. Gediminą Smolskį. 

A.a. Ramūno Vanago atmi
nimui pagerbti Kovai su vėžiu 
sergantiems vaikučiams Lietu
voje aukojo: $50 - l.B. Wilkin
son, M.J. Zubrickai, I.J. Nacevi
čiai; $40 - J aglowitz šeima, R. 
S. Ramanauskai; $35 -B.T. Sta
nuliai; $25 - E. Underienė; $20 
-B. Galinienė, J. Bortnikas, J.J. 
Zenkevičiai, J. Vanagienė, A 
Genčiuvienė, O. Juodikienė, 
R.A Jonaičiai, P.B. Sapliai, AI. 
Jurcevičiai, B.V. Biretos, R. 
Reid; $10 - O. Stončienė, A 
Wasowicz. 

A.a. Aldonai Rusinienei
Pranevičienei mirus, nuošir
džiai užjausdama jos dukrą, 
sūnų ir vyrą Mečį Pranevičių, 
Kristina Zutautienė Tėviškės ži
buriams aukojo $30. 

A.a. tėvelių Pranutės ir 
Juozo Siminkevičių atminimui 
pagerbti duktė Prima Saplienė 
ir sūnus Vitas Tėviškės žibu
riams aukojo $100. 
VASAGOJE išnuomojamas va
sarnamis, tinkamas 2 šeimoms. 
4 miegamieji, "hot tub", "rec 
room", skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, sūpynės vaikams. Lie
pos 2-8, 9-15 d.d., rugpjūčio 
12-18 d.d. Skambinti Birutei 
tel. 416 259-3961. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku, 9.30 v. ryto. 

• Nuoširdžiai dėkojame 
Prisikėlimo kredito koopera
tyvui už $2,500 paramą parapi
jai, kurią įteikė Vytautas Bireta 
birželio 10 d. metinėje parapi
jos iškyloje. 

• Nuosavybės komiteto su
sirinkimas įvyks antradienį, bir
želio 19, 7.30 v.v. šventovės pa
talpose. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kviečiame registruoti į 

jaunųjų darželį vaikus, kuriems 
sueis ketveri metai prieš rugsė
jo mėnesį. Registracijos mokes
tis - $225 vienam, $250 šeimai. 
Mokykla - "Our Lady of Pea
ce", adresas - 70 Mattice Ave., 
tarp Bloor ir Kipling gatvių. 

• Birželio 9 d. įvyko vasa
ros karnavalas mokyklos kie
me. Vida Kairienė vadovavo, 
septinto skyriaus mokiniai vedė 
žaidimus, mokytojai ir savano
riai tėvai padėjo. Pusseserės 
Indrė ir Alma Ramanauskaitės 
su Matu Zenkevičiumi (visi 
septintame skyriuje) nupiešė 
plakatus. Visiems prisidėju
siems nuoširdžiai dėkojame. 

• Užbaigėme dar vienerius 
mokslo metus posėdžiu vedėjos 
V. Zubrickienės namuose. Ten 
atvyko ir Danguolė Kairys, mū
sų inspektorė iš TCDSB, kuri 
apdovanojo mkt. Vidą Valiulie
nę už 30 metų dėstytojos darbą! 
Po vaišių ir malonaus pabend
ravimo saulėtame kieme visi iš
siskirstė iki rudens. 

• Jeigu kas norėtų mokyto
jauti arba padėti mūsų mokyk
loje, prašomi kreiptis į vedėją V. 
Zubrickienę, tel. 905 271-6859. 

• Linkime visiems mokyto
jams ir mokiniams linksmų 
atostogų! Grį3tame į mokyklą 
rugsėjo 15 d. Zivilė 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 10 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 133 
svečiai. Pietų metu budėjo Kul
tūros komisijos pirm. V. Kul
nys. Svečių knygoje pasirašė 
S.J. Jankūnai iš Phoenix, Ari
zona. 

•Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - liepos 4, trečiadienį, 
7 v.v. LN seklyčioje, "Labda
ros" birželio 27, trečiadienį, 7 
v.v. LN seklyčioje. 

•Lietuvių Namų svetainė
je birželio 17 d. nuo 11 v.r. iki 
2 v.p.p. vyks pietūs Tėvo dienai 
paminėti. Lietuvių Namų Mo
terų būrelis ir LN valdyba pa
sveikins visus į pietus atvyku
sius tėvelius gėle bei pavaišins 
mėgstamu gėrimu. Kviečiame 
visus tėvelius su šeimomis atsi
lankyti. 

• Mokytojos Onos Glad
kovienės jaunųjų talentų kon
certas "Sveika vasara" įvyks 
birželio 17 d. 1.30 v.p.p. LN 
svetainėje. 

Kanados lietuvių fondas 
paskyrė $5,000 savaitraščio Tė
viškės žiburiai leidybai paremti. 
Leidėjai dėkingi už nuolatinę 
paramą lietuviškam žodžiui. 

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

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Kun. Juozas Aranauskas, SJ, buvęs ilgus metus Aušros 
Vartų vikaru ir klebonu susirgo ir gydomas Maison des J esuites 
ligoninėje, kur jau gana seniai, išėjęs į pensiją, gyvena. 

A.a. Juozas lotas, buvęs montrealietis, 82 m. amžiaus bir
želio 4 d. mirė Vankūveryje, BC. Gedulinės Mišios buvo aukoja
mos Jūrų žvaigždės katalikų šventovėje birželio 8 d. Palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON. Liūdi žmona 
Eleonora, sūnūs Anthony ir Leonard su žmona Joanne, duktė 
Debbie su vyru Rob, vaikaičiai Jennifer, Hayley ir Eric, svainis 
Anthony Vaupshas ir daug giminių bei artimųjų Montrealyje, 
Vankūveryje ir Lietuvoje. DS 

Birželio 10 d. buvo aukojamos iškilmingos Mišios Jėzaus 
Kūno ir Kraujo šventės proga, prisimenant kartu ir Sibiro 
tremtinius. Choras sugiedojo Libera, Paulausko, vargonavo 
Aleksandras Graziani, dirigavo choro vadovas Antanas J. Mic
kus. Buvo pastatytos 3 žvakės Estijos, Latvijos ir Lietuvos trem
tiniams prisiminti. Komunijos metu gražiai giedojo solo choris
tė Andrėja Celtoriūtė. 

Sekmadienį, birželio 3, par. choras giedojo šventovėje per 
10 v.r. Mišias. Po to važiavo giedoti Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje per 11.30 val. Mišias ir Kryžiaus šventinimo iškil
mėse. 

Parapijos choras birželio 24 d. užbaigs savo 56 metų giedo
jimo sezoną. Choras dėkingas savo vargonininkams muz. komp. 
Laurynas Djintcharadze ir jaunam vargonininkui muz. Alek
sandrui Graziani, koordinatoriui Antanui J. Mickui, kuris kas 
sekmadienį parenka giesmes Mišioms ir kartais diriguoja. AJM 

A.a. Ievos Andruškevičienės atminimui aukos Vaiko tėviškės 
namams: $400 - K. Andrušk~vičius; $250 (JAV) - G. Grau
dushus; $100 - J. Kibirkštis, C.G.T. Januškevičiai; $50 - Z.H. 
Lapinai, A. Lapinas, Z. Mališka, C.J. Tanner, R.R. Lapinai; 
$40 - L.R. Kannapu; $30 - R.E. Verbylai, P.R. Brikiai, "Rūtos" 
klubas; $25 - D. Staškevičienė; $20 - B. Nagienė, N. Bagdžiū
nienė, G. Kudžmienė, Z.A Burkšaičiai. 

Dėkoja - KLKM dr-jos Montrealio skyrius. G. Kudžmienė 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QU E. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'JlX.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ vėlavimu skundžiasi daug skaity
tojų. TŽ pristatomi į pašto įstaigą pastoviai - antradieniais iki 
12 v.d. Kanados pašto "Klientų paslaugų" skyriaus teigimu, 
šios laikraščių kategorijos pristatymas per 4 darbo dienas yra 
laikomas normaliu. Skaitytojai pristatymo klausimais gali 
skambinti 1-800-267-1177 arba elektroniniu paštu rašyti 
adresu, kurį rasite www.canadapost.ca interneto tinklalapyje 
(Resources skyriuje pasirinkite "Contact Us", tada "General 
Customer Service" - užpildykite anketą, pateikdami savo 
adresą su pašto kodu ir pranešdami, kiek dienų užtruko gauti 
TŽ). Visos šventės sutrukdo pašto gavimą. Laikraščiai JAV 
irgi ilgai keliauja. JAV prenumeratorių laikraščiai yra vežami 
kurjeriu į Buffalo, ten pristatomi į JAV pašto įstaigą. JAV-se 
pašto pristatymo klausimais galima skambinti 1-800-275-
8777. Leidėjai 

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

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ kny
gą Suk, suk ratelį ... , parašytą 
Genovaitės Dumčiūtės-Breich
manienės, Kanadoje platina 
Aldona Zander. Kaina $25 plos 
$5 persiuntimui. Skambinti tel. 
416 742-5303 arba el.paštas 
azander@sympatico.ca, adre
sas: 38 Beaumonde Heights 
Dr., Etobicoke, ON M9V 1V9. 

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

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). 


