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Ar reikia sąlygų? 
Kartais apie tą mums brangų lietuviškąjį gyvenimą be

sišnekant, apgailestaujant, kad per mažai arba netaip pada
ryta, kaip koks blykstelėjimas prasikiša pasiteisinimas, kad 
sąlygos buvusios labai nepalankios. Tokia išvada visus apsi
kaltinimus lyg ir iš karto nubraukia - galime būti ramūs ir 
toliau be sąžinės priekaištų dirbti. 

S ĄLYGOS. Kas iš tikrųjų jos yra ir ką jos valdo? Vieni 
turbūt sakytų, kad labai valdo žmogų. Jo darbai pri
klauso nuo sąlygų ar aplinkybių. Kiti gal manytų, kad 

labai svarbūs darbai negali būti sąlygojami. Tikslai pasiekia
mi ne sąlygomis, bet tvirtu pasiryžimu. Esama tūkstančiai 
pavyzdžių, rodančių, kad ir blogiausiomis sąlygomis atlie
~ami dideli darbai, jei rimtai užsimota ir kantriai dirbama. 
Stai čia prisimintina pokarinių išeivių lietuviškoji veikla, 
prasidėjusi sugriautos Vokietijos barakuose, vėliau persikė
lusi į emigrantų šalis ir išsišakojusi visuose pasaulio žemy
nuose. Gyventa ir dirbta labai skirtingomis sąlygomis ir su
spaustose stovyklose, ir nuomojamuose kambarėliuose, ir 
savuose namuose jau su visais patogumais, geromis susisie
kimo bei ryšių priemonėmis. O tos palankios buitinės sąly
gos, kaip kokie didingi medžiai, augo, lapojo, žydėjo. Ir 
gražu, ir praktiška - gyvenk ir norėk, kaip dažnas lietuvis 
pasakytų. Va, ir klausimas kyla, ar gerėjant gyvenimo sąly
goms, gerėjo ir lietuviškoji veikla? Įdomu būtų palyginti, 
pasvarstyti. Tuo klausimu, žinoma, jokių statistikų nebuvo 
daryta. Iš tikrųjų čia ne statistikų reikalas, nes kas iš to, jei
gu žinotume, kiek kuris laikotarpis ką davė, o nesidomėtu
me, kas padaryta ir kodėl buvo daroma? Nebeskaičiuojant 
nei vardų, nei laikotarpių, prisimintini tik tie laisvalaikiai ir 
savaitgaliai, kurie daugelį metų sudurstė tą įvairialypį lietu
višką gyvenimą. 

N EBŪTŲ tikslu viso šito darbingo laiko vadinti sąly
gomis, nes tai buvo vienintelis laikas patriotiškai 
reikštis ir ką nors naudingesnio tėvynės labui pada

ryti. Ne vienam prireikė ir naktinių valandų, apie kurias 
ypač kalba rašytojai, menininkai, kiti kūrėjai. O jų būta ne
mažai. Užtektų tik enciklopedijų tomus pavartyti, kad bent 
su dalimi jų susipažintume. Tai laisvalaikių darbuotojai, lie
tuviškojo gyvenimo judintajai, savanoriai, plušantys be jo
kio apčiuopiamo atlyginimo. Per daugelį metų iš tokių 
žmonių susidarė specifinė tautos dalis, kuri, anot dr. Da
riaus Furmonavičiaus (Draugas, 2007 m. kovo 24 d.) "visą 
gyvenimą sunkiai dirbę ir pastatę, išlaikę nuostabias lietuviš
kų parapijų bažnyčias, iš tiesų buvo ir yra daug tikresni Lie
tuvos piliečiai ir lietuviai nei kokie nors rusai kariškiai 
pensininkai Lietuvoje" ... Ačiū už gerus žodžius. Tačiau kai 
kuriems Lietuvos vadovams tie "tikresni Lietuvos piliečiai 
ir lietuviai" turbūt dar vaidenasi kaip "vaduotojai", nes pa
sitraukę iš tėvynės skelbė tiesą, smerkė okupantui parsida
vusius, pasisakė iš esmės prieš komunizmą bei prieš impe
rialistinius rusų kėslus. Daugelis išeivių tą laisvalaikių veik
lą laikė pagrindiniu savo gyvenimo turiniu, kai darbovietės 
tebuvo uždarbiavimui reikalingos. Retesni atvejai buvo su
sidraugavimai su įmonių ar įstaigų bendradarbiais, nes už
teko savos lietuviškos visuomenės, ir niekam kitam nebuvo 
laiko. Labai žiūrėta, kad vieni nuo kitų per daug nenutol
tume. Kiekvienas atsiskyrėlis ženklino bendruomeninį 
nuostolį. Augant jaunajai kartai tas uždarumas nyko, bet 
įprastos veiklos būdas ir atskirų užduočių tempai liko tie 
patys. Kaip ten bebūtų, tie savanoriški laisvalaikių darbai 
buvo ir lieka didelis tautos kapitalas, kurio nuošimčiai 
stipriau prisideda prie šviesesnio rytojaus kūrimo. ČS 
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Paminklinį kryžių pastačius 

~ 

Paminklinis kryžius prie Montrealio Šv. Kazimiero parapijos šventovės. Jisai skelbia šim
tametę parapijos sukaktį 

Didžiai gerbiamas Prelate Edi Putrimai, 
Aušros Vartų parapijos klebone, 
Mūsų klebone, Father Powers, 
Mieli parapijiečiai ir svečiai, 

Susirinkome labai retoms iškilmėms. 
Montrealio lietuviai išeiviai katalikai dėkoda
mi Dievui už suteiktą palaimą Šv. Kazimiero 
parapijai šimto metų laikotarpyje pastatė ir 
pašventino šį paminklinį kryžių parapijos šimt
mečiui paminėti, kad šis kryžius pasakytų vi
siems, jog į šį svetingą kraštą karo audrų ar vi
sokių negerovių atblokšti, ar geresnio gyveni
mo ieškodami, lietuviai apsigyveno Montrealy
je, kad jie tikėjo į Dievą, mylėjo tėvynę ir mal
dauja Dievo tolesnės globos. 

Iškilmingu svarbiu ar skaudžiu momentu 
lietuvis visada ir visur statė kryžių. Lietuva -
kryžių šalis~ kryžiai pakelėse, tūkstančiai k!Y
žių netoli Siaulių Kryžių kalne, kuriuos Šv. 
Tėvas Jonas Paulius 11 būtinai norėjo aplan
kyti, beržo kryžiai žuvusiems partizanams Lie
tuvos miškuose, kryžiai Sibiro plotuose ištrem
tiesiams. Kaip atpažinti Lietuvą? Žymus Lie
tuvos komunistinis rašytojas Juozas Baltušis 
patvirtino: iš kryžių. "Mama, jau čia Lietuva" 
- sušuko Juozukas, grįždamas iš piemenavimo 
Latvijoje, "jau perėjome rubežių, žiūrėk pake
lyje kryžius -čia Lietuva". Tai skaitome Juozo 
Baltušio raštuose Parduotos vasaros. 

Pagonis Romos imperatorius Konstanti
nas Didysis, 312 m. norėdamas suvienyti besi
skaldančią Romos imperiją, išsiruošė į karo 

žygį prieš sukilėlį Maksencijų, užėmusį Romą. 
Matė, sunki bus kova ir neaiškus likimas, mel
dėsi savo dievams. Ne toli saulėlydžio - žiūri 
danguje šviečia kryžius ir užrašas: "Šiuo ženk
lu nugalėsi". Tikėdamas dievų valia tuojau ant 
savo pulkų vėliavų uždėjo kryžiaus ženklą ir į 
karių skydus liepė įbrėžti kryžių. Mūšis buvo 
laimėtas, nors pats ne visai tikėjo, todėl susi
rūpino, kas tai per ženklas - kryžius? Impera
torius žinojo, kad ant taip sukryžiuotų medžių 
yra mirtimi baudžiami didieji nusikaltėliai. 
Jam buvo paaiškinta, kad Romos mieste yra 
tokia tikėjimo sekta, jie vadinasi krikščionimis, 
jų tikėjimas draudžiamas ir persekiojamas, jie 
susirenka požemiuose, garbina kryžių ir ant jo 
mirusį, kurį jie vadina Dievo sūnumi. Impera
toriaus Dievo pasirinkimas ir sprendimas buvo 
greitas, nuo tų metų griuvo Romos stabai ir iš
kilo kryžius. Taigi Dievo keliai veda per kryžių. 

Mes, Montrealio lietuviai, minėdami krikš
čionybės Lietuvoje sukaktį, džiaugiamės kan
tata Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva, žodžiai 
poeto Henriko Nagio, kompozicija muziko 
Aleksandro Stankevičiaus. Tik įsiklausykime, 
kaip didingai ir prasmingai skamba Prisikėlimo 
himnas. 

Tegu mums, Šv. Kazimiero parapijiečiams, 
šis kryžius būna parapijos išlikimo užtikrinimas. 
Tegu būna kiekvienam, dirbančiam šioje para
pijoje, kelio rodyklė ir visiems, visiems sunku
muose paguoda, reikaluose pagalba, visame 
kame Dievo palaima. P. Adamonis 
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Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės suvažiavimas 

Kanados lietuvių kunigų suvažiavimo dalyviai 2007 m. Iš 
kairės: kun. Jonas Šileika, OFM, prel. Edmundas Putrimas, 
prel. Pranas Gaida, prel. Jonas Staškevičius, kun. Arūnas 
Brazauskas, OFM, kun. Augustinas Simanavičius, OFM, 
diak. Bernardas Beliekas, OFM, kun. Vytautas Staškevičius, 
kun. Audrius Šarka, OFM, kun. Kazimieras Kaknevičius, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, kun. Gediminas Mieldažis 

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimas įvyko 
2007 m. birželio 5 d. Lietuvos 
kankinių parapijos patalpose 
Mississaugoje. Dalyvavo: kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, 
kun. Jonas Sileika, OFM, kun. 
Arūnas Brazauskas, OFM, 
kun. Audrius Šarka, OFM, 
kun. Gediminas Mieldažis, 
prel. Pranas Gaida, prel. Jo
nas Staškevičius, prel. Ed
mundas Putrimas, kun. Kazi
mieras Kaknevičius, kun. Vy
tau tas Staškevičius ir svečio 
teisėmis diak. Bernardas Be
liekas, OFM. 

Ši organizacija veikia jau 
nuo 1949 metų ir per visą tą 
laiką rūpinasi Kanados lietu
vių sielovada. Kviečiami para
pijoms ir misijoms rekolekci
jų vedėjai, aplankomi telki
niai, kurie neturi nei savo lie
tuviškos parapijos, nei misi
jos. Paskutiniu metu Vienybė 
ypatingai rūpinasi, kad nebū
tų prarandamos lietuviškos 
šventovės. 

Kadenciją baigiantis Vie
nybės pirmininkas kun. V. 
Staškevičius pasveikino susi
rinkusius, ypač naująjį Mont
realio Aušros Vartų parapijos 
kleboną kun. G. Mieldažį. 
Prel. P. Gaidai sukalbėjus mal
dą, buvo sudarytas suvažiavi
mo prezidiumas: pirminin
kauti pakviestas kun. A. Si
manavičius, OFM, o sekreto
riauti- kun. J. Šileika, OFM. 

Pirmiausia buvo perskai
tytas praeito suvažiavimo pro
tokolas ir išklausyti valdybos 

pranešimai apie praeitų dvejų 
metų veiklą ir buvo pateikta 
finansinė būklė. Prel. Jonas 
Staškevičius padarė praneši
mą apie savo lankymąsi pas 
lietuvius Kalgario ir Edmon
tono miestuose 2006 m. Šiais 
metais Vienybė pasiuntė kun. 
J. Šileiką, OFM, į Kanados 
vakarus. Prel. J. Staškevičius 
taip pat apibūdino dabartinę 
padėtį Londono Šiluvos Ma
rijos parapijos, kurios klebo
nu jis dabar yra. Ši parapija 
dabar yra aptarnaujama kuni
gų iš Prisikėlimo parapijos To
ron te ir Anapilio parapijos 
Mississaugoje. Pagal Londo
no vyskupo dekretą, ši parapi
ja nuo 2007 m. birželio 30 die
nos taps "bendruomene". Bu
vo kalbėta apie paramą Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje 
ir nutarta tuo reikalu kreiptis 
į Kanados lietuvių katalikų 
centrą. 

Vyko diskusijos apie Vie
nybės statuto papildymus ir 
įvairiais kitais aktualiais klau
simais. Prel. Edmundas Putri
mas pateikė išeivijos lietuvių 
parapijų-misijų statistiką ir 
prašė per parapijas atkreipti 
dėmesį į ateinančiais metais 
vyksiantį Eucharistinį kong
resą Kvebeko mieste, Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą 
Australijoje ir Lietuvoje vyk
siančias 400 metų sukakties 
iškilmes nuo Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje. Kun. K. Kak
nevičius perskaitė dienoraštį 
savo paskutinio laikotarpio 
Londone. 

Nukelta į 4-tą psl. 

Sielovados konferencijos atgarsiai 

Prel. E. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas Užsienio lietuvių katalikų sielovadai, 
sveikinimo žodžiu pradeda konferenciją 

SES. PRANCIŠKA, FDCJ 

Balandžio 28, šeštadienį, 
į Šv. Andriaus parapijos salę 
Filadelfijoje susirinko apie 
pusšimtis konferencijos daly
vių. 10 val. ryto konferenciją 
Šv. Rašto skaitiniu ir malda 
pradėjo Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas Už
sienio lietuvių katalikų sie
lovadai prel. Edmundas Put
rimas. Pritariant gitaros gar
sams visi su&_iedojome giesmę, 
kviesdami Sventają Dvasią. 
Taip pat buvo perskaitytas 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininko arkivyskupo 
Sigito Tamkevičiaus sveikini
mas, po jo - konferencijoje 
negalėjusio dalyvauti Ameri
kos lietuvių Romos katalikų 
federacijos pirmininko Sau
liaus Kuprio sveikinimas. Po 
įvadinio savo pranešimo pre
latas šią konferenciją vesti pa
kvietė Birutę Bublienę ir adv. 
Aleksandrą Rimą Domanskį. 

Sveikinimo žodžius tarė 
Audrius Brūzga, Lietuvos am
basadorius JAV. Buvo labai 
miela, kad jis ir toliau visą die
ną praleido dalyvaudamas kon
ferencijoje. Susirinkusiuosius 
taip pat pasveikino Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė Regina N arušienė, JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Maciūnas. Svei
kinimus užbaigė "namų šei
mininkas" - šiltu ir tėvišku 
nuoširdumu spinduliuojantis 
Šv. Andriaus parapijos klebo
nas kun. Petras Burkauskas. 

Pirmoji programos dalis 
buvo skirta gyvosios parapijos 
idėjai. Šios dalies pirmuoju 
paskaitininku turėjo būti kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, tačiau 
kadangi jis į konferenciją pats 
atvykti negalėjo, jo atsiųstas 
įžvalgas Gyva evangelizacija -
tai, kas reikalinga mūsų lie
tuviškoms parapijoms ir misi
joms perskaitė Darius Chmie
liauskas. Įžvalgose buvo pasi
remta kitų tautų sielovadine 
patirtimi, kai šios taip pat su
sidūrė su tuštėjančių bažnyčių 
problema, ir į ką reikėtų 
mums šiandien kreipti dau
giausia dėmesio. 

Evangelizacija ir reevan
gelizacija turėtų būti pagrindi
nis parapijų uždavinys, norint 
išsaugoti jų gyvastingumą. 
Ypatingą dėmesį reikia skirti 

naujai atvykusiems mūsų tau
tiečiams, su jais konkrečiai 
dirbti. 

Darius Chmieliauskas šiai 
konferencijai atvyko iš Lietu
vos. Jis jau devintus metus 
dirba Kauno arkivyskupijos 
spaudos atstovu ir antrus me
tus yra vienintelio Lietuvoje 
katalikiško mėnraščio šeimai 
Artuma vyriausiasis redakto
rius. Konferencijoje Darius 
buvo pakviestas parengti pra
nešimą Internetinės komuni
kacijos pagalba sielovadai pa
rapijose. Savo pranešimo pra
džioje jis padėkojo šiapus At
lanto esantiems lietuviams už 
visa, kas čia gero, gražaus ir 
kilnaus buvo kurta, auginta, 
brandinta bei perduota Lietu
vos vaikams. Prelegentas, kon
ferencijos dalyvius apdovano
jęs Popiežiškosios visuomenės 
komunikavimo priemonių ta
rybos dokumentų rinkiniu 
Bažnyčia ir internetas, ir dalin
damasis ilgamete patirtimi, 
pabrėžė, kad internetas yra 
ne tikslas, o įrankis, rengiant 
naujus tikinčiuosius susitiki
mui su Kristumi bendruome
nėje ir palaikant juos praside
dančioj e tikėjimo kelionėje. 
Buvo kviečiama aplankyti be-

Shenandoah atstovė y. Setca
vage, kalbėjusi apie Sv. Jurgio 
parapijos būklę 

veik 10 metų veikiantį Katali
kų Bažnyčios Lietuvoje tink
lalapį-portalą www.katalikai. 
lt, kur galima rasti ne tik visas 
Bažnytinio gyvenimo naujie
nas Lietuvoje ir pasaulyje, bet 
ir Bibliją lietuvių kalba bei 
Katalikų Bažnyčios katekiz
mą, liturginį kalendorių, kas
dienes Šventojo Rašto medi
tacijas, įvairių tekstų, Bažny
čios dokumentų ... Todėl labai 
svarbu ir pačiose lietuviškose 

užsienio parapijose turėti in
ternetinį tinklalapį, papasa
koti apie save ir bendrauti su 
kitais. Tui yra būdas pakviesti 
į bendruomenę, ugdytis ir 
bręsti viduje. Taigi internetinė 
sielovada veda nuo pažinimo 
prie tikrovės, bendruomeniš
kumo ir bendrystės. 

Konferencijoje kalba kun. 
S. Žukas 

Birutė Bublienė kalbėjo 
tema Parapijos komiteto reikš
mė parapijos ar misijos gy
venime. Kalbėtoja labai aiš
kiai įvardino sielovadinės ta
rybos tikslus ir uždavinius. 
Pasak jos pranešimo, parapi
jos administratorius ir gany
tojas yra klebonas, kurio atsa
komybė yra vadovauti ir vesti 
ją Kristaus nurodytu keliu. Jo 
dešinioji ranka yra parapijos 
Sielovadinė taryba, kuri vado
vaujasi ne valdymo ar diktavi
mo, bet tarnavimo, jungimo ir 
bendradarbiavimo dvasia. "Pa
rapijos pastoracinė taryba yra 
klebono patarėja, padėjėja ir 
prižiūrėtoja, kad parapijos 
veikla eitų sklandžiai ir kad 
būtų praktiškai įgyvendinti 
parapijos gyvavimo tikslai ir 
planai, bręstant ir tobulėjant 
Kristaus Evangelijos šviesoje". 

Šitokį poreikį iššaukė ir 
mano pačios pranešime iš
dėstytos išvados, padarius ke
leto parapijų apklausą ren
giantis konferencijai. Pasiūly
mus apie sistematiškumą ir 
struktūriškumą apklausos me
tu teikė patys parapijiečiai. 
Daugiausia problemų yra dėl 
švietimo trūkumo ir parapijos 
modelio neturėjimo, sielovadi
nės vizijos trūkumo. 

-------

Nukelta į 3-čią psl. 



Artėjant į 5 milijonų dolerių kapitalą 
Kanados lietuvių fondo 44-asis metinis susirinkimas 

DANGUOLĖ 
BALTRUŠYTĖ-SHER 

Š.m. balandžio 29, sekma
dienį, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos salėje Kanados lietu
vių fondo nariai susirinko 44-
tąjį kartą. KLF taryba džiau
gėsi nemažu susirinkusiųjų 
skaičiumi. Mandatų komisijos 
užregistruoti 149 teisėti bal
sai. Dalyvavo torontiečiai, ha
miltoniečiai ir keletas atstovų 
iš tolimesnių lietuviškų apy
linkių: Otavos, Edmontono ir 
Wasaga Beach. Tarybos pir
mininkas dr. Arūnas Pabe
dinskas paskelbė susirinkimo 
pradžią, pakvietęs tarybos 
sekretorę Iną Sungailienę 
protokoluoti susirinkimą. Su
sirinkimo darbotvarkė priimta 
su vienu mažu pakeitimu pra
nešimų sekoje. 

kalbėjo invokaciją. Metinio su
sirinkimo sekretorė Ina Sun
gailienė perskaitė 2006 m. 
metinio narių susirinkimo 
protokolą, kuris buvo vien
balsiai patvirtintas. 

sioje praeitų metų spalio mė
nesį, Fondo atstovai dalyvavo 
pilnateisiais sesijos dalyviais. 

Glaudus bendradarbiavi
mas svarbus abiem organi
zacijom geriau suprasti veik
los požiūrius ir finansinius 
poreikius bei Fondo skiria
mos paramos panaudojimą. 
Viena iš opių problemų, gvil
denamų Fondo tarybos ir val
dybos - tai aiškinimasis su Ka
nados valdžia dėl Fondo skirs
tomos paramos organizaci
joms ir kaip ji turi būti skirs
toma pagal valdžios reikalavi
mus ir Fondo statutą. Vienas 
iš valdžios reikalavimų yra, 
kad per 50% Fondo pajamų 
kasmet turi būti paskirta ki
toms registruotoms labdaros 
organizacijoms. Vyksta disku
sijos su KLB, kad tokį valdžios 
reikalavimą galima būtų pa
tenkinti teikiant paramą ne
registruotoms organizacijoms 
per KLB, kuri yra registruota. 

Tarybos pirmininkas dr. 
Arūnas Pabedinskas kalbėjo 
apie atliktus darbus, turėtas 
problemas ir kaip jos buvo iš
spręstos. Tarybos pirmininkas 
pabrėžė, kad tęsiasi Fondo 
glaudus bendradarbiavimas 
su Kanados lietuvių bendruo
menės Krašto valdyba. 

Po tylos minute pagerbtų 
mirusiujų KLF narių, Lietu
vos kankinių parapijos klebo
nas ir KL fondo tarybos narys 
kun. Vytautas Staškevičius su-

Vienas iš svarbiausių pa
sikeitimų, kad KLF tarybos 
pirmininkas dalyvauja KLB 
krašto valdybos posėdžiuose 
kaip pilnateisis Krašto valdy
bos narys. Taip pat KLF tary
ba dabar turi teisę, šalia tary
bos pirmininko, paskirti ketu
ris rinktus Fondo tarybos na
rius į Kanados lietuvių bend
ruomenės tarybą. Šis pasikei
timas reiškia, kad Bendruo
menės tarybos sesijoje, vyku- Nukelta į 5-tą psl. 

Sielovados ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl pa
rapijos sensta, o naujų narių, ypač jaunimo 
neatsiranda, nors žinome, kad iš Lietuvos at
vykusių yra labai daug. 

Diakonas Vincent Thomas kalbėjo apie 
nuolatinių diakonų paskatinimą, paaiškin
damas nuolatinių diakonų pareigas ir skirtu
mus tarnystėje su kunigais, jų indėlį pasaulie
čiams, pasidalindamas savo patirtimi. 
Diakonas labai pasitarnauja šeimų sielo
vadoje, kadangi turi ypatingą pašaukimą per
duoti Kristaus meilę sutuoktiniams, ją paliu
dyti. 

Amerikos lietuvio žurnalistas Laurynas 
Misevičius kvietė konferencijos dalyvius dau
giau bendradarbiauti su žiniasklaida, iškilus 
problemai ne veikti pavieniui, o jungtis. Pasi
sakyme buvo ryšku tai, jog lietuviška spauda 
JAV į problemas labiau žvelgia lietuviškumo 
ir lietuvių vienybės, o ne šiuo atveju bendruo
menių sielovados, evangelizacijos, tikėjimo 
gaivinimo ir stiprinimo ar "įbažnytinimo" 
požiūriu. Beje, anksčiau minėtų keleto pa
rapijų anketos liudijo, kad lietuviškumas tebė
ra vyraujantis veiksnys lietuviškų parapijų gy
venime, ypač vyresniosios kartos tarpe. Taigi 
kalbėtojas priminė pagrindinius laikraščius, 
kurie yra populiariausi, ypač tarp naujai at
vykusiųjų, ir kvietė naudotis galimybe skelbtis 
ir pateikti parapijų naujienas. Populiarieji 
laikraščiai išeina paprastai kartą per savaitę, 
tačiau žurnalistas kvietė nepamiršti ir Pasaulio 
lietuvio, išeinančio kartą per mėnesį, kad 
sužinotume daugiau ne tik apie mūsų tautiečių 
gyvenimą JAV, bet ir lietuvius visame pasau
lyje. 

Antroji konf~rencijos dalis vadinosi 
Patirtis i~ išvados. Si dalis buvo jau po pietų. 
Kun. S. Zukas iš Bostono liudijo apie jų para
pijos istoriją, kada ji buvo ant uždarymo ribos. 
Ramutė Zukaitė pasidalino Aušros Vartų 
parapijos Niujorke dabartįne situacija, sutuok
tiniai Setcavage pristatė Sv. Jurgio parapijos 
Shenandoah kritinę situaciją, žygius bei pa
stangas kovkiu nors būdu išsaugoti šią lietuvių 
parapiją. Sią dalį optimistišku, nuoširdžiu ir 
jautriu liudijimu užbaigė Algimantas Gečys, 
papasakojęs istoriją, Isaip tikintiesiems pavyko 
išsaugoti lietuvišką Sv. Andriaus parapiją, į 
kurią kaip tik buvome susirinkę. 

Trečioji konferencijos dalis vadinosi 
Juridiniai pasiūlymai. Advokatas dr. Michael 
Ritty savo pranešimu pirmiausia išdėstė skir
tumą tarp civilinės ir bažnytinės teisės, atsakė 

Konferencijos dalyvės - B. Bublienė ir ses. 
Pranciška 

į daugybę iki šiol tarsi nežinotų klausimų, su
sijusių su vyskupo ir kunigo pavaldumu, juris
dikcija bei santykiais tarp vyskupo ir parapijos 
klebono, ypač parapijos nuosavybės srityje, 
taip pat sielovadinės tarybos statusą ir įga
liojimus. Visas pranešimas buvo gyvas ir 
konkretus Bažnyčios Kanonų, patvirtintų 1983 
m., paaiškinimas ir pristatymas net pavyz
džiais. Po šio pranešimo daug kam tapo aišku, 
kaip reikėtų elgtis uždaromų bažnyčių atžvil
giu, kokius teisingus sprendimus daryti vei
kiant pastoracinėje taryboje. Kalbėtojas išdės
tė kai kuriuos galimus pavojus, kai tikintieji 
ieško savo tiesos ne konstruktyviu keliu, opa
vyzdžiui, pirmiausia kreipdamiesi į spaudą. 

Advokatas Aleksandras Rimas Domanskis 
pasidalino patirtimi, kurią jis turėjo tarpi
ninka,!ldamas ir padėdamas juridiniais klausi
mais Sv. Petro parapijai Bostone ir Pal. J. Ma
tulaičio lietuvių katalikų misijai Lemonte. 

Ketvirtojoje dalyje Religinio - kultūrinio 
paveldo projektas Lietuvos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga kalbėjo apie Amerikos lietu
vių bendradarbiavimą su Lietuvos vyriausybe 
dėl kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo. 
Ambasadoriaus žodžius papildė kitas šios 
temos prelegentas Algis Lukas. 

Konferencijos pabaigoje buvo trumpai per
skaityta pranešimų santrauka, po kurios prel. 
E. Putrimas konferenciją užbaigė malda. 
Rengiantis konferencijai, iš anksto buvo su
daryta darbo grupė, kuri rinkosi atskirai 
vakare. Pasitelkusi skaitytus pranešimus ir 
įžvalgas, ji parengė sielovados gaires visoms 
JAV veikiančioms lietuvių parapijoms. Jomis 
norima suaktyvinti parapijų veiklą, dėti pa
stangas daugiau investuoti į žmones ir jų ug
dymą, o ne į pastatų išlaikymą, ieškoti šių 
dienų laiko ženklus atitinkančių priemonių 
parapijų gyvastingumui palaikyti. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pagerbtos genocido aukos 

Lietuva minėjo tremti
nių kančias, netektis ir pasi
priešinimą sovietų okupaci
jai Gedulo ir vilties, Oku
pacijos ir genocido atmin
tinų dienų - birželio 14 ir 15 
renginiais. Seimo galerijoje 
birželio 14 d. prasidėjo paro
da, skirta lietuvių tautos di
džiosioms tremtims pami
nėti, seime vyko iškilmingas 
posėdis. Vidurdienį Nepri
klausomybės aikštėje buvo 
Valstybės vėliavos pakėlimo 
iškilmės. Prie paminklų poli
tiniams kaliniams ir trem
tiniams Lukiškių aikštėje 
vyko okupacijos, genocido ir 
sovietmečio represijų aukų 
pagerbimo iškilmės. Buvę 
tremtiniai ir politiniai kali
niai atminimo valandai rin
kosi prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties, iš kurios 
į Rytus riedėjo tremtinių 
ešelonai, memorialo. Gedu
lo ir vilties dienos vakarą 
Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje buvo aukojamos Mi
šios už gyvus ir mirusius 
tremtinius, pasipriešinimo 
dalyvius ir jų šeimas. Po Mi
šių arkikatedroje vyko sak
ralinės muzikos valanda. 

Birželio 15, Okupacijos 
ir genocido dieną, Tusku
lėnų Rimties parko kolum
bariume buvo padėtas atmi
nimo vainikas čia palaido
toms 1944-1947 m. sovie
tinio teroro aukoms. Pava
karę Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyri
mo centro kiemelyje vyko 
atminimo vakaras. Birželio 
16 d. Lietuvos liaudies bui
ties muziejuje Rumšiškėse 
vyko tradicinis Laptevų jū
ros tremtinių brolijos "Lap
teviečiai" susitikimas prie 
tremtinių žeminukės-jurtos. 

Nepasitiki politikais 
DELFI žiniomis, daugu

ma Lietuvos gyventojų arba 
nepasitiki savo valstybės 
politikais (67% ), arba yra 
jiems abejingi (26% ). Jau
nesnio amžiaus, žemesnio 
išsimokslinimo bei mažesnių 
pajamų gyventojai dažnai 
yra abejingi politikams - jais 
nei pasitiki, nei nepasitiki. 
"Spinter tyrimų" atlikta ap
klausa rodo, kad politikų ir 
valstybės tarnautojų korup
cija, gyventojų nuomone, yra 
varomoji įvairių politinių 
skandalų jėga (58% ), kiek 
rečiau skandalai siejami su 
atskirų asmenų ambicijomis 
ar bendra ir politine šalies 
kultūra. Pastarąją dažniau 
įvardijo aukštesnio išsimoks
linimo apklaustieji. 

Didžiausią įtaką Lietu
vos politikai daro kitos Eu
ropos šalys (55%). Rusijos ir 
JAV įtaka vertinama apyly
giai (po 14-15%), tačiau šią 
įtaką pripažįstančios gyven
tojų grupės skiriasi: Rusijos 
įtaką dažniau įžvelgia aukš
tesnio išsimokslinimo, did
miesčių gyventojai, tuo tar
pu didžiausią įtaką darant 
JAV dažniau nurodo žemes-

nio išsimokslinimo, mažes
nių pajamų atstovai, rajonų 
centrų gyventojai. 

Susitiko BJVT 
Baltijos kraštų užsienio 

reikalų ministeriai susitiko 
Malmėje, Švedijoje, birželio 
13 d. aptarti Baltijos jūros 
valstybių (BJV) bendradar
biavimui, jo perspektyvoms 
ir stiprinimui, svarbių pro
jektų plėtrai. Lietuvai atsto
vavo užsienio reikalų minis
teris Petras Vaitiekūnas. Jo 
teigimu, BJV taryba reikš
minga kaip vienintelė orga
nizacija, kurioje lygiomis tei
sėmis dalyvauja visos 11 re
giono valstybių ir kurioje 
drauge dirba Europos sąjun
gos narės bei jai nepriklau
sančios Norvegija, Islandija 
bei Rusija. BJVT labai pa
dėjo Baltijos šalims ir Len
kijai sėkmingai įsijungti į ES, 
kurti ir stiprinti ES ir Rusijos 
santykius įvairiose srityse, 
ypač sprendžiant Baltijos jū
ros regionui svarbius klau
simus. 

Ministeriai priėmė ben
drą pareiškimą dėl Baltijos 
jūros šalių atnaujinto bend
radarbiavimo, pritarė min
čiai sukurti strategiją Balti
jos jūros regionui, kuriame 
atsispindėtų svarbūs srities 
aplinkosaugos, transporto, 
energetikos ir kiti projektai. 

BJVT, įsteigta 1992 m. 
Kopenhagoje, yra politinio 
ir praktinio bendradarbiavi
mo Baltijos jūros regione fo
rumas. BJVT apima įvairia
šakį vyriausybinį bendradar
biavimą, išskyrus karinę gy
nybą. BJVT sudaro 11 vals
tybių - Danija, Estija, Islan
dija, Latvija, Lenkija, Lietu
va, Novrvegija, Rusija, Suo
mija, Svedija, Vokietija ir 
Europos komisija. 

Vadovaus NATO skyriui 
BNS žiniomis, lauko pa

jėgų vadas brigados genero
las Arvydas Pocius taps pir
muoju karininku iš Lietu
vos, kJlris dirbs strateginiu 
lygiu SAS (NATO) vadavie
tėje JAV. Spalio mėnesį 50 
metų brigados generolas 
pradės tarnybą vyriausioje 
SAS pajėgų transformacijos 
vadavietėje Norfolke, kur 3 
metus vadovaus transforma
cijos Jungtiniam mokymų ir 
doktrinų skyriui. Jis bus at
sakingas už visų 26 ŠAS vals
tybių kovinių pajėgumų to
bulinimą, plėtojimą, lankan
tis Sąjungos šalyse turės ver
tinti karinius padalinius ir 
siūlyti pakeitimus, kaip keis
ti ginkluotę, struktūrą ir 
aprūpinimą. 

Lauko pajėgų vadas 
A.Pocius yra baigęs Valsty
binį kūno kultūros institutą, 
lankė keletą karinių kursų 
Lietuvoje, mokėsi ŠAS gyny
bos kolegijoje Romoje, Vo
kietijos Bundesvero vado
vavimo akademijoje, George 
Marshal saugumo studijų 
Europoje centre, JAV sau
sumos pajėgų karo kolegi
joje. RSJ 
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Artėjant į 5 milijonų dolerių kapitalą 
A1kelta iš 3-čio psl. 

'Turybos pirmininkas pami
nėjo, kad KLF praeitais me
tais išskirstė per $190,000. 
Vienas iš svarbiausių paremtų 
renginių praeitais metais -
Dainų šventė Čikagoje. $5,000 
buvo paskirta šventės ruošos 
darbams ir $17,000 paskirsty
ta tarp 10 skirtingų Kanados 
lietuvių chorų su įvairaus am
žiaus 230 choristų, dalyvavu
sių šventėje. 

Baigdamas savo praneši
mą, tarybos pirmininkas pra
nešė, kad Fondas 2006 m. pa
augo 30 naujų narių, iš kurių 
didžiąją daŲ sudarė 1bronto 
lituanistinių kursų abiturien
tai. Šiais metais 12 Lituanis
tinių kursų abiturientų tapo 
Fondo nariais. KL fondo val
dybos iniciatyva, vietoj pinigi
nės dovanos užbaigtuvių pro
ga valdyba visų abiturientų 
vardu padarė pradinį įnašą 
Fondui. Baigdamas, tarybos 
pirmininkas visų Fondo narių 
vardu padėkojo Jurgiui Ku
liešiui, kurio kadencija tary
boje baigėsi šiais metais, už jo 
šešis darbo metus KLF tary
boje ir jo trejų metų Pelno pa
skirstymo komisijos pirminin
kavimą su viltimi, kad pasikei
tus aplinkybėms, jis sugriš 
dirbti KLF taryboje. 

Valdybos vicepirmininkas 
Algis Nausėdas pranešė apie 
praeitų metų valdybos veiklą, 
atlik.tus darbus, vyk.domus ar 
planuojamus projektus. Vie
nas iš baigtų projektų-Fondo 
emblemos/logo atnaujinimas. 
Nauja emblema turi stilizuotą 
Lletuvos vytį, Kanados klevo 
lapą ir Fondo pavadinimą 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

KLFvaldyba rūpinasi žinia
sklaida apie Fondo veiklą. 
Lletuvių Bendruomenė pasto
viai informuojama apie turė
tus valdybos ir tarybos posė
džius, kas metų ketvirtį skel
biama informacija apie gau
tus įnašus Fondui arba Fondo 
paskirtą paramą. Taip pat 
spaudai pateikiama ivairi ei
namų reikalų informacija. 'Ię
siamas projektas paruošti bro
šiūrą apie KLF tikslus, siekius 
ir darbus. Projektas turėtų bū
ti baigtas ateinanti rudenį. 
Prieš 5 metus pradėta Fondo 
valdybos iniciatyva lankyti 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

įvairias Kanados lietuvių apy
linkes ir duoti pranešimus 
apie KLF veiklą ir struktūrą 
bus tęsiama ir toliau. 

KLF iždininkė Violeta Jo
nušonienė pateikė susirinku
siems išsamią finansinct apy
skaitą. KLF pelnas 2006 m. -
$183,294 arba 2% mažiau ne
gu 2005 m. Pelnas sumažėjo 
dėl turėtų didesnių administ
racinių išlaidų, lyginant su 2005 
m. 2006 metų eigoje KLF akty
vas padidėjo $268,495, t.y. pa
augo 5.6%. Fondo kapitalas 
2006 metų gale viršijo 4.8 mili
jonų dolerių, atnešęs viduti
niškai 3.75% peJno. Kapitalo 
paaugimas susidarė iš naujų 
narių arba atminimo įnašų ir 
testamentinių palikimų. Stam
besni 2006 m. gauti pamamai: 
Izidoriaus Antanaičio ($123,-
773), Albino Stasevičiaus 
($100,000), Irenos lgnaitienės 
($10,000) ir Stasio Daliaus 
($5,000). Vienas iš gautų 
stambesnių įnašų Fondui tai 
AdoJfo Sekonio $15,000 įna
šas jo ir žmonos a.a.Tuklės 
vardu. 

Investavimo komisijos pir
mininkas A Kaminskas pain
formavo susirink.imą apie in
vestuotą Fondo kapitalą. Fon
do nariai galėjo pasiimti at
spausdintą šio pranešim.o ko
piją. A Kaminskas pranešė, 
kad KLF .kapitalas investuoja
mas pagal Fondo tarybos gai
res ir nutarimus ir kad 2006 
m. keturiuose Kanados lie
tuviškuose kredito koopera
tyvuose investuota $900,000. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas Jurgis Kuliešius 
pateikė Fondo nariams ata
skaitą apie paskirstytą paramą 
ir pelno skirstymo komisijos 
veiklą 2006 metais. Jis prane
šė, kad per pastaruosius 5 me
tus Fondo taryba kasmet vidu
tiniškai išskirstė per $157,000 
paramos. Buvo pranešta, kad 
2007 m. Fondas jau paskyrė 
$120,600 Kanados lietuvių 
reikalams, iš kurių $21,500 
paskirta šokių ansambliams ir 
chorams, paremiant bendrą 
veiklą ir dalyvavimą šią vasarą 
Dainų šventėje Lietuvoje. lie
tuviška spauda paremta $5,000, 
skautams paskirta $4, 700 ir 
$10,000 stovyklų remontų 
darbams, sporto klubams 
$5,800. Bendrai lietuviškų or-

Algis MEDELIS 

ganizacijų veiklai ir Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos darbams paskirta 
$60, 700. Valdybos nuožiūrai 
dėl netikėtų paramos prašy
mų palikta $5,000. 

Th.ip pat buvo pranešta, 
kad šiemet numatyta skirti 
$25,000 stipendijoms lietuvių 
kilmės studentams Kanadoje 
ir Lietuvoje, o specialiems ir 
humanitariniams projektams 
Lietuvoje bus skirta $17,000. 
Bus paremta lietuviška spau
da, švietimas, jaunimas ir kul
tūra Iš viso Kanados lietuvių 
fondas šiemet paskirstys be
veik $182,000. Metinio susi
rinkimo dalyviams buvo pa
teikta atspausdinta informaci
ja su organizacijų sąrašais ir 
joms paskirta parama. 

Fondo revizorių Chaplin 
& Co. atstovas Roger Chaplin 
ir Fondo kontrolės komisija 
savo pranešimuose patvirtino, 
kad Fondo buhalterija ir veik
la tvarkomi tvarkingai, laikosi 
valdžios įstatymų bei nustaty
tų gairių. 

Po visų pranešimų susi
rinkusieji nariai priėmė balan
są ir apyskaitas taip, .kaip buvo 
pateiktos ir patvirtino Chaplin 
& Co. dar vieneriems metams 
būti Fondo revizoriais. Po to 
vyko trumpos diskusijos, ir vi
si pranešimai buvo vienbalsiai 
patvirtinti. Neatsiradus dau
giau kandidatų i renkamas 
naujai atsidariusias vietas 
KLF taryboje, aklamacijos 
būdu perrinkti į KLF tarybą 
Kazimieras Debnys, Algirdas 
Kaminskas, V. Jonušonienė ir 
i kontrolės komisiją adv. Joa
na Kuraitė-Lasienė. Naujai 
visų trejų metų kadencijai į 
tarybą išrinktas narys Pranas 
Vllkelis. 

Po rinkimų Fondo nariai 
turėjo progą apsvarstyti rūpi
mus klausimus bei kitus rū
pesčius. Bronius Saplys pasi
naudojo proga ir padėkojo 
KLF "Vilnijos" draugijos var
du už teikiamą Vilniaus kraš
tui paramą ir iteikė Fondui 
padėkos lentelę. Turybos pir
mininkas dr. Arūnas Pabe
d;nskas pakvietė visus susirin
kusius baigti sėkmingai pavy
kusį Kanados lietuvių fondo 
44-tąjį metinĮ susirinkimą Lie
tuvos himnu. 

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

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

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
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 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiim ti, i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

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

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. K.reipk.itės visomis sava itės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite su ALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI ... , -

Kanada ir Rusija • vienodos? 
Kanados mhllsteris pir

mininkas S. Barper didžiųjų 
valstybių (G-8) susitikime 
pabrėžė, kad jo vyriausybė 
neatsižada pagalbos Afrikai, 
bet Kanados valstybiniai in
teresai skatina padėti savo 
kaimynėms - skurstančioms 
Pietų Amerikos valstybėms. 
Jos taip pat turi daug proble
mų ir yra čia pat, kaimynys
tėje. Socialinio akcyvisto Bo
no kritiką jis atmetė kaip ne
pagristą tikrovės faktais. Po 
bendrų posėdžių Kanados 
valstybės vadovas dalyvavo 
pokalbiuose su keliais susiti
kimo dalyviais. Aštrus po
kalbis apie žmogaus teises ir 
laisves vyko su Rusijos prezi
dentu V. Putinu. Į S. Harper 
priekaištus dėl nepakantu
mo kritikai ir kitaip manan
tiems V. Putinas priminė 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus pačioje Kanadoje. Jis 
pabrėžė, kad Kanada ir Ru
sija iš didžiųjų valstybių vie
nintelės prekiauja nafta ir 
dujomis: tai gali tapti tiltu 
abiejų valstybių bendradar
biavimui. Apie žmogaus tei
ses užsiminta ir pokalbyje su 
Kinijos prezidentu. 

Balsa~s dėl biadfeto 
buvo audringas. Prie Nova 
Scotia provincijos konserva
torių protesto jungėsi Sas
katchewan konservatoriai. 
Sulaikyti galimą konservato
rių partijos skilimą bandė 
buvęs Kanados ministeris 
pirmininkas B. Mulroney. 
Jis pats pora kartų skambino 
N. Scotia konservatoriui, at
kakliam Atlanto susitarimo 
gynėjui Bill Casey, norėda
mas padėti rasti abiem pu
sėm priimtiną sprendimą ir 
išvengti partijos skilimo. Ne
susitarimas kilo dėl lygiavos 
programos. Pagal ją, didi
nant valstybės pašalpą kai 
kurioms provincijoms, ribo
jamas iš vietinės pramonės 
gaunamo ir paliekamo pro
vincijai pelno kiekis, kuris 
buvo numatytas vadinama
me Atlanto susitarime. Pra
randamų lėšų kiekis gana di
delis, todėl šių provincijų at
stovai parlamente balsavo 
prieš konservatorių siūlomo 
biudžeto priėmimą. Biudže
tas buvo priimtas. 

Kanada sudarė laisvos 
prekybos sutartį su keturio
mis nedidelėmis Europos 
valstybėmis: Islandija, Llch
tenšteinu, Norvegija ir Švei
carija. Paskutinį kartą preky
bos sutartis buvo pasirašyta 
su Kosta Rika prieš šešerius 
metus. Abipusės prekybos 
apyvarta su Europos šalimis 
siekia 11 bln. dol., su JAV -
626 bln. Thčiau Kanada tiki
si, kad tai tik pirmas svarbus 
žingsnis i Europos didžiųjų 
valstybių rinką, atveriantis 
naujas galimybes statybinių 
medžiagų gamintojams, miš
ko pramonei ir žemės ūkiui. 
Federacinės vyriausybės pre
kybos ministeris D. Emerson 
pranešė, kad panašios dery
bos vyksta su Kolumbija, Pe-

ru ir Dominikos respublika. 
Liberalq partijos narė 

Belinda Stronach kritikavo 
ministerį pirmininką už ne
pakankamą paramą Afrikos 
valstybėms. Ji priminė, kad 
2005 m. liberalų vyriausybė 
numatė iki 2010 metų padvi
gubinti Afrikai skiriamų lėšų 
kiekį. Tuo tarpu S. Harper 
vadovaujama konservatorių 
vyriausybė savo finansinia
me plane skiria 700 min. ma
žiau negu numatyta. B. Stro
nach yra UNICEF progra
mos Lovų tinklų platinimo 
narė. Šio projekto vykdyto
jai siekia platinti lovų tink
lus skurdžiose Afrikos vals
tybėse, saugant nuo maliari
ja užkrėstų uodų. Nuo šios 
tropinės ligos miršta dau
giausia Afrikos vaikų iki 5 
metų. Labiausiai pasiturin
čios pasaulio valstybės (G-8) 
yra numačiusios skirti 60 bln. 
dol. Afrikos šalių skurdui 
mažinti. 

Kvebekas - pirmoji pro
vincija Kanadoje, nuo spalio 
mėnesio įvedanti anglies 
mokesčius (carbon taxes). 
Naujasis įstatymas numato 
rinkti mokesčius po l cnt 
nuo 1 ltr benzino, dizelinio 
kuro iš gamintojų ir prekiau
tojų. Planuojama surinkti 
200 min. d.oi. per metus. Su
rinktos lėšos bus skiriamos 
transporto, kelių atnaujini
mui, švaresnio kuro paieš
koms. Apie 50 naftos per
dirbimo verslovių teks di
džioji mokesčių dalis. Vy
riausybė perspėja prekiau
tojus degalais nedidinti kai
nų ir žada imtis priemonių, 
jei bus bandoma mokesčius 
užkrauti vartotojams. 

Įgyvendindama savo 
prolJ'amą skatinti pažangą 
mokslo, inžinerijos srityse, 
vyriausybė paskelbė jai ski
riamų lėšų kiekj - 583 mln. 
dol. Didelė dalis šių lėšų bus 
skirta 10,000 mokslininkų 
stipendijoms mokslo tiria
miesiemiems darbams inži
nerijos ir gamtos mokslų sri
tyse. Atradimų (discovery) 
stipendijoms numatyta 100 
mln. dol. Jos skiriamos bai
giantiems studentams ir sie
kiantiems mokslo laipsnių, 
darantiems mokslinius tyri
mus svarbiose srityse. 

Vietiniai rinkimai dvie
jose Albertos apylinkėse 
Kalgaryje ir Drumheller
Stettler savotiškas egzami
nas ir neseniai išrinktam mi
nisteriui pirmininkui Ed 
Stelmach ir visai konservato
rių partijai. Provincijos kon
servatorių partijos viduje 
bręsta nepasitenkinimas ne
veiksminga politika. Nese
niai 9 jauni konservatoriai 
atsistatydino, protestuodami 
prieš naujojo vadovo spren
dimus. Apklausos rodo, kad 
mažėja konservatorių ir jų 
vadovo populiarumas. Jie 
kaltinami išlaidumu ir lėto
mis socialinėmis permaino
mis, kai provincijoje aštrėja 
socialinės problemos. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
1000-MEČIO 

PAMINĖJIMAS 
Prezidentas \hldas Adam

kus birželio 6 d. pasitarime 
su premjeru Gediminu Kir
kilu, seimo pirmininku Vik
toru Muntianu, ministerijų 
vadovais ir atstovais apie 
Lietuvos vardo 1000-mečio 
iškilmes pabrėžė programos 
koordinavimo tarp skirtingų 
institucijų svarbą, būtinybę 
informaciją apie Lietuvos 
vardo paminėjimo 1000-
metį skleisti užsienyje. Su
sitikime nutarta parengti 
užsienio informavimo apie 
2009 m. Lietuvoje progra
mą, paminėjimo projektus 
ir renginius aptarti seniūnijų 
lygmeniu. Viena svarbiausių 
minėtų programos įgyven
dinimo problemų - finansa
vimo trūkumas, su kuriuo 
susiduria planuojamų ren
ginių organizatoriai ir pro
jektų vykdytojai. 

MAŽĖJA EMIGRANTŲ? 
BNS žiniomis, imigran

tų iš Lietuvos, vyvkstančių į 
Airiją, sumažėjo. Siemet kas 
mėnesį ten imigravo apie 
1000 Lietuvos piliečių, 
beveik pusę tiek, kiek išvyko 
per tą patį laikotarpį per
nai. 2006 m. surašymo duo
menimis, Airijoje gyvena 
24,808 lietuviai. Tikrasis 
skaičius nežinomas, bet gali 
siekti net apie 120,000. Lie
tuvos ambasados Airijoje 
duomenimis, skaičius ne
auga, o mažėja dėl įvairių 
priežasčių. Viena jų - au
gantys atlyginimai Lietuvo
j e. Nors jų dar negalima 
lyginti su airiškais, bet pvz., 
statybininkams gali būti ge
riau likti namie ir gyventi 
pigiau. Dauguma išvykstan
čių iš Lietuvos vis dar tikisi 
grįžti namo. 

DAUGĖJA OPTIMISTŲ 
ELTA skelbia, kad ge

gužės mėnesį 64% Lietuvos 
gyventojų manymu, reikalai 
Lietuvoje krypsta į gerąją 
pusę. Trečdalis viešosios 
nuomonės apklausos daly
vių atsakė, kad, jų nuomo
ne, reikalai Lietuvoje pas
taruoju metu blogėja. Per 
mėnesį nuo balandžio ap
klausos šie vertinimai paki
to tik 2% - padaugėjo ma
nančių, kad reikalai šalyje 
gerėja. Rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų firmos 
"Baltijos tyrimai" duome
nimis, prieš metus Lietuvoje 
buvo daugiau gyventojų, 
kurie šalies būklę vertino 
neigiamai. Tuo metu 56% 
teigė, kad reikalai blogėjo. 
Daugiausia optimistų yra 
tarp 15-29 metų jaunimo, 
kaimo ir mažesnių miestelių 
gyventojų bei tų, kurių šei
mos mėnesio pajamos di
džiausios - per 2800 litų. 
Apklausa vyko 2007 m. 
gegužės 24-31 d.d. Apklaus
ta 1000 Lietuvos gyventojų, 
nuo 15 iki 74 metų, 100 Lie
tuvos vietovių. 

PAVOJUS JŪROMS 
Trejus metus trukęs Eu

ropos gyvenimo būdo ir jūrų 

ekosistemų tyrimo projek
tas tyrė skirtingų aplinkos 
veiksnių įtaką jūrų būklei. 
Nustatyta, kad Europos jū
roms pakrančių vystymasis, 
pernelyg aktyvus trąšų nau
dojimas, cheminiai teršalai 
ir nepamatuotai aktyvi žve
jyba jau dabar rimtai paken
kė. Per artimiausius 20-30 
metų Viduržemio, Baltijos 
ir Juodosios jūros, o taip pat 
Šiaurės Atlanto būklė ir 
toliau blogės, jei nebus im
tasi aktyvių veiksmų, tvir
tina mokslininkai, kurių ty
rimą finansavo Europos są
junga. Manoma, kad Balti
jos jūra nukentės labiausiai, 
nes ji yra uždara, todėl iš jos 
žalingos medžiagos išplau
namos sunkiau. Be to, prie 
šios jūros esančiose Rytų 
Europos valstybėse labai 
staigiai auga ekonomika, o 
tai taip pat yra papildomas 
aplinkai kenkiantis veiks
nys. Vis didėjantis darbo jė
gos judrumas, daugėjantis 
pajūrio atostogų namelių 
kiekis, stiprėjanti žvejyba 
taip pat sudaro tam tikrą 
spaudimą gamtai, teigia 
mokslininkai. Kiti kenks
mingi veiksniai - tarša namų 
ūkio chemikalais, didėjan
tys šiukšlių kiekiai pajūriuo
se ir didėjanti žuvies paklau
sa. Nors kai kuriose srityse 
sugriežtinus teršalų kont
rolę padėtis Eradėjo taisytis, 
pavyzdžiui, Siaurės jūroje, 
kai kurios teršti linkusios 
pramonės šakos buvo tie
siog "išglobalizuotos" į kitas 
valstybes. Manoma, kad dėl 
taršos labiausiai nukentė
siančios gyvūnų rūšys yra 
Juodosios jūros skumbrės 
bei kardžuvės, Viduržemio 
jūros ruoniai vienuoliai bei 
Baltijos jūros menkės. 

DAUGIAU KROVINIŲ 
Per pirmus keturis šių 

metų mėnesius Baltijos vals
tybių uostuose perkrauta 
48.531 mln. tonų krovinių -
8.1 % daugiau negu prieš 
metus, pranešė Latvijos 
centrinė statistikos valdyba. 
41.5% viso krovinių srauto 
teko Latvijos, 38.1 % - Esti
jos, 20.4% - Lietuvos uos
tams. Krovos apimtys Lietu
vos uostuose palyginamuoju 
laikotarpiu išaugo 9.2%, iki 
9.88 mln. tonų, Estijos -
14.2%, iki 18.501 min. tonų, 
Latvijos - 2.5%, iki 20.149 
mln. tonų. Daugiausia kro
vinių pritraukė Talino jung
tinis uostas, antras buvo 
Ventspilio uostas, trečias -
Klaipėdos uostas, kurio kro
vinių apyvarta išaugo 12.2% 
iki 8.57 mln. tonų. 

DEGA DURPYNAI 
Lietuvoje dėl karštų ir 

sausų orų įvairiose vietovėse 
ėmė degti durpynai, praneša 
BNS (birželio 12 d.). Tokius 
gaisrus gesinti labai sunku, 
nes dažnai arti nėra vandens 
telkinių ir vyksta durpių gi
luminis degimas. Dažniau
siai tokius gaisrus sukelia 
neatsargūs gyventojai. RSJ 

~====1 LIETUVI TELKINIUOSE ii----
Pašventintas naujas kryžius 

Sekmadienį, birželio 3 Montrealyje, Šv. 
Kazimiero parapijoje įvyko padėkos šv. Mišios 
ir Šimtmečio kryžiaus šventinimas. Petras 
Adamonis, nešdamas kryžių, vedė procesiją į 
šventov,y. Dan Vizbara, Albinas Brilvicas ir 
Juozas Zitkauskas įžengė su vėliavomis. Po jų 
organizacijos - Katalikių moterų draugija, 
L.K. Mindaugo-Nerin$OS šaulių kuopa, §v. 
Elzbietos draugija ir Sv. Onos draugija. Sv. 
Mišias koncelebravo prel. Edmundas Putri
mas, Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis, Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. Gediminas Mieldažis ir svečias ku
nigas iš St. Domenic's Parish kun. Joseph Po
wers, OFM. Klebonas kun. A. Volskis pasvei
kino visus atvykusius. Mišių skaitovai jauni
mas -Antanina Pavilanytė ir Tuddeus Norkis
Kostka. Zigmas Skučas perskaitė šimtmečio 
maldą, kurią parašė mūsų klebonas. Per pa
mokslą prel. E. Putrimas padėkojo visiems pa
rapijiečiams ir lietuvių bendruomenei už para
pijos rėmimą per įštisus 100 metų ir pacitavo 
kelias ištraukas iš Sv. Augustino raštų, kur pa
brėžiamas savos šventovės reikalingumas gy
venime. Duonos ir vyno aukas atnešė Juozas 
Mozuraitis, Julie Bemotienė, Irene Strausie
nė, senas parapijos metrikų knygas - Joana 
Blauzdžiūnienė, Rita Baršauskas, Alice 
Skrupskaitė, dr. Alanis Pavilanjs ir Mary Ze
naitienė. Per Mišias giedojo Sv. Kazimiero 
parapijos choras, Aušros Vartų parapijos cho
ras ir Montrealio lietuvių choras. Atliko 9 
giesmes, keletą parašytų mūsų chorvedžio
vargonininko muz. Aleksandro Stankevičiaus. 

Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis ir prel. Edmundas Putrimas 
procesijoje į Šimtmečio kryžiaus šventinimą 
š.m. birželio 3 d. Ntr. Z. Burkšaičio 

Daiva Jaugelytė-Zadkoyic solo giedojo Tėve 
mūsų ir Guy Zenaitis - Sv. Pranciškaus maldą. 

Tuoj po Mišių visi procesijoj išėjo į lauką 
Šimtmečio kryžiaus šventinimui. Diena buvo 
saulėta ir šilta. Apeigas vedė prel. E. Putrimas. 
Chorai giedojo Kryžiau šventas ir Marija, Ma
rija. Pastatytas naujas 12 pėdų aukščio geleži
nis kryžius su lietuviškais simboliais. Šimtme
čio komitetas buvo pasitaręs su Lietuvos me
nininkais, Kvebeko miesto ir Montrealio arki
vyskupija. Petras Adamonis papasakojo apie 
lietuvių kryžių simbolizmą. 

Po apeigų visi nuėjo į šventovės salę. Joana 
Adamonytė, šimtmečio komi
teto pirmininkė, visus pasvei
kino, padėkojo Petrui Adamo-

' niui už iniciatyvą pastatyti 
Šimtmečio kryžių ir projekto 

„ priežiūrą. v 
Prel. E. Putrimas dėkojo Sv. 

Prelatas Edmundas Putrimas šventina paminklinį kryžių 
Montrealyje prie šimtametės Šv. Kazimiero parapijos. 
Kryžiaus įrašas - lietuviškas, angliškas, prancūziškas 

Kazimiero parapijos ir šimtme
čio komitetams už jų gerą darbą. 
Klebonas kun. A. Volskis taip 
pat padėkojo komitetams. To
ronto moterų ansamblis "Skry
bėlaitės" pasirodė su gražiu, 
linksmu koncertu. Padainavo 15 
dainų, tradicinių ir populiarių, 
akompanuotų pianinu, smuiku 
ir akordeonu. Vyko šilti pietūs 
su vynu. Thip pat buvo 100 nuo
traukų paroda, atskleidžianti 100 
veiklos metų. Matėme jose kle
bonus, chorus, parapijiečius ir 
įvairias iškilmes. MZ, VL 

Nauja Amerikos 
lietuvių fondo 

taryba 
Amerikos lietuvių fondas 

buvo išplatinęs žiniasklaidai in
formaciją, kad Amerikos lietu
vių fondo metinis suvažiavimas 
š.m. balandžio 21 d. į Thrybą 
išrinko šešis direktorius: Danu
tę Bindokienę, Saulių Čyvą, Vy
tautą Kamantą, Marių Kasniū
ną, Lauryną Misevičių ir Vy
tautą Narutį. 

Pasikeitus profesinėms ap
linkybėms, Marius Kasniūnas 
atsistatydino iš Tarybos direk
toriaus pareigybės. ALF Thry
bos posėdžio metu š.m. gegužės 
22 d. į šią laisvą Turybos direk
toriaus pareigybę buvo išrink
tas Arvydas Tamulis, kuris pra
ėjusio suvažiavimo metu pagal 
gautų LF narių balsų skaičių 
pateko į septintą vietą. Ameri
kos lietuvių fondo direktoriai 
Arvydą Thmulį taip pat išrinko 
ir ALF Turybos pirmininku. M. 
Kasniūnas sutiko toliau dirbti 
ALF valdyboje. 

Amerikos lietuvių fondo 
informacija 

KREIPIMASIS 
LR seimo pirmininkui, min. pirmininkui 
dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

įgyvendinimo rytų Lietuvoje 
Pagal LR Konstitucijos 14 straipsnį valstybinė Lietuvos 

Respublikos kalba - lietuvių ~ba, t~dėl praš?~~= . 
• visose Vilniaus, Salčmmkų ra1onų semunIJose sudaryti 

galimybę mokytis valstybine kalba; 
• mokymuisi valstybine kalba sudaryti prioritetines sąlygas; 
• pagal LR valstybinės kalbos, Švietimo, Etninės kultūros 

valstybinės globos ir kitus įstatymus apginti Vilniaus apskrįties 
mokyklas valstybine kalba, neperduodant jų Vilniaus, Sal-
čininkų rajonų savivaldybėms diskriminuoti ir uždaryti; . 

• atkurti Tetėnų "Salčios" pagrindinę mokyklą, neverčiant 
70 vaikų važinėti į Eišiškes; 

• nutraukti savivaldybės spaudimą Poškonių vaikų darže
liui ir kitoms švietimo įstaigoms; 

• neįteisinti užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvoje 
nevalstybine kalba; 

• dėl Lietuvos Respublikos piliečių vardų ir pavardžių 
lietuvių kalbos abėcėlei neįvesti užsienio raidžių; 

• oficialią LR savivaldybių informaciją, leidinius skelbti 
taisyklinga lietuvi~ kalba; . . . . . 

• Vilniaus miesto troleibusuose nutraukti pnevartlnĮ LR 
piliečių ir užsieniečių m?~ą lenkų kal~'°s; . . . . 

• etninėse lietuvių zemese (Breslau1os raJ. ir kitur) atkurti 
ir palaikyti lietuvių kultūros ir švietimo centrus; 

• atnaujinti partijų sutartį dėl rytų Lietuvos švietimo. 
Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas 2007.V.26 

Vilnius, Gedimino l 



Kai laikas buvo sustojęs ... 
Wasaga Beach, ON, 2007 

m. gegužės 26, šeštadienį Va
sagos Gerojo Ganytojo misi
jos salėje buvo atšvęsta Vasa
gos "Bočių" choro penkmečio 
sukaktis. Į išpuoštą salę susi
rinko gausus būrys svečių iš 
arti ir toli. Nepaprastai gražiai 
ir meniškai atrodė vaišių stalų 
centrinės gėlių dekoracijos. 
Tai rūpestingas darbas Danos 
ir Laimio Mačikūnų. 

Algis Ulbinas, "Bočių" 
choro vadovas ir vaidintojų 
grupės "Kibirkštis" režisie
rius, pradėjo vakarą pasvei
kindamas susirinkusius ir pakvie
tė pasižiūrėti ištraukos iš Anta
no Gustaičio pjesės Sekminių 
vainikas, kurią suvaidino "Ki
birkšties" aktoriai. Veiksmas 
vyko Lietuvos kaime. Įdomūs 
kaimo gyventojų charakteriai 
pynė intrigas. Stipri ir vaiz
dinga Lina Verbickaitė - die
vobaimingos našlės vaidme
nyje. Ona Senkuvienė sukūrė 
labai įdomų ir sukeliantį daug 
juoko kaimo pletkininkės cha
rakterį; abu vyrai - piemenu
kas (Kęstutis Poškus) ir Jonas 
(Vladas Rukšys) nuteikė žiū
rovus linksmai. Iškilminga 
Sekminių šventės pabaiga su 
grįžusiu pabaigus mokslus 
daktaru (Antanas Samsonas) 
pas motiną Kastutę (Birutė 
Samsonienė ). Visi svečiai atsi
stojimu ir gausiu plojimu pa
gerbė vaidintojus ir režisierių 
Algį Ulbiną. 

Po vaidinimo, programos 
pranešėja Lina Verbickaitė 
jausmingai pasveikino susirin
kusius į "Bočių" sukaktuvių 
šventę ir gražiai apibūdino lie
tuvio meilę lietuviškai dainai, 
nes joje skamba mūsų džiaugs
mai, kančios ir ilgesys. Paprašė 
"Bočių" chorą atidaryti dainų 
skrynelę ir visus palinksminti 
gražiomis dainomis. 

"Bočių" choras jau pen
kerius metus nepailstamai dir-

Hamilton, ON 
MIŠIOS ŠIOKIADIENIAIS 

Aušros Vartų šventovėje 9 v.r. 
Sekmadieniais - 9 v.r. (votyva) 
ir 10.30 v.r. (suma). St. Catha
rines Mišios 4 v.p.p. Dėl išsa
mesnės informacijos galite 
skambinti į kleboniją tel. 905 
522-5272. 

JAUNIMO KONGRESO 
rengimo komitetas kviečia visus 
birželio 24, sekmadienį į Jauni
mo centrą po šv. Mišių pasivai
šinti kava. Tai padėka už nuola
tinę paramą. 

AV PARAPIJOS KLEBO
NAS KUN. AUDRIUS ŠARKA 
išvyksta į Lietuvą liepos 6 d. 
Grįžta rugpjūčio 13 d. Jį pava
duos atvykęs iš Lietuvos Kauno 
Šv. Dvasios Šilainių parapijos 
klebonas kun. Emilis Jotkus. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Irena Vaičiulytė-Bradaitie
nė, ANT DAINUOJANČIO 
KRANTO UŽAUGAU. Dainuo
jamoji poezija. "Tai mano ket
virtasis 'kūdikėlis'. Kaip ir anks
tesniais, taip ir šiuo, labai 
džiaugiuosi. Ir visai nesvarbu, 
kad jis lengvesnio turinio. Mo
tinai visi vaikai vienodai mieli. 
Ačiū Jums už šiltą bendradar
biavimą ir mano kūrybos popu
liarinimą. Pagarbiai. Autorė". 
2006.12.30. Marijampolė. 

ba. Viskas prasidėjo nuo kelių 
balsingų giesmininkų vyrų, ku
rie giedodavo sekmadieniais 
per šv. Mišias. Laikui bėgant 
Bronius Zabulionis pakvietė 
moteris padėti kartu giedoti. 
Algis Ulbinas susidomėjo gies
mininkų grupe ir paprašytas 
sutiko juos mokyti bei jiems 
vadovauti. Taip susikūrė Va
sagos bažnytinis choras. Vė
liau jie praplėtė repertuarą 
lietuviškomis dainomis ir pa
sivadino "Bočių" vardu. 

Per penkerius jų veikimo 
metus "Bočių" choras koncer
tavo Hamiltone, Toronte, Del
hi ir Midlande giedojo Mišio
se. Jie visada mielai sutinka 
praturtinti programą savo dai
nomis įvairi9se šventėse ir mi
nėjimuose. Siuo metu dainuo
ja 22 choristai. Linkėjimai 
jiems sėkmingai tęsti pradėtą 
darbą ir linksminti žmones 
lietuviška daina. 

Gražiai pasipuošę "Bo
čių" choristai, diriguojami Al
gio Ulbino, padainavo šešias 
dainas, atsiųstas iš Lietuvos, 
išskyrus dainą Vasaga: Dai
nuokim, dainuokim, Einu per 
žemę, Vėjo daina, Prie šaltinio 
gilaus, Nemunai jaunų dienų, 
Vasaga (muz. ir žodž. A. Ulbi
no ). Moterų chorisčių trejukė 
- l. Punkrienė, L. J avienė ir 
E. N amikienė - padainavo 
dainą Aš pamilau. Po gausių 
plojimų choras pakartojo ke
letą dainų įjungdamas svečius 
kartu dainuoti. 

Koncertas paliko labai 
malonų, šiltą įspūdį ir pagar
bos jausmą "Bočių" chorui 
bei jo vadovui Algiui Ulbinui. 
Klebonas kun. Vytas Staške
vičius labai gražiai pasveikino 
"Bočių" chorą ir jo vadovą 
linkėdamas šviesios kūrybinės 
ateities. Jam sukalbėjus mal
dą prieš vakarienę, visi vaiši
nomės skaniai paruoštais val
gių patiekalais. Tai nuopelnas 

darbščių šeimininkių V. Ulbi
nienės ir A. Vaškevičienės, 
kurioms talkino choro mote
rys ir vyrai. 

Po vakarienės KLB Vasa
gos ir apylinkių pirm. Rūta 
Poškienė pasveikino "Bočių" 
chorą ir vadovą linkėdama 
veiklios ateities. Aleksas Ku
šinskas, vienas iš choristų, su 
liūdesiu pranešė, kad turi pa
sitraukti iš choro dėl silpnos 
sveikatos, linkėdamas visiems 
choristams ir Algiui Ulbinui 
ilgų darbingų metų. Adolfas 
Kanapka choro vardu įdomiai 
ir humoristiškai pasveikino 
Algį Ulbiną su linkėjimais 
darbingų, šviesių ateities metų 
ir įteikė choro dovaną. Aldo
na Lapavičienė gražiai ir jaut
riai pasveikino Algį Ulbiną, 
dėkodama už jo rūpestingą 
veiklą ir vadovavimą chorui. 
Magdutė Juozaitienė pasvei
kino jį ir įteikė gėlių progra
mos pranešėjai Linai Verbic
kaitei, gėlių paruošėjai Danai 
Mačikūnienei ir vaišių šei
mininkėms Vandai Ulbinienei 
ir Aldonai Vaškevičienei. Ri
mas Paulionis pasveikino "Bo
čių" chorą ir Algį Ulbiną Lie
tuvos kankinių parapijos cho
ro vardu. 

Paskutinį žodį tarė Algis 
Ulbinas dėkodamas "Bočių" 
choro ir "Kibirkštis" vaidinto
jų grupės vardu visiems sve
čiams, atsilankiusiems į šią iš
kilmingą penkmečio šventę ir 
visiems, kurie prisidėjo nuo
širdžiu darbu šią šventę ruo
šiant. A. Vitkienė 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 

Amerikos lietuvių tauti
nės sajungos Čikagos skyriaus 
pavasarinis susirinkimas įvy
ko gegužės 4 d. "Seklyčios" 
patalpose. Buvusi stipri or
ganizacija pradėjo silpnėti, 
nes jos narių eilės kasmet 
retėja. Čikagos skyrius, va
dovaujamas Matildos Mar
cinkienės dar gyvuoja. Iš 
pranešimų paaiškėjo - pra
ėjusiais metais buvo sureng
tos bendros Kūčios, kuriose 
dalyvavo didelis būrys tau
tiečių. Vasaros metu skyrius 
surengė gegužinę Ateitinin
kų sodely su puikiu maistu, 
muzika ir dainomis. Buvo 
pasirengę surengti šiais me
tais Kovo 11-osios minėjimą, 
bet dėl pasikeitusių sąlygų 
minėjimo teko atsisakyti. 

Petras Buchas, Tautinės 
sąjungos Amerikoje valdy
bos pirmininkas, padarė pra
nešimą apie visos sąjungos 
veiklą. Be Čikagos skyriaus, 
dar veikia skyriai Bostone, 
MA, Niujorke, NY, Los An
geles, CA, ir St. Petersburge, 
FL. Tautinės sąjungos atsto
vai dalyvauja Amerikos lie
tuvių taryboje. Sąjunga pa
laiko glaudžius ryšius su Tau
tine sąjunga Lietuvoje. Drau
gijos "Viltis" valdyba rūpi
nasi savaitraščio Dirva leidy
ba. Tautinės sąjungos valdy
ba yra susitarusi su Vytauto 
Didžiojo universiteto prof. 
Mečislovu Treiniu dėl kny
gos paruošimo apie Tautinės 
sąjungos 1975-2007 metų 
veiklą. Nuo 1949 m. iki 1975 
m. veikla aprašyta prof. Jono 
Puzino. P. Buchas taipgi pra
nešė, kad ilgametis valdybos 
ižd. Oskaras Kremeris dėl 
sveikatos pasitraukė iš pa
reigų. Laikinai iždo tvarky
mą perėmė pats pirminin
kas. Kitas nemažas rūpestis 
- surengti Amerikos Tauti-
1!ės sąjungos suvažiavimą. 
Cikagos skyriaus valdybą su
daro: pirm. M. Marcinkienė, 
narės - J. Variakojienė, Z. 
J aškevičienė, l. Dirdienė ir 
A. Tiškuvienė. 

Palm Beach vietovėje, 
FL, gegužės 19 d. Mary Im
maculate šventovės salėje 
įvyko "Saulės kranto" lietu
vių šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvės. 
Mokyklos vedėja savo žody
je dar priminė susirinku
siems mokinių tėvams ir sve
čiams, kad kartu bus pami
nėta ir Motinos diena. Mo
kiniai motinoms padainavo 
dainų ir padeklamavo eilė
raščių. Tolimesnę programą 
atliko įsisteigusi 8-nių mo
terų grupė "Dainelė", pa
dainavusi linksmų dainų su
silaukusi šilto publikos pri
ėmimo. Mokiniams buvo 
įteikti pažymėjimai ir apdo
vanojimai. Pabaigai padėkos 
žodžius tarė LB Palm Beach 
apylinkės bei Floridos LB 
apygardos pirm. Kęstutis 
Miklas ir JAV LB tarybos 
narė Dalia Augūnienė. 

Argentina 
Pagrindinė Lietuvos ne-

priklausomybės šventė vyko 
Rosario mieste, Santa Fe 
provincijoje, kur pastatytas 
paminklas Argentinos vėlia
vai. Čia buvo iškelta Lietu
vos vėliava, kuri plevėsavo 
visą šventės dieną. Mišias 
katedroje koncelebravo prel. 
R. Gimez, prel. E. Putrimas 
abu pasakę pamokslus, ir 
kun. A. Steigvilas. Po pamal
dų prie Argentinos Vėliavos 
paminklo vainikus padėjo 
Lietuvos ambasados įgalioti
nė L. Tupe, prel. E. Putri
mas, prof. R. Repšys; prie 
Lietuvos vėliavos - Rosario 
miesto burmistro atstovas, 
Tarptautinių ryšių Santa Fe 
provincijos atstovas, Veng
rijos ir Bolivijos atstovybių 
pareigūnai; prie ALOS tary
bos vėliavos - šios organiza
cijos pirm. inž. J. Brazaitis, 
M. Norkienė ir E. Butkevi
čiūtė. Argentinos kariuome
nės pučiamų instrumentų 
orkestras sugrojo Argenti
nos ir Lietuvos himnus, paly
dimus vietinio jaunimo cho
ro. Kalbėjo Lietuvos garbės 
konsulas Santa Fe provinci
joje prof. R. Repšys ir Lie
tuvos ambasados įgaliotinė 
Laura Tupe. Po iškilmių 
miesto burmistro buveinėje 
pabendrauta ir pasivaišinta. 

Gudija 
Pelesoje balandžio mė

nuo yra laikomas švaros mė
nesiu. Pelesos lietuvių vidu
rinės mokyklos visos klasės, 
padedamos vadovų, švarino 
ir tvarkė savo aplinką. Ba
landžio mėn. įvyko įvairių 
renginių. Mokykloje vyko 
vakaronė kartu su kaimo mo
čiutėmis, kurios mokiniams 
pasakojo apie senuosius lie
tuvių papročius. Buvo dai
nuojama, ridenami margu
čiai, prisimenant neseniai 
atšvęstas Velykas. Rodunėje 
vyko Varanavo rajono savi
veiklos pasirodymas. Pelesai 
tame renginy atstovavo Pe
lesos lietuvių mokyklos kai
mo kapela, vadovaujama 
mokytojo P. Rimkaus. Jai pa
vyko gerai pasirodyti ir susi
laukti padėkos bei pagyri
mo. Pelesa susilaukė svečių 
iš Lietuvos - žurnalistų ir 
Lietuvos generalinės konsu
lės Gardine D. Mockuvie
nės. Balandžio pabaigoje pe
lesiečiai buvo nuvykę į penk
tąjį tautinių mažumų festi
valį Gardine. Taipgi Pelesos 
lietuvių mokyklos atstovai 
lankėsi Lietuvių Namuose 
Vilniuje, kur vyko lietuvių 
kalbos olimpiada. 

Vokietija 
Sulaikyta lietuvių gauja 

(daugiau 10 žmonių), vogusi 
:prabangius automobilius. 
Sių išardytų automobilių da
lys buvo gabenamos į Lietu
vą. Atlikus kratas Kaune ir 
kituose miestuose, dar sulai
kyti keturi kauniečiai. Sulai
kymo metu jie buvo namuo
se ir nesipriešino. Vogtus au
tomobilius perveždavo į Bel
giją, iš čia jų dalis gabendavo 
į Lietuvą, kur jos būdavo 
parduodamos. JA 
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Š.m. gegužės viduryje pra
sidėjo antrasis baroko kul
tūros festivalis Lietuvoje. Jo 
iškilmingas atidarymas vyko 
ne vienoje iš žymiųjų šio sti
liaus šventovių, bet Papar
čiuose (Kaišiadorių rajonas). 
Maža, kukli medinė šventovė 
turi seną ir idomią istoriją, 
kuri atspindi baroko sklaidą 
Lietuvoje. 

Paparčių gyvenvietė pir
mą kartą paminėta rašytiniuo
se šaltiniuose 1387 m. brolių 
Jogailos ir Skirgailos sutarty
je. Pirmoji katalikų šventovė 
čia pastatyta 1622 m. Po po
ros dešimtmečių įsikūrė do
mininkonų vienuolynas, buvo 
pastatyta mūrinė šventovė. 
Dmnininkonų vienuolynas be
veik 200 metų buvo šių apy
linkių dvasiniu ir kultūriniu 
centru. Jie turėjo itin turtingą 
biblioteką, vertingų dailės kū
rinių - paveikslų, skulptūrų. 
Už pagalbą 1863 m. sukilė
liams Paparčių vienuolynas 
buvo uždarytas, jame buvu
sios vertybės išslapsfytos ar iš
grobstytos. Jo patalpose buvo 
įsikūręs carinės Rusijos kariuo
menės dalinys, kuriam išvy
kus, pastatai sunyko. 1916 m. 

Paparliuose IJVenusins do
mininkonus primena xvm š. 
statyta ir gausiai sienq tapy
ba išpuošta kapq koply~ia 

Barokas Lietuvoje 
pastatyta naųja medinė Šv. 
Stanislovo ir Sv. Pranciškaus 
Asyžiečio šventovė. Pamažu 
buvo sugrąžinama išblaškyta 
nuosavybė. Taip sugrižo Švč. 
Mergelės Marijos Snieginės 
paveikslas (XVII i. ), vertin
gos to paties laiko skulptūros 
Kristus prie stulpo ir Nu/ay
nuotasis. Neseniai Lietuvos 
dailės muziejaus P. Gudyno 
meno vertybių restauravimo 
centre atnaujintos dvi skulp
tūros iš domininkonų paliki
mo. 1hl medinės meistrų or
dino įkūrėjo šv. Dominyko ir 
Šv. 'lbmo Akviniečio figūros, 
spėjama, išdrožtos vienuolyno 
klestėjimo laikais XVIII šimt
mečio pirmojoje pusėje vieti
nių meistrų. 'lbkių barokinių 
paminklų kaip Paparčiai Lie
tuvoje yra ir daugiau, dauge
lis iš jų atstatomi, išsaugant 
ateičiai. 

Barokas kaip meno rūšis i 
Lietuvą atkeliavo iš Italijos 
XVI šimtmetį. Gimusi katali
kiškoje valstybėje ši kultūros 
apraišk.a kartu su stiprėjančia 
katalikybe rado puikią dirvą 
tuometinėje Lietuvos Didžio
joje kunigaikštystėje. Šis pil
nas gyvybės, šviesos, gyveni
mo džiaugsmą teigiantis sti
lius gana greitai paplito visose 
kultūros ir meno srityse, ta
čiau bene labiausiai architek
tūroje. Istorikai tvirtina, kad 
pati pirmoji barokinė šven
tovė šiaurinėje Alpių pusėje 
pastatyta tuometinėje LDK 
teritorijoje. Tui M.K. Radvilos 
Našlaitėlio 1586-1599 m. pa
statyta jėzoitų kolegijos šven
tovė Nesvyžiuje (dabar Gudi
ja). Jos architektas Džovanis 
Marija Bemardonis - pačios 
pirmosios baroko šventovės 

Italijoje architekto mokinys. 
O po to jau puošnūs barokinių 
statinių fasadai tarsi užgožė 
gotiškuosius i dangų iškilusius 
bokštus, smailiaviries langų ir 
durų arkas, saikingus ažūri
nius grakščių linijų raštus. Sta
tomos Pažaislio, Vilniaus 
šventovės pasižymi itin ištai
ginga vidaus puošyba, detalių 
gausumu, įmantrumu. Šalia 
architektūros suklesti muzika, 
teatras ir tapyba, savo turiniu 
irgi daugiausia atsiremianti i 
religijos istoriją. 

Baroko laiko žmogus - gi
liai religingas ir tikintis, kad 
menas, talentas priartina prie 
Kūrėjo ir tarnauja jo šlovei. 
Neatsitiktinai to meto stato
mos šventovės itin puošiamos 
skulptūromis, sienine tapyba, 
vitražais ir paveikslais, kai ku
rie iš jų vėliau tampa relikvi
jomis. Religinės apeigos ir 
drabužiai tampa puošnesni. 
Vienuolynai steigia bibliote
kas, spausdinamos gražiai įriš
tos knygos, suklesti mažoji 
graitka. Labai reikšminga ir 
tai, kad religijos įstaigose su
kaupti meno kūriniai, sukurti 
svetur ar pakviestųjų dailinin
kų, tampa lyg ir visų nuosa
vybe, jie yra saugomi visiems 
prieinamoje erdvėje. Juo gė
risi ne tik bajorai ir turtingieji. 
Paprasti žmonės turi progos 
pajusti meno itaigą, skulptūrų 
ar paveikslų, apeiginių dirbi
nių groži. Ar ne iš tų pamokų 
gimė kryždirbystė, išskirtinis 
Lietuvos kraštovaizdžio ženk
las, medinių "Rūpintojėlių" 
drožyba? 

"Lietuvą kaip europini 
kraštą svetimšaliai atpažįsta, 
regis, pagal baroką, ypač pa
gal Vilniaus architektūrą, -

XVII š. statyta milinė Paparftq domininkonq šventovė viduje 
buvo išpuošta septynių altori'ų, sakyklos ir krikšty.ldos 
ansambliu 

Kadaise stovėjusios ir XIX š. carinės vaidilos Įsakymu nu
griautos šventovės įspūdiagą dekorą primena išlikusios 
medinės dominin.konq šventqjq Dominyko, Thmo AkvinieBo 
ir popiežiau Pijaus V skulptūros 

vėlesnės kultūrinės epochos 
nesugebėjo užgožti barokinio 
Lietuvos kraštovaizdžio. Ga
lėtume sakyti, kad apskritai 
šiandieninės Lietuvos visuo
menės ištakos glūdi baroko 
epochoje. Atidžiau pasižval
gykime - ir paaiškės, kad ba
roko rasime daug kur: tai lie
tuviškieji raštai, universitetas, 
mūsų pavardės, poniškieji, 
nuo dvaro nusižiūrėti buities 
atributai" (Senosios Lietuvos 
istorija 1009-1795, A. Bum
blauskas). 

Šis istorikas primena ir 
tai, kad būtent baroko laikais 
pagal europinį modelį Lie
tuvoje pradėtas kurti parapijų 
centrų išsidėstymo tinklas: to
kiu tankumu, kad aplinkiniai 
gyventojai galėtų girdėti 
skambant savo šventovės var
pus, kviečiančius į pamaldas. 
Ir negalima nepaminėti - šis 
metas mums sukūrė Vilnių -
mūsų pasididžiavimą. Praėju
sios istorinės negandos nema
žai sunaikino, kai ką patys 
esame sugadinę dėl nemok
šiškumo, abejingumo savo pa
likimui. Bet nemažai išsau
gota ir atnaujinta. 

roko palikimas šiame mieste 
daugeliui jo lankytojų taps di
džiausiu atradimu. 

Bet baroko architektūros 
statinių, daugiausia religinės 
paskirties, gausu ne tik Vil
niuje. Šalia Kauno Pažaislia 
vienuolynas, ikurtas kamal
dulių ( atgailautojų) vienuolių, 
patyręs daug negandų ir kei
tęs šeimininkus, sugrąžintas 
tikriesiems savininkams. Jis 
pamažu atnaujinamas ir vėl 
tampa dvasinio bei .kultūrinio 
gyvenimo centru. Bllželio mė
nesį čia jau 12-ąjį kartą prasi
deda Pažaislia muzikos festi
valis, kuriame dalyvaus atlikė
jai iš 18 valstybių, bus sureng
ta 40 koncertų. 

Tu.d galime pasidžiaugti 
ne tik atnaujinamų pastatų 
architektūra ir jų istorija. 
Svarbiausia - į juos grižta ba
roko dvasia: gėrio ir dvasinės 
pilnatvės paieškos, noras Kū
rėjo duotu talentu pasidalinti 
su kitais, skleisti meną, kaip 
visuotinę paskatą tobulėjimui. 

Dabartinė Papari!i1Į mediaė šventovė, pastatyta 1916 m. 
2009 m. Vilnius tampa 

Europos .kultūros sostine. Ba-

Ntrs. iš l.ektiaio 
Kai.fiadoriq vyskupija ir jo8 

salaalinis ptm!ldas 

Maldos trupinėliai 
l rudenį grilta 
Apsunkus tyla, 
Dienos pavargusios 
Grįita, 

Palaukij juoduoja 
Domioji vaga, 
Jurginai palangėje 
Jrysta ••• 

Pakvimpa aruodai, 
Duonelės skalsa, 

Mintis atradimais 
Pražysta, 
Mei/.e dikoja 
l'ava18W malda, -
Gyi.ybė ileina, 
Sugrįžta ... 

Orudenio~ 
Skalsus ir skaudus, 
Ilgėja lig skausmo 
Šešėliai, 
Sugriiimo vilty 
Auga kmė, lnwgus, 

Gerumo, maldos 
-n..„. ,,.„_, „ • ...,,lnr:4KU. •• 

VALERUA VILČINSKIENĖ 

lvielia balti lieda4 
ant lakelių visų 
kiek akim užmatai. .. 

'llzkeliu 'IU ateini Tėyodįęųąi 
su lazdele rankoj, 

Jazminas ir senelis saulė spindulius beria 

Jau pavasaris vie.fi ten žolynų jūroj. 
senam sode žaliam, Na, tai kas, kad 'IU senas, 
tyliai jazmintu skleidžias sidabriniai pl.auka~ 
pakraity tolimam. 7avo .fypseną mena 

Lyg tai lventei staiga - man balti jazminai! B.V. 

MINIATIŪROS 

Būtinybė 
Pačiomis gražiausiomis gėlėmis 

apkaišyta Meilė. Ant Neapykantos 
kaklo riogso karklų vainikas, bet jos 
abi viena be kitos negali gyventi. 

Santuoka 
Baltaplaukė žiema švenčia savo 

vestuves. Kiek aplinkui spindinčio 
žavesi~! Žiba jaunavedžio Šalčio 
akys .•• Sioje šventėje aš ieškau šilu
mos, jaukumo ... Nerandu ... Ar tik 
šiluma atneša tikrąją laimę? 

Reda Kisel.ytė, Rokiškis 



Pavyko susikalbėti ... 
Nepaprastu greičiu skrieja laiko ir istori

jos įvykių karuselė. Lietuvių kultūros istori
joje ryškų pėdsaką paliko Juozo ir Alfonso 
Keliuočių veikla. Jų vardai susiję su elitinio 
žurnalo Naujoji Romuva leidyba. Šiandien 
tik rašytiniai šaltiniai ir amžininkų prisimini
mai liudija apie šių žmonių indėlį Lietuvai. 

Rokiškio krašto žemėje giliai puoselėja
mos brolių Keliuočių literatūrinės tradicijos, 
kiekvienais metais rengiamos Poezijos pava
sario šventės. Kiekviena šventė įgauna viski
tokį atspalvį ... 

Šių metų pavasaris mūsų visų nelepina 
šiluma, todėl beliko sielas sušildyti poezijos 
posmais. Į Rokiškyje organizuojamą Poezijos 
pavasario šventę atvyko literatūros gerbėjai 
beveik iš visos Lietuvos ... Užsukę į Rokiškio 
rajono savivaldybės viešąją biblioteką, šven
tės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su 
unikalia Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centro paroda. Godi gegužės saulutė 
barstė spindulius, kukavo gegutė, o poezijos 
mylėtojai iš širdies gelmių skaitė savo poeziją 
Juozo ir Alfonso Keliuočių tėviškėje. Papras
toje kaimo sodyboje, kuri taip nuoširdžiai 
dvelkia lietuvybe, nepaprastai subtiliai įsi
komponavo Kauno J. Tumo-Vaižganto mu
ziejaus vedėjo, literatūrinės Vlado Šlaito 
premijos laureato (2006 m.) Alfo Pakėno li
teratūrinis žodis. Entuziastingoji šventės ve
dėja, Rokiškio rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva 
Vilkickienė vis kvietė ir kvietė dalyvius skai
tyti savo poeziją. Brolių Keliuočių tėviškėje 
nuskambėjo svarus Ukmergės krašto poetų 
žodis. 

Nuolat naujas veiklos formas diegianti 

v 

Rokiškio rajono savivaldybės viešosios biblio
tekos direktorė Alicija Matiukienė maloniai 
susirinkusius pakvietė pasivaišinti ukmergiš
kių ir rokiškėnų sūriu, bandelėmis, gurkštelė
ti karštos kavos. Maloniai pabendravome 
vieni su kitais, bet teko palikti tą jaukų gam
tos prieglobstį. Išvykome į Viešąją biblioteką. 
Čia vėl vyko Vakaro skaitymai, liejosi muzika, 
skambėjo dainos. 

Ar galima žodžiais papasakoti kokį vaid
menį žmogaus gyvenime turi tėviškė? Ma
nau, kad ne ... Prisiminiau Ukmergės savival
dybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos dar
buotojos, kraštietės Margaritos Rokienės 
mintį: "Esu Rokiškyje, bet vėl neparvažiuo
siu pas mamą į Juodupę ... " Deja, bet taip at
sitinka ... Vakaro skaitymuose meniškai skam
bėjo fotomenininko, poeto Albino Kuliešiaus 
žodis, tiesiog girdė sielas ... Jis labai profesio
naliai fiksavo jau niekada nebepasikartojan
čias akimirkas. Daugelio literatūrinių kon
kursų laureatė, diplomantė Leonora Janke
liūnienė ne tik skaitė savo kūrybą, bet kartu 
ir apgailestavo, kad nedalyvauja tą dieną vy
kusioje šventėje, kur apibendrinami literatū
rinio konkurso "Žydinčios vyšnios šakelės" 
rezultatai, o rokiškėnams tik džiugu, kad ji 
nepasididžiavo ir atvyko pas mus. Kai kurie 
ukmergiškiai Rokiškio krašto žemėje viešėjo 
jau ne pirmą kartą, o mes tikime, kad ir ne 
paskutinį. Tai tik keletas akcentų, pastebėji
mų iš literatūrinio renginio, kiekvieno širdyje 
jie nutapyti kitokiomis spalvomis, bet svar
biausia, kad poetiškoms sieloms pavyko susi
kalbėti. 

Reda Kiselytė, Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekos vedėja 

Š.m. gegužės 13-tą dieną 
margas skelbimas visus su
kvietė į Lietuvių Namus švęsti 
Motinos dieną. Žmonių pri
gužėjo pilna salė. Čia visų lau
kė tradiciniai sekmadieniniai 
pietūs, o mamytes Lietuvių 
Namai pagerbė, įteikdami 
kiekvienai po gėlytę ir vyno 
taurę. 

Sventė mamytėms 

1-mą valandą gražiai pa
sipuošusios "Skrybėlaitės" -
Rūta Snowden, Janina Bud
rienė, Jurga Šaudienė, Vilma 
Sabaliauskienė ir Eglė Juškai
tienė - visus pakvietė į Kara
liaus Mindaugo menę klausy
tis koncerto, specialiai ta pro
ga paruoštos programos "Tu 
numegzk man, mama, kelią". 
Viena po kitos liejosi dainos, 
skirtos mamytėms. Jaunystės 
prisiminimus žadino daina 
apie margą mamos suknelę, 
aistras kurstė temperamentin
gos Rožė ir Tykiai Nemunėlis 
teka. Atliekant švelnią Lopši
nę ne viena moterėlė salėje 
braukė ašarą. Pasigirdus pir
miesiems Motinos valso akor
dams, pasigirdo žiūrovų ploji-

mai, dar labiau sustiprėję, kai 
į salės vidurį įplaukė šokėjų 
pora, Ramunė Ancutaitė ir 
lchtiandras Urniežius. Jų ele
gantiškas valso šokis sulaukė 
audringų ovacijų. Daina Mo
tinos valsas nuskambėjo du 
kartus, kad sūnūs galėtų pa
kviesti šokiui savo mamas. 

Nepaprasto žavesio kon
certui suteikė muzikiniai in
tarpai: jaudinančiai pianinu 
skambino Ona Gladkovienė 
ir smuikeliu širdis virpino 
Mindaugas Gabrys. Klausyto
jai išgirdo tokius garsius kūri
nius, kaip Richardo Rodgers 
Edelweiss, Franzo Leharo Vil
ja, Georges Bizet Habanera, 
Astor Piazzolla Milonga del 
Angels bei Consuelo Ve
lazquez Besame Mucho. Nė 
vienas neliko abejingas argen
tinietiškai Gerardo Matas 
Rodriguez Cumparsitai, kurią 
akordeonu atliko Vilma Sa
baliauskienė. 

Pasibaigus koncertui, "Skty-

bėlaitės" visus vaišino kava ir 
braškiniu tortu, kurių net tris 
ta proga iškepė pati daininin
kė Rūta Snowden. Niekas ne
skubėjo skirstytis. Dar ilgai 
skambėjo dainos, mezgėsi 
įdomūs pokalbiai, girdėjosi 
padėkos ir komplimentai. 

Prie renginio sėkmės pri
sidėjo nemažas būrys talki
ninkų: "Skrybėlaičių" vaikai, 
Rimas ir Lina Budriai, Gin
tarė Sabaliauskaitė, tą dieną 
nedainavusios, bet visa širdim 
prijaučiančios ansamblio na
rės Violeta Levandauskienė 
ir Rasa Tamkevičienė su savo 
šeimom, visada ansambliui iš
tikimas Jurgos vyras Dainius 
Šaudys. 

Koncerto garso apipavi
dalinimu šauniai pasirūpino 
Vitas Balyta. Kuo nuošir
džiausiai "Skrybėlaitės" dė
koja Lietuvių Namams ir vi
siems susirinkusiems. Jūsų dė
ka įvyko ši puiki šventė. 

E. Juškaitienė 

"Skrybėlaitės" Motinos dieną, gegužės 13 Toronto Lietuvių Namuose linksmina mamytes ir 
gausią publiką 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
XII Pažaislio muzikos 

festivalis prasidėjo birželio 
3 d. Per tris mėnesius jis 
duos įvairaus pobūdžio 36 
koncertus su lietuvių ir už
sienio atlikėjais. Žiūrovus 
linksmins 5 simfoniniai or
kestrai, 4 chorai, kamerinės, 
folkloro ir džiazo muzikos 
ansambliai. Koncertai vyks 
Pa~aislio vienuolyne, Zyplių 
ir Zemaitkiemio dvaruose, 
Jachtklube, Vytauto Di
džiojo universiteto salėje, 
pranciškonų vienuolyno Sv. 
Jurgio, Skarulių Šv. Onos, 
Švč. Trejybės (Kauno kunigų 
seminarijos) ir kitose švento
vėse. Festivalio atidarymo 
koncerte skambėjo The 
Queen Symphony - simfonija 
orkestrui, chorui ir solis
tams, sukurta pagal Freddie 
Mercury ir "Queen" grupės 
dainas. 

Festivalio metu Žemait
kiemio dvare bus parodyta 
ir 100 metų atšventusi pir
moji lietuviška opera, Miko 
Petrausko Birutė. Operos 
žanro 400 metų jubiliejui 
skirtame renginyje choro 
"Brevis" madrigalistai, paly
dimi senaisiais instrumen
tais, atliks XVI š. kompozi
toriaus Orazio Vecchi mad
rigalinę komediją L 'amfipar
naso. Zapyškio Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėje bus 
pirmą kartą Lietuvoje stato
mos dvi monooperos: Vitali
jaus Gubarenko Meilės laiš
kai ir Leonido Kiseliovo Ne
pažįstamosios laiškas, kurias 
atliks dainininkė Sabina 
Martinaitytė ir pianistė Aud
ronė Eitmanavičiūtė. 

Mindaugo karūnavimo 
dieną bus rengiama istorinė 
Balio Sruogos kronika Kazi
mieras Sapiega, kuriai muzi
ką sukūrė Antanas Kučins
kas. Dar vienas anksčiau 
Lietuvoje negirdėtas veika
las bus Astoro Piazzollos 
tango opera Marija iš Bue
nos Airių. Iš netradicinių ne
akademinės muzikos festiva
lio projektų paminėtinas 
Kauno botanikos sode įvyk
siantis susitikimas su Aust
ralijos aborigenų ir Toreso 
sąsiaurio salų gyventojų šo
kio teatru Descedance ir su 
Gruzijos patriarchato folklo
riniu ansambliu "Basini", 
kuris pristatys Gruzijos sak
ralinę muziką, liaudies dai
nas, instrumentinę muziką 
bei šokius. 

Vilniaus universiteto žur
nalistikos studentų laikraštis 
Universiteto žurnalistas, pra
dėtas 1977 m., bet 1991 m. 
sustabdytas, š.m. gegužę vėl 
atnaujino leidybą. Laikraštis 
skirtas pradedantiems žur
nalistams, kad šie turėtų kur 
skelbti savo pirmuosius raši
nius, dalintis idėjomis. At
naujinto žurnalo 180-ąjį nu
merį rengė Žurnalistikos 
instituto pirmojo kurso stu
dentai. Jame būsimieji žur
nalistai aiškinasi, ar pilietinė 
visuomenė tėra sąvoka be 
turinio, kaip informacijos 
amžius veikia tapatybę, ko
dėl žmonės taip pasitiki 
"sergančia" Lietuvos žinia-

sklaida; skelbiamas pokalbis 
su filosofu Leonidu Dons
kiu, poetu Kornelijumi Pla
teliu. Planuojama atnaujintą 
žurnalą leisti kartą ar du per 
mėnesį. 

XIV Tarptautinis teatrų 
festivalis "Šermukšnis" vyko 
Klaipėdoje birželio 7-9 d.d. 
Festivalis, kuris nuo 2002 m. 
įtrauktas į Jūros šventės prog
ramą, turi dvi dalis: rimtą ir 
pramoginę. Rimtojoje daly
je, kuri vyko Piliavietėje, 
Kauno mažasis teatras paro
dė Vytauto Balsio režisuotą 
Katytę P (pagal E. Ensler 
pjesę Vaginos monologai, 
analizuojančią moters pri
gimtį, dalią ir socialinį įtūžį). 
Kauno valstybinis teatras pa
rodė spektaklį Balta katė 
juodoje Aliaskoje, pagal Gin
tarės Adomaitytės pjesę, re
žisuotą Arvydo Lebeliūno, 
ir Alvydo Vizgirdos režisuo
tą spektaklį Pietūs su Liudvi
ku, pagal T. Bernhardo pje
sę. Neringa Bulotaitė paruo
šė monospektaklį Šaukšta
veidė apie viltį ir tikėjimą: 
devynmetė vėžiu mirštanti 
mergaitė aptaria savo patirtį, 
bando susitaikyti su likimu. 

Karaliaučiaus srities dra
mos teatras "Tilzit teatras" 
vaidino Jevgenijaus Marče
lio režisuotą spektaklį Fre
ken Julija, pagal A. Strind
bergo pjesę. Jauna režisierė 
Rūta Bunikytė paruošė ne
įprastą projektą Kvadratai, 
pasikvietusi chorą "Aukurą" 
(vad. Alfonsas Vildžiūpas), 
choreografės Agnijos Seiko 
šiuolaikinio šokio trupę ir 
Klaipėdos universiteto stu
dentus. Pantomimos teatro 
"Akt" iš Varšuvos vaidinime 
Chick-stick jungiama kaukių 
komedija, improvizacija su 
publika ir ugnies "show". 
Festivalį užbaigė teatras "Poz
nanės baletas", parodęs Ewa 
Wycichowskos netradicinį 
šokio spektaklį Karnavalo ir 
Gavėnios kova. Pramoginėje 
dalyje žiūrovus linksmino 
mimas A. Mažonas, Kretin
gos kojūkininkai, koncertas 
su "kukliais instrumentais". 

Lietuvos ir kitų Europos 
s~ungos (ES) valstybių moks
leiviai galės š.m. lapkritį pa
tirti, ką reiškia būti vertėju. 
Konkurse "Juvenes Transla
tores" 2, 760 atrinktų moks
leivių iš 345 Europos mo
kyklų galės pasirinkti iš ku
rios oficialios ES valstybės 
kalbos į kurią versti. Jų verti
mus vertins profesionalai 
vertėjai; 27 geriausių verti
mų autoriai (po vieną iš kiek
vienos ES narės) laimės sau 
ir suaugusiam savo palydo
vui kelionę į Briuselį, bai
giamon konkurso ceremoni
jon. Kiekvienai ES valstybei 
paskirta tiek mokyklų, kiek 
ji turi ES Taryboje balsų. 
Lietuvai tenka 7 mokyklos, 
kurios bus atrinktos burtų 
keliu, tuo tarpu didelės vals
tybės, kaip Italija, D. Brita
nija, Prancūzija, Vokietija, 
turės po 29 mokyklas, Ispa
nija ir Lenkija po 27. Kon
kursas skirtas ES penkiasde
šimtmečiui paminėti. 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 •••••••• 5.85% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.10% 2 metų •••••••• S.80% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 3 metų •••••••• 8.00% 
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 •••••••• 8.10% 
5 metų •••••••• 8.25% 

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 

AISTė PILECKAITė 
~ysiš24m. 

Prie upės iškraudavo ir pa· 
gal paskirtį surūšiuodavo, su
rišdavo, o pavasarį, pakilus 
upės vandeniui, išplukdydavo 
medieną upe iki kito punkto. 
Juozas Kunca dirbo kraninin
ku. Vyrai dirbdavo miške ir 
naktimis. ŠViesos turėjo užtekti 
nuo traktoriaus lempų ir elek
trinių pastočių. Nors darbas 
buvo sunkus, bet atlyginimo 
pirmusmetusuždarbąnegavo, 
nes atskaitė už kelią į Sibirą. 
maitinimą kelionės metu, už 
tai, kad sargyba vef.ant į Sibirą 
juos saugojo, davė darbinius 
drabužius. 

1re01ties bėgiais 

1952m. sausio 23 d. Onu
tę Sankauskaitę ir jos seserį 
Angelę Sankauskaitę suėmė 
Vilniuje, įsodino i traukini ir 
su kitais "laimingaisiais" mė
nesį vežė. Onutės ir jos se
sers Angelės kelionė pas tė
vus ilgai užtruko. Išvežė iš 
Vilniaus miesto. Merginos 
neturėjo kuo apsirengti. Ge
rai, kad spėjo pasiimti brolio 
Vito Sankausko kostiumines 
kelnes ir šimtą penkiasde
šimt rublių. Vagonuose už
puolė utėlės. Rodos, pra
<lingsta jos, ir vėl tuoj pat at
siranda. 1952 m. vasario 20 
d. jas išlaipino Prikulkoje, 
200 kilometrų nuo Asino. 
Čia apsistojo ilgesniam lai
kui, nes upė buvo užšalusi, 
todėl reikėjo laukti pavasa
rio. Laikinai apgyvendino ba
rake, kuriame nebuvo kros
nies. Vietos buvo mažai. 
Prieš užmigdami vieni žmo
nės nusirengdavo, užlipdavo 
ant gultų, tada galėjo rengtis 
kiti. Neturėjo, nei kur valgio 
išsivirti, nei pinigų jam nusi
pirkti, todėl tris mėnesius bu
vo neragavę duonos, o ką jau 
kalbėti apie sriubą, mėsą ir 
kitą maistą. Puikiai prisime
na, kaip už turėtus tris rub
lius parsinešė duonos. Sėdė
jo tuomet Onutė su seserimi 
ir verkė, nežinojo, ar visą 
duoną tą vakarą suvalgyti, ar 
rytojui pasilik.tL Dirbo miške, 
genėjo medžius. Žiemą tai
goje buvo atšiaurios sąlygos. 
Nuo spalio mėnesio sniego 
iki pažastų, o ištirpdavo snie
gas tik gegužės mėnesį. Žie
mą būdavo 50-60 laipsnių 
šalčio. Kai temperatūra siek
davo 40 laipsnių, dar reikėda
vo dirbti. Jeigu viršydavo 50 
laipsnių, tai vieną valandą 

dirbdavo, kitą ilsėdavosi ir 
šildydavosi prie laužo. Iki ap
snigtų nupjautų medžių rei
kėjo pačioms takus nusikasti. 
Kai išsigiedrėdavo, dangus 
pasidarydavo ryškiai raudo
nas. Niekur tokio raudono 
dangaus neteko matyti. Daž
nai ir kojas prišaldavo. Ge
gužės 28 d., kai ledas ištirpo, 
upe kateriu sese.rys buvo nu
gabentos pas tėvus. Kai at
vežė pas tėvus, merginų akys 
nušvito. 

Atėjo 1953 metai. Stali
no mirtis apsaugojo lietuvius 
Sibire nuo sunaikinimo. Iš 
karto gyvenimas pagerėjo. 
Pradėjo leisti lietuviams su
grįžti i namus. Sugrįžo ir Juo
zo tėtis Julius Kunca, tik tuo
metinė Lietuva jo nepriėmė, 
todėl buvo priverstas apsigy
venti Karaliaučiaus srityje. 
Po dešimties metų šeima su
grįžo pas jį į Karaliaučiaus 
sritj. Tik Juozas sukūręs šei
mą pasiliko Sibire. 1954 me
tais šeimos pradėjo statyti 
savo barakus. Lietuviai pir
mais metais nieko nesodino, 
nes turėjo išlupti kelmus ir 
apdirbti .žemę. Patys kasė 
kastuvais žemę, ją įdirbo, vė
liau ir bulves sodino. Šian
dien Onutei ir Juozui išsipil
dė tuomet išsakyti žodžiai: 
"Norėtume sulaukti tos die
nos, kai kastuvais sodinti ir 
kasti žemės nereikėtų". 

Tungunskij Bor Juozas 
Ku.nca su Onute Sankauskai
te susipažino, čia, Tomsko 
srities Asino rajono, Baturi
no gyvenvietės santuokų na
muose 1955 m. vasario 21 d. 
įregistravo santuoką. 1956 
m. kovo 27 d. gimė sūnus Ro
mas. Netrukus gavo leidimą 
grįžti į namus. 

Sibire gyvenimo sąly
goms pagerėjus Juozas bend
ravo su Centriniu Vilniaus 
knygynu, kuris jam siuntė 
knygas. Meilę knygoms įskie
pijo jo močiutė. Juozas Kun
ca ir šiandien gailisi tų knygų, 
kurias turėjo palikti Sibire. 

1959 m. Juozas Kunca 
sugrįžo ir įsidarbino Vilniuje. 
Ona - "Elfas" gamykloje, 
Juozas- Eidukevičiaus fabri
ke. Kadangi Juozas buvo iš
vežtas iš kaimo, todėl buvo 
sunkiau ir darbą gauti, ir pri
siregistruoti. Sovietinei Lie-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

tuvai tokie atvykėliai nebuvo 
reikalingi. Ir tuo metu atsira
do "geradarė", kuri nevaga
lėjo jį priregistruoti. žmonės 
patikėjo. Atidavė santaupas, 
kurias parsivežė iš Sibiro. Pa
sirodo, kad tai buvo aferistė. 
Nepriregistravo, o tik bėdų 
pridarė. Turėjo aiškintis mili
cijoj e, kodėl taip atsitiko, ir 
Ko.neai vos neatsidūrė kalėji
me. 'Thip trejus metus Vilniu
je kaip ant ylų "prabuvo„. 
Tuliau gyveno ir dirbo Lazdi
jų rajono Aštriosios Kirsnos 
tarybiniame ūkyje. Mažame 
sklypelyje savo jėgomis pasi
statė namą. 

Šiandien jie gyvena Laz
dijų rajone Būdviečio seniū
nijoje Paliūnų kaime. Patyrę 
badą, šaltj, patyčias, alinantį 
darbą, balansavimą tarp gy
venimo ir nebūties, jie šian
dien laimingi. Turi šiltus na
mus, gerus vaikus, kurie jau 
seniai išskridę iš savo tėvų 
lizdo. Nuoširdūs, tikri dzū
kai. Tik sveikata Onutei nuo
lat primena, kad ji turėjo gy
venime sunkių išbandymų. O 
Juozui Ko.neai knygos bran
gios ir šiandien. Turi savo 
unikalią asmeninę bibliote
ką, kurioje gali rasti ne vieną 
knygą istorine tematika: apie 
tremtį, karą, partizanus. 1959 
m. sugrit.ęs iš tremties iki da
bar perka knygas ir savo pa
ties įrengtoje bibliotekoje 
namo antrame aukšte gražiai 
jas sudėlioja. Visos knygos 
jam gei:ai žinomos ir perskai
tytos. Čia Onutė įsiterpia: 
"Vargas su jo pomėgiu ir da
bar". Į tai Juozas atsako, kad 
"visą gyvenimą negėrė, nerū
kė ir pinigus leido knygoms". 
Gal todėl kiekviena knyga 
Juozui yra labai artima. Už
vėriau jaukius ir svetingus 
šių .žmonių namus. Pasijutau 
prisilietusi prie dar vieno 
skaudaus likimo. Žm.onėsken
tėjo, bet nepalūžo. Kiek va
lios, tik.ėjimo ateitimi reikėjo 
turėti norint praeiti sovietinę 
mėsmalę ir išlikti žmogumi. 
Kokie stiprūs, gražūs dvasia 
yra mano gimtosios Lietuvos 
žmonės. Visada, kai tenka 
bendrauti su tremtyje pabu
vusiais, jaučiuosi tarsi pra
turtėjusi, ir mano smulkios 
negandėlės pasirodo tokios 
menkos... (Pabaiga) 

A NTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKI MAS ir PARDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



ii SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Maistas ir sveikata: naujos sveikos 
mitybos nuorodos 

Pirmosios Kanados mitybos taisyklės buvo priimtos dau
giau kaip prieš 60 metų - 1942 m., paskutinį kartą peržiūrėtos 
-prieš 16 metų. Per tą laiką keitėsi medicinos ir mitybos moks
lo žinios ir mūsų įpročiai, visas gyvenimo būdas. Pagausėjus 
automobilių kiekiui ir greito maisto restoranų skaičiui, senokai 
pastebėta, kad gausėja didelį viršsvorį turinčių žmonių, ypač 
vaikų skaičius. Kanados statistikos tarnybos duomenimis, 36% 
kanadiečių turi viršsvorį, 23% serga nutukimo liga. Ypač reikia 
susirūpinti vaikų sveikata - vienas iš keturių mažųjų kanadiečių 
yra per didelio svorio. Valgome per daug ir ne visada sveiką 
maistą, judame vis mažiau. Rezultatas - vis didėjanti liemens 
apimtis ir, kaip tvirtina gydytojai, proporcingai didėja galimybė 
susirgti širdies ligomis. Sveikatos apsaugos specialistai, įvertinę 
visus šiuos veiksnius, nutarė peržiūrėti senąsias mitybos nuoro
das ir jas keisti pagal sveikatos specialistų pasiūlymus. Dabarti
nį mitybos leidinį ruošė ir tikrino apie 7,000 geriausių mitybos, medicinos specialistų, pasiryžu
sių lavinti, plėsti mūsų žinias, ugdyti gerus įpročius mūsų sveikatos vardan. Kuo pranašesnės 
naujosios nuorodos už buvusias? Mitybos specialistai išskiria šiuos 10 punktų: 

• Maitinimosi rekomendacijos pirmą kar
tą siūlomos pagal amžių ir lytį - vyrų, moterų, 
vaikų poreikiai maistui labai nevienodi, valgo
mas skirtingas maisto kiekis. 

• Naujajame mitybos sąraše itin pabrėžia
ma daržovių ir vaisių svarba. 

• Vyresniesiems kaip 50 metų siūloma 
kartu su maistu vartoti vitaminą D - kaip pa
pildomą apsisaugojimą nuo kaulų retėjimo. 

• Mūsų įprastų vaisių ir daržovių sąrašą 
mitybos nuorodų autoriai papildo naujais iš 
etninių bendrijų atkeliavusiais sveikais gami
niais ir daržovėmis - humus, couscous, bok 
choy ir kt. 

• Siūlo pastebimai riboti naudojamos 
druskos kiekį. 

• Kasdien suvalgomų grūdų produktų 

bent pusė kiekio turi būti tamsios spalvos - iš 
neperdirbtų grūdų (daugiau ląstelienos). 

• Kasdien naudoti salotų padažui ar pan. 
2-3 valg. šaukštus aliejaus, turinčio daugiau 
nesočiųjų riebalų. 

• Didinti fizinį aktyvumą: kasdien pasi
vaikščioti, mankštintis, lipti laiptais vietoje 
keltuvo, dirbti lauke, pačiam sutvarkyti auto
mobilį, nuvesti vaikus į mokyklą, pasivaikščio
ti su šunimi ir pan. 

• Internete galima susikurti asmeninį mi
tybos planą pagal lytį, amžių, sveikatos rodik
lius. 

• Sukurtas mitybos (Food Guide) tink
lalapis www.healthcanada. Jame visada gali
ma pasitikrinti sveiko maisto pasirinkimo ga
limybes, porcijų dydį ir kt. 

DARŽOVĖS IR VAISIAI - pagrindiniai ir niekuo nepakeičiami 
mūsų sveikos mitybos šaltiniai. Rinkimės pačių ryškiausių spalvų 
daržoves: tai pomidorai, špinatai, spanguolės, mėlynės ir kt. Spalva 
patvirtina, kad jos turtingos mūsų organizmui itin reikalingu luteinu 
ir lycopenu bei kitais mikroelementais. Ypač turtingos įvairiais mi
neralais tamsžalės lapinės daržovės. Vietoje sulčių - suvalgykime 
vaisių: gausime mažiau cukraus, daugiau ląstelienos. 

RIEBALAI - mūsų priešas ar draugas? Kasdieniniam naudojimui pagal mitybos nuorodas yra 
sveikiausia "Canola", alyvų, saulėgrąžų, sojos pupelių aliejus - jie turi mažiausią kiekį mūsų 
sveikatai kenksmingų sočiųjų riebalų (saturated fat). Canola aliejus turtingas Omega-3, 
"geraisiais riebalais". Jie padeda sumažinti širdies ligų, atminties silpnėjimo grėsmę. Du-trys 
valgomieji šaukštai šių gerų aliejų salotų ar daržovių mišrainių padažui - visiškai pakankama 
norma kasdieniniams poreikiams. 

VITAMINAS D išskirtinai paminėtas naujose sveikos mitybos nuorodose. Jis ypač svarbus, 
stiprinant mŪSlJ- kaulus augant ir vėliau išlaikant jų stiprumą senstant, apsaugant vaikus nuo 
kai kurių ligų. Sio vitamino gauname, valgydami maistą ir iš saulės šviesos (90% ). Tačiau svei
katos apsaugos specialistai yra nustatę, kad ne visada pakanka iš natūralių šaltinių gaunamo 
kiekio. Pagal ligšiolines Kanados sveikatos apsaugos rekomendacijas nuo l iki 50 metų žmogus 
turi gauti 200 IU (tarptautinių vienetų), 51-70 metų - 400 IU; sulaukę 70-ties metų turėtų pa
didinti kiekį iki 600 IU. Tačiau tokia norma skirta tik apsisaugoti nuo kaulų retėjimo. Pagal 
JAV mokslininkų atliktus tyrimus didesnis kiekis vitamino D net 60% padėtų išvengti kai kurių 
vėžinių ligų. Remdamiesi šiais mokslininkų tyrimais, Kanados vėžio draugijos specialistai siūlo, 
kad papildomą vitamino D kiekį, kaip priešvėžinę priemonę - apie 1,000 IU (tarptaut. 
vienetų) suaugusiam baltosios rasės žmogui, turėtume naudoti žiemą ir rudenį, kai mažiau 
saulės šviesos. Tačiau geriausia apie tai pasitarti su savo šeimos gydytoju. 

KONSERVUOTAS MAISTAS IR SVEIKATA. Daug kartų esame girdėję įspėjimus vengti itin 
perdirbto maisto, visokių koncentratų: juose paprastai gausu druskos, riebalų, kalorijų, cuk
raus. Tačiau pastaraisiais metais maisto pramonė kartu su sveikatos apsaugos ir mitybos spe

cialistais jau siūlo pagerintus, sveikesnius gaminius. Tie, kurie 
perka paruošto maisto indelius, galbūt, jau yra pastebėję papil
domus ženklus jų reklaminiuose lapeliuose. 

Kanados širdies ir insulto draugija leidžia dėti ant gaminio 
pakuotės savo sveikatos ženklą (Health Check), jei jis visais 
atžvilgiais atitinka sveikos mitybos reikalavimus. Populiari 
"Campbell's" verslovė šiuo sveiko maisto ženklu žymi 30 sriu
bų, sulčių mišinius V8, "Prego pasta" ir dar keletą gaminių. 
Kitos maisto įmonės "President's Choice" ir "Kraft" taip pat 
turi specialiais ženklais žymimus gaminius - jie pagaminti pa
gal sveikos mitybos nuorodas. Tai "President's Choice" Blue 
Menu ir "Kraft's" Sensible Solution - dabar prekiaujama apie 
200 pavadinimų su sveikatos ženklu. Šiuose maisto gaminiuose 
yra padidintas kalcio, skaidulų (fibre) kiekis, nedaug kalorijų 
bei riebalų. Jie turi daugiau sojos proteinų, kurie stiprina mūsų 
organizmą. Tad pirkdami atidžiai skaitykime užrašus ant 
gaminio pakuotės. SK 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% už 90-179 d. term. indėlius 
2.60% už 180-269 d. term. ind. 
2.80% už 270-364 d. term. ind. 
3.35% už 1 m. term. indėlius 
3.50% už 2 m. term. indėlius 
3.55% už 3 m. term. indėlius 
3.70% už 4 m. term. indėlius 
3.70% 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. 75% 
2 metų ...... 5.95% 
3 metų ...... 6.05% 
4 metų ...... 6.35% 
5 metų ...... 6.35% 

- 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 LIETUVĄ 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-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
----==========:1 SKAUTU VEIKLA 1i---------

Vaizdai iš Lietuvos sąskrydžio Kaune 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kaune vykusios Lietu

vos krepšinio federacijos 
(LKF) ataskaitinės konferen
cijos metu Vladas Garastas 
,---------:;;::...- išrinktas LKF 

prezidentu dar 
vienai ketve
rių metų ka
dencijai. Gar
sus krepšinio 
treneris rinki
muose aplen

-~~~~ kė du kandi
datus - Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos direktorių vil
nietį Darių Sarkaną ir Mari
jampolės krepšinio vadovą 
Algį Žvaliauską. 

• R. Berankis iškopė į 
"French Open" jaunių varžy
bų aštuntbaigmę (12). Pary

žiaus "Roland 
Garros" teniso 
aikštėse vyks
tančio atvirojo 
Prancūzijos 
čempionato 
("French 

Open") jaunių (iki 18 metų) 
varžybų antrajame rate - šešio
liktbaigmėje - antradienį 15-
oji varžybų raketė Lietuvos 
atstovas Ričardas Berankis 
6:2, 6:3 nugalėjo 62-ąją pasau
lio jaunių raketę 14-metį 
Australijos atstovą Bernardą 
Tomičių. 

tam rengėsi. Varžybose jo pa
stangas ir rezultatus stebėjo 
trys tarptautinės kategorijos 
teisėjai. Apie siekiamus rezul
tatus informuota ir Lietuvos 
svarsčių kilnojimo federacija. 
Per valandą P. Savickis neper
traukiamai 16 kg sveriantį 
svarstį viena ranka iškėlė 1732 
kartus ir pagerino iki šiol už
registruotą pasaulio rekordą. 
Anksčiau geriausias pasiektas 
rezultatas buvo 1723 kartai. 

Prie Palangos, Žibininkų kai
me įsikūrusiame pramogų 
centre surengtose varžybose 
jis buvo vienintelis kandidatas 
į rekordo siekėjus. Naujausią 
P. Savickio pasiektą rezultatą 
bus siūloma įtraukti į "Gui
ness" rekordų knygą. Lietuvos 
rekordus registruojanti agen
tūra "Faktum" taip pat bus 
informuota apie lietuvio pa
siektą rezultatą. Visos P. Sa
vickio varžybos buvo neper- -
traukiamai filmuojamos vaiz
do kamera. 

• Kanadoje vykusiose šeš
tosiose daugiadienėse moterų 
dviračių lenktynėse "Le Tour 
du Grand Montreal" pg ketu
rių ratų lietuvė Diana Ziliūtė, 
atstovaujanti Italijos koman
dai "Safi-Pasta Zara-Man
hattan", užima 18-ąją vietą. 

• Kauno sporto halėje 
2008 metų Europos vyrų ran
kinio čempionato atkrinta
mųjų atrankos varžybų rung- Studentų skautų rikiuotė (viršuje); apačioje iš k.: skautų vadovai priima raportą; Lietuvos 
tynėse Lietuvos rinktinė 23:28 skautų veikėjai - Kauno "Aušros" draugovės skautininkė Danutė Indriūnienė, Europos rajo
(11: 15) pralaimėjo Vengrijos no atstovas skautininkas Jaras Alkis, skautininkė Olga Žilinskienė Ntrs. S. Sajausko 
komandai. VP 

• Lietuvovs penkiakovi
ninkas Tadas Zemaitis Latvi
jos sostinėje Rygoje vykusia
me Europos šiuolaikinės pen
kiakovės čempionate užėmė 
penktąją vietą ir iškovojo ke
lialapį į Pekino olimpines žai
dynes. Lietuvis baigmėje su
rinko 5500 taškų. Po keturių 
rungčių - šaudymo, fechtavi
rp.o, plaukimo ir jojimo - T. 
Zemaitis buvo septintas, ta
čiau po paskutinės rungties -
bėgimo - pakilo dviem vietom 
į viršų. 

• Lietuvis pasiekė pasau
lio svarsčių kilnojimo rekor
dą. Darbėnų gyventojas 39-
erių Petras Savickis pasiekė 
pasaulio svarsčių kilnojimo 
rekordą. Apsaugininku "HBH 
Juozo alus" pramogų centre 
dirbantis vyras seniai svajojo 
apie savo svarsčių kilnojimo 
rezultato pagerinimą ir uoliai 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R urrecti n Rd. Toronto M 5 l 

Pasiruošęs padėti 
Antanas Šimkevičius, Port 

Carling, ON, gyvenantis, bet 
daugelyje pasaulio vietovių ži
nomas sportinis šaudytojas, ir 
š.m. kovo 29 d. dalyvavo Flo
ridos Tampoje vykusiose skrai
dančių taikinių varžybose ir lai
mėjo antrąją vietą. Jis priklauso 
Hamiltono lietuvių medžiotojų 
ir žūklautojų Giedraičio klubui, 
Kanadiečių indėnų klubui, į ku
rį priimami tik labai geri šaudy
toj ai, Kanados šaudymo sąjun
gai, JAV šaudymo sąjungai 
"Ata", yra St. Petersburgo šau
dymo klubo narys. Apie jo da
lyvavimą tarptautinėse varžy
bose, jo laimėjimus ir išvykas 
trimis nuotraukomis iliustruotą 
straipsnį paskelbė sporto vei
kėja Elvyra Vodopalienė š.m. 
balandžio 20 d. Drauge. A. Šim
kevičius pasiruošęs padėti vi
siems, kurie domisi šaudymo 
sportu. Jo telefonas 707 765-
6002. Inf. 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 41 6- 9-5 3 1 

Elektroninis paštas : klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jasų sutelktas 4. 8 min. dol. Fondo 
pag1indinis kapitalas davė 2. 97 min. dol. pelno lietu vybės 
iš laikymui Kanadoje humanitan:nei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuviiĮ tudentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j į 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. 

2261 Bloor Str. w. 
Toronto. Ont. M6S 1 N6 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (4 16) 763·5161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

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

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

Parduot.I an t, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, asama
mi us, ūkiu , žemes 
Wasagos, ·1aynerio 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.homesgeorgianbay.com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

~W~V..:~~ 

l:>E"-1-.-~L C:~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr„ N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St West 

Tel. c416> 763-5677 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

e lROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KUL O SKAUSMAI 

11> PĖD S SKAUSMAI 

11> PTR TŲ DEFORMAC TJO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGI MAI 

11> ĮAUGĘ AGAI 

+ VAfKŲ EISE O 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EIS O SUTRTKIMAT 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAI 

l D KLAlS 

+ PRHMAME VISUS 

PLANlN!U DRAUDfMUS 

+ STERILŪS ĮRA KIAl 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI SO S • ., ANCAST R, Ont. T L. (905) 648-9176 
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Atostogos, atostogos ... 
Mokslo metams baigiantis, visi vaikai vieningai sutinka: pa

tys mieliausi žodžiai - "saulė, vasara, atostogos"! Po ilgų ir ne
lengvų mėnesių prie vadovėlių, klasėse ar palinkus prie namų 
darbų užduočių, magiškas žodis "atostogos" priverčia užmiršti 
visus mokyklinius rūpesčius, džiaugtis kiekviena diena ir atosto
gų laisve. Mūsų mokyklos 4a klasės moksleiviai mėgsta ir dides
nes keliones, ir vienos dienos išvykas su draugais ar tėveliais. Ke
lionėse ne tik pramogaujama, vaikams tai gera proga pažinti pa
saulį ir savo tėviškę ne tik iš geografijos ar istorijos vadovėlių. 
Štai ką apie savo atostogas rašo ketvirtokai. Kiliems labiau pa
tinka piešti, kas liko atmintyje iš pamatytų vaizdų. 

J. Ralienė, Alytaus Putinų gimnazijos 4a klasės auklėtoja 

Kelionė į Kalėdų senelio kraštą 
Ankstyvą vasaros rytą aš, močiutė ir pusseserė važiavome 

į oro uostą, nes skridome į Islandiją. Atvažiavę prisiregistravo
me į lėktuvą. Mes laukėme, kada galėsime skristi ir pro langą 
žiūrėjome kaip leidosi lėktuvai. Greitai močiutė pašaukė, kad 
jau turime lipti į lėktuvą. Ten viskas buvo įdomu, pradėjome 
kilti. Iš pradžių labai bijojome, bet vėliau pakilome į tam tikrą 
aukštį, ir viskas buvo gerai. Paskui persėdome į kitą lėktuvą. 
Jis buvo didesnis ir ilgesnis. Su šiuo lėktuvu skridome keturias 
valandas, bet buvo įdomiau. Galėjom klausytis muzikos ir žiū
rėti filmukus. Mums davė dėžutę, ten buvo įvairių žaidimų. 
Kai atskridome, pasitiko tėvai, važiavome namo. Islandijoje 
pamačiau daug didelių kalnų, krioklių. Buvau pažiūrėti geize
rių, kur karštas vanduo trykšta iš žemės. Aplankiau Kalėdų se
nelio namus - dabar žinau, kur jis gyvena! 

Kamilija Novelskaitė 
* 

Alytaus oro uoste 

Vieną dieną susiruošėm į Alytaus oro uostą. Atvykus mus 
nuvedė į lėktuvų pastatą. O ten jau pamatėme įvairaus dydžio 
lėktuvus. Mes galėjome juos apžiūrėti iš arti, netgi paliesti. 
Paskui mums leido įlipti į vidų. Labai patiko naujas keturvietis 
lėktuvas. Norėčiau tokiu lėktuvu paskraidyti. Gal ši svajonė 
kada nors išsipildys... Akvilė Viligurskaitė 

* 
Prie piliakalnio 

Vieną dieną nusprendėm važiuoti prie Alytaus piliakalnio. 
Mes pakvietėme ir mano pusbrolį. Nuvažiavę ėmėme lenkty
niauti, kas greičiau užbėgs į piliakalnio viršūnę. Nors aš skubė
jau, pirmas užlipo pusbrolis, antra - aš, o paskutinė sesutė. 
Mes grožėjomės vaizdu - matėsi visas miestas ir Nemunas. 
Paskui žaidėme įdomius žaidimus. Sesuo ir pusbrolis atmuši
nėjo kamuolį, o aš su tėveliu mėčiau lėkštę. Reikia visad pa
gauti tau metamą lėkštę. Jei ji nukris ant žemės, turi pradėti 
taškus skaičiuoti iš naujo. Mes visi surinkome daug taškų. Bu
vo labai smagu, bet jau reikėjo grįžti į namus. Dar kartą užli
pome ant piliakalnio, po to jau važiavome namo. Mums labai 
patiko ši kelionė prie Alytaus piliakalnio. Ją prisiminsime 
ilgai, ilgai ... 

Inesa Zagorskytė 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Mūsų laisvalaikis 

Baigiasi pamokos, ir prasideda pačios ilgiausios - vasaros - atostogos. Kaip praleidžia savo 
laisvalaikį Toronto lietuviškos Maironio mokyklos 6-os klasės moksleiviai, kuo jie domisi, 
pasakoja jų rašiniai tradiciniame mokyklos ''Metraštyje". ''Mūsų klasės moksleiviai mėgsta links
mai praleisti laisvalaikį. Jie būna labai įvairiai užsiėmę. Mums smagu su jais dirbti': rašo mokyto
jas R. Danaitis ir padėjėja A. Valaitytė. 

Savo laisvalaikiu aš žaidžiu su savo bro
liais kompiuterinius žaidimus. Man patinka 
žaisti krepšinį ir futbolą. Vasarą man patinka 
važiuoti į savo vasarnamį Vasagoje ir maudy
tis ežere. Žiemą aš taip pat važiuoju į Vasagą. 
Man patinka statyti "senius besmegenius" iš 
sniego. Joana Ažubalytė 

* 
Kiekvieną pirmadienį aš važiuoju į jojimo 

arkliais pamokas. Aš joju ant mėgstamiausio 
arklio Dakota. Aš bandau rT"""'r-r-r-rT7T...,,..,,--r""1r-. 

gauti savo pirmo skyriaus 
pažymėjimą su Dakota. Aš 
jodinėju su keturiais drau
gais: Sam, Madison, Bar-
bara ir Katie. Mano moky- 't 

tojos vardas yra Martina. Aš labai myliu ark
lius. Sabrina Kulnys-Douglas 

* 

Laisvalaikiu man labiausiai patinka žaisti 
lauke ir lipdyti "senius besmegenius" iš drėgno 
sniego. Tai tik žiemos metu. Vasarą man pa
tinka maudytis baseine ir šokinėti nuo tramp
lino. Rudenį man patinka grėbti lapus į krūvą 
ir šokti ant jų. Pavasarį man patinka bėgti per 
lietų. Brigitta Gibavičiūtė 

* 
Savo laisvalaikiu dažniausiai aš žaidžiu 

krepšinį. Man labai patinka žaisti krepšinį. 
Kartais laisvu laiku man patinka dainuoti, 
šokti, klausytis muzikos su savo I-Pod, vaidin
ti, žiūrėti televizorių, apsipirkti ir būti su savo 
draugėmis Erika, Viki, Jacqueline, Hanna ... 
Nes aš turiu daug laisvo laiko. Justė Melkytė 

* 
Man patinka sportuoti su pusbroliais 

Jonu, Saulium ir Adomu. Aš žaidžiu krepšinį 
su draugais "Aušros" komandoje. 

Man patinka žaisti su Vilku. Jis yra mano l 

geras draugas. Jis gerai žaidžia krepšinį. Mes 
smagiai praleidžiam laiką kartu. Mes abudu 1P1N!lll• 
šokam tautinius šokius "Gintaro" grupėje ir 
mokomės lietuviškoje mokykloje. '---· ------------------""..,,.."-----__J 

Adomas Grybas Simonė Pabrėžaitė 

ŠYPSENOS 

• Vienas pilotas sako ki
tam: "Pasakyk parašiutinin
kams, kad jie baigtų šokinėti iš 
lėktuvo. Mes dar net nepradė
jome kilti". 

• Dailininko klausia: "Ko
dėl jūs tapote tik peizažus?" 
"Todėl, kad nė vienas medis dar 
nepasiskundė, jog nutapiau ne
panašų". 

• Mokytoja klausia: "Vai
kai, kas yra egoistas?" Tomu
kas: "Tai toks žmogus, kuris 
niekada negalvoja apie mane". 

• "Sūneli, kodėl bute ne
tvarka?" "Buvo vakarėlis." "O 
kur dingo pianinas?" "Daviau 
draugams pasiklausyti". 

• Berniukas grįžta iš nauja
mečio vakaro visas subraižytas. 
"Kas atsitiko?" "Šokome susi
kibę rateliu aplink eglutę". 
"Na ... " "Mūsų buvo tik keturi, 
o eglutė - didelė ir plati. 

• Įžymybė. Tus, kuris paau
koja viską, kad visi pradėtų pa
žinti jį gatvėje. Paskui nešioja 
juodus akinius ir skrybėlę, kad 
pasislėptų nuo jį atpažįstančių 
žmonių. 

• "Gerai, kad negimiau 
Prancūzijoje." "Kodėl?" "Ne
moku prancūziškai". 

www.bernardinai.lt 

Kviečiame į jaunimo šventę 

Klaipėdoje birželio 30 - liepos l d.d. vyks Lietuvos jaunimo die
nos 2007 "Drąsos! Tai aš". Renginio organizatoriai, savo globėja 
pasirinkę šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, siūlo įdomią programą. 
Pirmąją dieną dalyviai kviečiami dalyvauti pokalbiuose, susi
tikimuose ir krikščioniškos muzikos koncerte. Kitą dieną vyks 
piligriminė eisena Klaipėdos miesto gatvėmis ir šv. Mišios. 
Daugiau informacijos tinklalapyje www.jaunimodienos.1Wjd2007 
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AtA 

ARUNUI AKELAIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame gilią užuojautą jo tėvams JONUI ir BRONEI 

AKELAIČIAMS bei visiems artimiesiems -

~tautas ir Eugenija Starkevičiai 

PADĖKA 

AtA 

ELENAI NAVICKIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m. balandžio 27 d., 

nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų para
pijos kunigams už aukotas šv. Mišias. Dėkojame gim
inėms, šeimos draugams, KLKM dr-jos Aušros Vartų 
parapijos skyriaus narėms ir Hamiltono lietuvių 

pensininkų klubo nariams už pareikštas užuojautas, 
atsiųstas gėles, užprašytas šv. Mišias ir aukas "Cancer 
Society''. Ypatinga padėka dėdei Aleksui ir tetai 
Bronei Parėščiams už didelę pagalbą mamytei sergant 
ir paguodą mums mamytės mirties metu. Dėkojame 
L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giesmes šv. Mišių metu, 
p.p. Mačiams už paruoštuas vaišes ir visoms ponioms 
už suneštus pyragus. 

Nuoširdus ačiū visiems, palengvinusiems šeimos 
skausmą. 

Liūdintys - vaikai Dalia ir Joe Intihar, 
Edmundas Navickas, vaikaičiai -

Alexander, Emily ir Erica Navickai 

PADĖKA 
Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga, 
Brangiausi žmonės eina ir palieka.„ 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 
Ir atminty gypi išlieka. 

Mylima žmona, mieloji mama, brangi močiutė, 
mylima sesutė, miela teta 

AtA 
ALDONA RUSINIENĖ

PRANEVIČIENĖ 
po trumpos ligos 2007 m. gegužės 6 d. ligoninėje 

ramiai užmerkė amžinai akis. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Vytautui Staške
vičiui ir prel. Jonui Staškevičiui už maldas prie karsto lai
dotuvių namuose, atnašautas gedulines Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje bei palydėjimą mūsų mylimos žmonos, 
mamytės, močiutės, sesutės ir tetos i amžinojo poilsio vietą. 
Dėkojame vargonininkei-solistei Lilijai Turūtaitei už gie
dojimą. Nuoširdus ačiū visiems už žodžiu bei raštu pareikš
tas užuojautas, už gražias gėles, Birutei Stanulienei už pa
ruoštus skanius pietus ir visoms šeimos draugėms, kurios 
sunešė pyragus. Dėkojame Birutei Kazlauskaitei, Birutei 
Matulaitienei ir Monikai Povilaitienei, kurios rinko au
kas "Romuvos" stovyklavietei, Tėviškės žiburiams ir Užsie
nio lietuvių katalikų sielovadai. Esame labai dėkingi gimi
nėms, visiems artimiesiems, draugams bei pažįstamiems už 
jų visokeriopą paramą mūsų liūdesy. 

Liūdintys - vyras Mečislovas, dukra Liuda, 
sūnus Marius su žmona Rūta, 
vaikaičiai Andrius ir Audra, 
brolis Albinas ir sesuo Liuda su šeimomis 

W Kuomet žmogaus siela šventosios Dvasios pagauta pakyla ir 
>- nuskrieja į tas aukštybes, kur Švč. Trejybė savo amžinumoje 
l- neapsakoma, neišreiškiama, begaline garbe spindi-šviečia, ir 
Z kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis a iJrodo menkutis, mažas (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

v 

Zymi netektis 
Amžinybėn iškeliavo žymusis 

dvasiškis kun. Antanas 
Zakarauskas 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagos lietuviai gerai pažinojo kun. 
Antaną (Anthony) Zakarauską, kuris šių 
metų liepos 3-iąją ruošėsi švęsti savo 90-ąjį 
gimtadienį. Deja, jo nesulaukė ... Amžinybėn 
jis iškeliavo gegužės 29 d„ kai čikagiečiai 
minėjo valstybinę šventę - "Memorial Day''. 

Dirbo lietuviškose parapijose 
A. Zakarauskas gimė Cicero lietuvių tel

kinyje 1917 m. liepos 3 d. Prano ir Konstan
cijos Zakarauskų šeimoje. Baigęs parapijos 
pradžios mokyklą, įstojo į "Quigley North 
Preparatory Seminary". Vėliau teologijos 
studijas tęsė St. Mary of the Lake universite
to Mundelein seminarijoje. Kunigu buvo 
įšventintas 1941 m. gegužės mėnesį, tuo me
tu būdamas pačiu jauniausiu klieriku Čika
gos arkivyskupijoje. 

Kadangi gerai mokėjo lietuvių kalbą, 
tuoj pat buvo paskirtas į lietuviškiausią Švč. 
Mergelės Marijos gimimo parapiją Mar
quette Parko apylinkėje. Ten 8 metus išbuvo 
klebono asistentu. Kun. A. Zakarauskas taip 
pat pradėjo dėstyti religiją ir teologiją 
Quigley seminarijoje ir kitose trijose mokyk
lose. Thi tęsėsi 28 metus. 

Vėliau jis vikaravo seniausioje Čikagoje 
Šv. Jurgio parapijoje (dabar ši parapija pa
naikinta ir šventovė nugriauta).,, buvo seselių 
kazimieriečių vienuolyno ir Sv. Kryžiaus 
(Holly Cross) ligoninės kapelionas. Tuip pat 
mokytojavo Šv. Kazimiero akademijoje -
aukštojoje mokykloje (vėliau pavadintoje 
Marijos) Marquvette Parke, kurią anksčiau 
lankė dauguma Cikagos lietuvaičių merginų. 

1970 m. kun. A. Zakarauskas buvo pa
skirtas klebono pareigoms į Švč. Mergelės 
Marijos gimimo parapiją Marquette Parke ir 
šiose pareigose išbuvo 17 metų. 

Kaip rašo Chicago Sun Tzmes dienraštis, 
kuris keliose vietose pažymėjo kun. A. Za
karausko lietuviškumą, būdamas klebonu, jis 
padėjo suorganizuoti parapijos orkestrą, su
daryti mokyklos futbolo programą. 1987 m. 
išėjo į pensiją, gavo klebono "emeritus" 
laipsnį, t.y. pensininko. 

Kun. A. Zakarauskas dalyvavo ir lietu
viškoje veikloje, buvo Lietuvos Vyčių organi
zacijos 112-tos kuopos kapelionas. Jis savo 
parapijiečių buvo mėgstamas ir gerbiamas 
už jo lietuviškumą. 

K.un. Antanas Zakarauskas 

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse 
Mirusiojo palaikai buvo pašarvoti gegu

žės 31 d. Švč. Mergelės Marijos gimimo pa
rapijos šventovėje, kurioje kitąvrytą buvo au
kojamos šv,: Mišios už velionį. Sv. Mišias au
kojo pats Cikagos arkivyskupijos valdytojas 
kardinolas Francis George. Jose taip pat da
lyvavo ir penki vyskupai bei daugiau nei de
šimt kunigų. Į šias pamaldas, nors jos vyko 
darbo dieną (penktadienį), susirinko gana 
gausus būrys tikinčiųjų. 

Po pamaldų laidotuvių procesija pajudė
jo Šv. Kazimiero kapinių link, kur jau pasku
tinį kartą buvo atsisveikinta su šiuo žymiuoju 
Čikagos lietuvių dvasiškiu - kun. Antanu 
Zakarausku, kurį visi gerbė ir mylėjo. Su jo 
iškeliavimu amžinybėn, jau mažai beliko se
nosios kartos lietuvių kunigų, daug prisidė
jusių prie pirmųjų ateivių į šį kraštą religinio 
gyvenimo praturtinimo. 

A Mūsų sene/1·ų maldoj kasdieninėj 
(,Ą yra žodžia1· šventi sudėb' 
Ąf}O~~--

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelauki.te 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 

<...,;;._..,. 

9vl.ei[ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. MSX lX3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. birželio 7 ir 28 d.d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mū ų pagrindiny raštin9 
PRISTATYTI 

iki 
NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

8300* s:l''* c~~on is valid o~~~t~'e:;~:!Pysanka" head offtce. off 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

(prie E\/ans} 
Savininkas Jurgis Kulie~ius 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurj 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



KREIPIMASIS 
LR Prezidentui, Seimo pirmininkui Min. pirmininkui, Vilniaus apskrities 

viršininkui dėl Šalčininkų R. Tutėnq "Šalčios" pagrindinės mokyklos atkūrimo 
Šalčininkų rajono taryba, vykdydama Lenkų rinkimų akcijos programą plėsti lietovoje švie

timą lenkų kalba, "reorganizavo" Tetėnų "Šalčias" pagrindinę mokyklą į pradinę dėl to, kad ji 
veikia valstybine kalba ir nereorganizavo mažesnių už ją lenkiškų 'Thbariškių, BaumiHški:ų, Čiu
žakampio ir Versekos pagrindinių mokyklų. Šių lenkišg mokyklų 4-7 klasėse mokosi atitinka
mai 11, 18, 20 ir 22 mokiniai, o lietuviškos Tetėnų "Šalčias'' mokyklos 4-7 klasėse buvo 24 
mokiniai. 

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, korio pareiga prižiūrėti LR įstatymų laikymąsi, 
nematė šių Įstatymų pažeidimų ir aiškina, kad "pagrindinė priežastis reorganizuoti Tetėnų 
'Šalčios' pagrindinę mokyklą i pradinio ugdymo skyrių - netinkamos mokymosi sąlygos ir tin
kamų ugdymo priemonių bei Įrangos nebuvimas". Kas įvertins šalčininkų rajono savivaldybę, kad 
ji per 15 metų Thtėnuose nesudarė tinkamų mokymosi sąlygų, nors to ne kartą buvo prašoma? 

LR Konstitucijos 14 straipsnis, Valstybinės kalbos, šVietimo, Etninės kultūros valstybinės 
globos ir kiti įstatymai bei nutarimai įpareigoja kiekvienoje Lietuvos Respublikos seniūnijoje su
daryti galimybę mokytis valstybine kalba, tuo tarpu valdininkai Thtėnų seniūnijos vaikams siūlo 
kasdien 20 kilometrų važinėti i Eišiškes ir atgal. Ar maždaug 70 Tetėnų seniūnijos vaikų neturi 
teisės normaliai miegoti, valgyti, mokytis gyvenamoje vietoje, nesikeldami 5 valandą ryto ir ne
griždami iki 18 valandos namo, kai žiemą tamsu? Nuo Mištūnų iki Tetėnų dar yra 6 kilometrai, 
nuo Kudlų, Gėlūnų ir kitų kaimų-nuo 4 iki 1 kilometro. Mokyklini autobusą, jeigu ir pavyktų gau
ti, į jį tilptų tik trečdalis toliau išsiunčiamų vaikų. O kas atsakys už jų sveikatą, saugumą, auklėjimą 
tuo metu, kai jie vieną ar dvi valandas vaikščios po Eišiškec, laukdami autobuso ir eis namo? 

Prašome: 1. Pagal tėvų prašymus VtJniaus apskrities viršininką atkurti Tetėnų "Šalčios" pa
grindinę mokyklą. 2 Nutraukti mero spaudimą Poškonių vaikų darželiui ir kitoms švietimo jstai
goms. 3. Vyriausybės atstovo VtJniaus apskrityje, Švietimo ir mokslo ministerijos darbą organi
zuoti taip, kad jie sklandžiai vykdytų LR įstatymus. 4. Šalčininkų r. Savivaldybei pagal jstatymus 
nevykdant švietimo funkcijų jas perduoti Vt.lniaus apskričiai. 

Lietuvos moterų lyga - prof. O. Voverienė, Lietuvių tautininkų sąjunga - G. Songaila; 
''Vt.lnijos" draugija-K. Gama (a.d. 1665, Vt.lnius-10) 

l AUKOS l 
JUOZAS (JOSEPH) NORKUS Q J 

~ 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. 

Ktwai su vėliu sergantiems 
vaikams Lietuvoje aukojo: a.a. 
Kazimieros Arlauskienės attoi
nimui $100 dukra Irena Punk
rienė su šeima; a.a. Vandos La
pienienės atminimui $25 vyras 
Petras Lapienis su šeima. MP 

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 

WATERSIDE DENTAL 

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

A.a. Juozo Jocaus atmini
mui Tėviškės žiburiams $80 au
kojo Gertrude Jocienė. 

A.a. Kazimieros Gilman 
atminimui pagerbti Kovai su 
vėliu sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje aukojo: $100 - H. 
Steigvilas; $50 - S. Steigvilas, S. 
Dimas; $30 - l. Vadauskas; $25 
- C. LeDrew; $20 - N. Balčiū
nas, K.A. Ratavičius; $5- O. 
Dirmantienė. Aukas surinko 
M.Povilaitienė. 
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Švenčiant Lietuvių tautodailės instituto 
veiklos 30 metų sukaktį ruošiama 

• 
JUBILIEJINE PARODA 
"t-uliuanian <y:.ctk ;41t -
Ccntinuin(J t/iQ. '7-1a'Jiticn" 

Parodoje su savo darbais dalyvauja Institu to nariai iš Kanados ir JAV 

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

56 Neilson Drive, Toronto, Ontario M9C 1 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 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• tes tamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoj amo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

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

Vytautas Mikelionis, Užsienio lietuvių skyriaus vyr. specialis
tas, Kanados lietuvių bendruomenei atsiuntė šio turinio laišką: 

"Laba diena p. Vytautai, p. Rūta, 
Lietuvos Vyriausybės Kanceliarijos biblioteka i mus krei

pėsi su prašymu pabandyti rasti Lietuvių enciklopedijos (Bosto
no) trūkstamus tomus bibliotekai (14, 22, 23, 29, 31, 34 tomai). 
Maloniai prašytume paplatinti. šią informaciją tarp bendruome
nės narių, jeigu būtų kas nors JAV ar Kanadoje kas norėtų pa
dovanoti. tuos tomus LRVK ar netgi visą jų tinkini - biblioteka 
mielai ji priimtų ir būtų nuoširdžiai dėkinga. Su nuoširdžiausiais 
linkėjimais, pagarbiai -
Vytautas Mikelionis, Užsienio lietuvių skyriaus vyr. specialistas 

Tel +370 5 2629543, fax. +370 5 2619431, www.ttoidJt" 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 MARLATTFUNERALHOMES 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271• 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

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

plokštes, atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
9.30 v.r. 

Anapilio žinios 
• Birželio 17, sekmadienį, 

Sutvirtinimo sakramentą iš 
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
rankų priėmė šie mūsų parapi
jiečiai: Rasa Aleknevičiūtė, 
Daiva Andrulytė, Povilas Gri
gutis, Viltė Grigutytė, Elenytė 
Olekaitė, Kostas Paliulis, Alma 
Ramanauskaitė, Daiva Rama
nauskaitė, Indrė Ramanauskai
tė, Rūta Rėkutė, Audra Ston
čiūtė, Tomas Trussow, Daiva 
Vilkelytė. 

• Birželio 15, penktadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Kazimiera Gilman 
(Gaidamavičienė), 90 m. am
žiaus, sesuo mūsų parapijietės 
Stasės Steigvilienės ir Stefos 
Dimas. 

• Birželio 19, antradienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Antanas Petraitis, 
92 m. amžiaus. 

• Birželio 16, šeštadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
susituokė Romualdas Janušo
nis su Lina Kaleinikaite. Svei
kiname jaunuosius, jų tėvelius, 
senelius ir visus artimuosius. 

• Jau ilgesnį laiką Lietuvos 
kankinių šventovės stogas buvo 
lopomas bent tris kartus, ir 
kiekvieną kartą, atrodo, van
duo susirasdavo kitą vietą įbėgti 
po stogu į šventovę. Pastaruoju 
metu jis veržiasi prie pagrindi
nių durų. Buvo gauta trijų sto
gininkų ta pati nuomonė, kad 
visą stogą reikia dengti iš naujo. 
Finansų taryba tam pritarė. 
Įkainavimas siekė net $120,000, 
bet per pažintis gauta gerokai 
papiginta kaina: $60,000 + 
GST. Darbas jau pradėtas. Dėl 
šios priežasties toliau tęsiamas 
ir 2007 m.parapijos ir misijos 
vajus. 

• Kybartų klebonas kun. 
Vytautas Sakavičius pradėjo 
Kybartų Eucharistinio Išgany
tojo šventovės atnaujinimo dar
bus ir prašo visus, o ypač buvu
sius kybartiečius paramos. Pa
rapijos adresas: Eucharistinio 
Išganytojo šventovė, Darvino g. 
8, Kybartai, LT-70440 Vilka
viškio raj., Lietuva. Aukoti per 
mūsų parapiją, kad aukos būtų 
įtrauktos į aukų atleidimo nuo 
valstybinių mokesčių (Income 
Tax) lapus. 

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

• Mišios sekmadienį, birže
lio 24: 9.30 v.r. už Šimkų ir Pa
šių šeimų mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje, birželio 24, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. ~e
natą Jackienę; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje, birželio 
23, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Ireną Mačiulytę-Kunii. 

"LABDAROS" Lietuvių slau
gos namams skubiai reikalinga 
darbuotoja virtuvėje - mitybos 
asistentas-ė, turintis Mitybos 
aptarnavimo kvalifikacijos pa
žymėjimą iš mokymo įstaigos, 
arba įtrauktas į programą, ku
rią pripažįsta Sveikatos minis
terija. "Labdaros" Lietuvių 
slaugos administracija įsipa
reigoja padengti pusę mokslo 
išlaidų sėkmingai baigusiam 
kursus. Administracija 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Mišių tvarka: sekmadie

niais 8 v.r., 9 v.r. (an&}.ų k.), 
10.45 v.r. ir 12.15 v.d. Siokia
dieniais Mišios aukojamos 8 
v.r. ir 7 v.v., šeštadieniais 8 ir 9 
v.r. Tikinčiųjų pareiga dalyvauti 
sekmadienio Mišiose galioj a 
žiemą ir vasarą. 

• Praeitą sekmadienį pas
kutinį kartą prieš vasaros atos
togas giedojo parapijos "Ret
kartinis" choras. 

• Pakrikštyti: Justinas Pau
lius, Reginos (Vaitkutės) ir 
Gražvydo Murzų sūnus ir Hen
nessey Morgan, Christine (Bon
ner) ir John M. Veit sūnus. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj pradedant liepos 8 sekma
dieniu ir kiekvieną sekmadienį, 
kol tęsis stovyklos, Mišios bus 
aukojamos 11 v.r. Šiose Mišio
se kviečiami dalyvauti stovyk
lautojų tėvai bei visi apylinkėj 
gyvenantys lietuviai. 

• Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja Gitana Judvyty
tė, vasarą veiks tik liepos 8 ir 
rugpjūčio 5 d.d. Po vasaros vėl 
grįš į pastovią tvarką - pirmą ir 
trečią mėnesio sekmadienį, nuo 
10 v.r. iki 12 v.d. 

• "Kretingos" stovyklavie
tės paruošimo darbai vasaros 
stovyklom talkos būdu vyksta 
kiekvieną savaitgalį iki stovyklų 
pradžios. Labai reikalinga talka 
visų, kurie gali padėti, nes įvai
rių darbų dar yra daug. Darbi
ninkai aprūpinami maistu ir 
nakvyne. Galinčius prisidėti 
prie darbo, prašom susisiekti 
su Rūta Jaglowitz tel. 416 622-
9919 ar Wally Dauginis tel. 905 
257-6910. Stovyklos internetas 
www.kretinga.com. 

• Stovyklų tvarka: lietuviš
kai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams nuo liepos 8 d. iki 
21 d., lietuviškai kalbantiems 
nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 3 
d. Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 5-11 d.d. 

• Mišios sekmad., birželio 
24: 8 v.r. už a.a. Joną Maziliaus
ką; 9 v.r. už a.a. Joną Vizgirdą; 
10.45 v.r. už a.a. Vytautą Sima
navičių, už a.a. Mariją Leikū
nienę ir už a.a.Mariją Bložienę; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

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

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. 

• Visą liepos mėnesį pa
maldų nebus. Pamaldos prasi
dės rugpjūčio 5 d., 11.15 v.r. 
Jos bus su Šv. Komunija. Tuo 
laiku sekmadieniais jos vyks iki 
2008 m. birželio paskutinio 
sekmadienio. 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 17 d. Lietuvių 

Namų svetainėje įvyko pietūs 
Tėvo dienai paminėti. LN 
Moterų būrelis pasveikino at
vykusius tėvelius gėle ir pa
vaišino gėrimu. Dalyvavo per 
200 svečių. 

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

• Galima išsinuomoti barą 
"Lokys". Teirautis LN rašti
nėje. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams L. Ru

dis ir M. Rudis palikimu gauta 
$10,000. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą ir dosnumą. Aukos 
priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kviečiame registruoti 

vaikus į jaunųjų darželį. Vaikai 
turi būti 4 metų amžiaus prieš 
rugsėjo mėn. Registracijos mo
kestis - $225 vienam, $250 šei
mai. Mokykla - "Our Lady of 
Peace", adresas - 70 Mattice 
Ave., tarp Bloor ir Kipling gat
vių. 

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

• Linkime visiems mokyto
jams ir mokiniams linksmų atos
togų. Grįžtam~ į mokyklą rug
sėjo 15 dieną. Z 

• Lietuvių tautodailės ins
tituto 30 metų veiklos jubilie
jinė paroda, kurioje dalyvauja 
ir šios parapijos skyrius, vyks 
birželio 26-liepos 16 d.d. Neil
son Park Creative Centre, 56 
Neilson Dr., Toronto, ON. Paro
dos atidarymas su vaišėmis bir
želio 26 d., nuo 7 v.v. iki 9 v.v. 

VASAGOJE išnuomojamas va
sarnamis, tinkamas2 šeinum 4 mie
gamieji, "bot tub", "rec room", 
skalbimo ir džiovinimo mašinos, 
sūpynės vaikams. liepos 2-8, 9-15 
d.d., rugpjūčio 12-18 d.d. Skam
binti Birutei tel. 416 259-3961. 

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

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 el. paštu rašyti adresu, kurį 
rasite www.canadapost.ca interneto tinklalapyje (Resources 
skyriuje pasirinkite "Contact Us", tada "General Customer 
Service". Užpildykite anketą, pateikdami savo a~res~ su ~aš
to kodu ir pranešdami, kiek dienų užtruko gauti TZ). Visos 
šventės sutrukdo pašto gavimą. Laikraščiai JAV irgi ilgai ke
liauja. JAV prenumeratorių laikraščiai yra vežami kurjeriu į 
Buffalo, ten pristatomi į JAV pašto įstaigą. JAV-se pašto pri
statymo klausimais galima skambinti 1-800-275-8777. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje birželio 17 d., 11 val. Mišios buvo 
atnašaujamos už auksinio a~iaus "Rū~os" k!~~o ~~ ir ~~: 
rusins narius. Giedojo paraptJOS choras ir svecrn1 dammmka11s 
Toronto V. Mašalas ir L. Turūtaitė. Nepaisant šilto ir tvankaus 
oro bei privačių Tėvo dienos s_uėjimų, po ~išių graži~~ ~apuo~
toj e salėje "Rūtos" klubo 30-ies metų veiklos sukakcrni pam~
nėti susirinko gana gausus tautiečių būrys. Atvykusius pasvei
kino klubo pirm. H. Lapinienė. "Rūtos" klubas įsisteigė 1976 
m. spalio 21 d. Ilgus metus klubas veikė Nekalto Prasidėjimo 
seselių namuose. Buvo rengiami "bazarai", išvykos, įvairios pa
skaitos, veikė prancūzų kalbos kursai bei įvairių užsiėmimų 
grupės. Nariai rinkdavosi trečiadieniais ir sekmadieniais. ~e~e~ 
lėms pardavus namus ir išvykus iš Montrealio, klubas persikele 
į Aušros Vartų parapijos salę. Trečiadi~niais vyksta. "b~ngo~ ~r 
kortų žaidimai, grupė moterų, vadovau1amų B. Nagienes, uzsi
ima lengva mankšta. Programą atliko dainininkai V. Mašalas ir 
L. Turūtaitė, pati akompanavusi dainoms. Jie padainavo 12 dai
nų. Klebonui kun. G. Mieldažiui palaimi~us st~lą, visi va~ši~~s~ 
gausiais šiltais patiekalais, kuriuos pagammo E. ir Z. Burksaictai 
bei J. Blauzdžiūnienė. Pietų metu buvo grojamos įrašytos dai
nos. Veikė gausių laimikių loterija. 

"Nidos" žvejų-medžiotojų klubas ruošia linksmą Joninių 
gegužinę Rigaud, QC, birželio 2.3 d., ~2.val. ~večiai ~~s pa
vaišinti karštais patiekalais ir kitais valgiais. Veiks lotenJa, bus 
žaidimų, laužas ir gera muzika. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. Leo Šimonėlis, 88 metų, vyras a.a. Christinos (Strimas) 

mirė birželio 10 d. Liūdi sūnus Ken (Sandra), gyv. Albertoj, 
Robert (Sharon), gyv. Ontario prov., ir Eric (Ma!ie ), va~k~itės 
Aleksandra ir Ariane. Gedulinės Mišios aukotos Sv. K~imiero 
šventovėje. Velionis buvo parapijos komit~to n~rys. Zmo~a 
Christina ir jis dirbo daugiau kaip 40 metų. Jiedu VIsados pade
davo parapijai, net ir nebūdami komitete. Šeima prašė vietoj 
gėlių aukoti "St. Mary's Hospital Foundation". . v • 

Parapijos choras išeina vasaros atostogų birzeho 24 d: 
Chorvedys Aleksandras Stankevičius primena, kad rudenĮ 
ruošis šimtmečio iškilmingoms šv. Mišioms ir koncertui, kurie 
įvyksv spalio 7 d. . . . . . . 

Simtmečio rengimo komitetas labai deko1a aukoto1ams. 
Aukojo: $4,000 - Kanados lietuvių fond~s; P? $1,000 - Mon~
realio Aušros Vartų parapija, Kanados hetuVIų bendruomene; 
po $500 - Alfred Dallaire Funeral Home, L. Mikalajūnas, Ma
den Systems (V. Blauzdžiūnaitė), J. Adamonytė, A. Skrupskis, 
H. Kurylo; $400 - M. Pališaitis; $250 - A. Siekis; $200 - St. 
Domenic's Parish; $175 -TALKA- lietuvių kredito koopera
tyvas; po $100 - Tėviškės žiburiai, Montrealio lietųvių "R~t~s" 
klubas, Julija Norkeliūnaitė-Hanusiak, Windsoro Sv. Kazi!llie
ro parapija, L.K. Mindaugo Neringos šaulių kuopa, L Ulbi~~_s, 
Lietuvos kankinių parapijos choras, J. Adams, D. Blauzdzm
naitė-Pini, H. Naujokas; $50 - J. Kisielius. VL 

....---~---...... --

Birželio 9 d. įvyko St. Domenic's Parish kasmetinės golfo 
varžybos. Sharon Banks-Rašytinienė laimėjo trofėjų ir pirmą 
vietą moterų grupėje. Malcolm ir Edith Mackenzie suorgani
zavo dieną Ntr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'AX.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l .B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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


