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Svenčių išvakarėse 
Įžengiame į švenčių, atmintinų dienų ir atostogų laiko

tarpį. Lyg tyčia būtų sudėti į vieną vietą visi džiaugsmai, 
įdomūs įvykiai ir malonumai. 

P IRMIAUSIA su džiaugsmu ir (kas šitaip jaučia) su 
pasididžiavimu švenčiame Liepos 1-ąją, Kanados die
ną. Laisvame krašte ir šventimo pasirinkimas laisvas. 

Kanadoje ilgiau pagyvenę mato, kad kaip tik dėl laisvo pa
sirinkimo toji šventė labai laukiama, dargi prailginta trijų 
dienų atostogomis. Taigi laiko užtenka viskam - ir dalyvavi
mui iškilmėse, jei jos kur vyksta, ir smagioms išvykoms ir 
maloniam poilsiui. Kas ką beveiktų, visur jaučiamas tos 
šventės pabrėžimas - "Canada Day" yra kažkas daugiau 
negu kitos metinės šventės. Kas nori, namus papuošia vals
tybės vėliavomis, sutemus šaudo raketas, suėję kaimynai 
vaišinasi, pabendrauja. Viskas kelia šventinę nuotaiką, la
biau suartina žmones. Tik vienas dalykas lieka liūdnas -
automobilių avarijose žūsta daugiau žmonių negu per bet 
kuriuos kitus eilinius savaitgalius. Kaip šito išvengti, ne
trūksta gerų nurodymų, patarimų. Deja, statistika rečiau 
kada skelbia daugiau vilčių teikiančias naujienas. Kasmet 
vis tas pats ir tas pats. Panaši į Kanados dieną yra ir Liepos 
4-oji. Tai JAV nepriklausomybės šventė, taipgi ypatingas 
metinis pasididžiavimas ir džiaugsmas. Nėra abejonės, kad 
į visus tuos šventinius šurmulius tiek Kanadoje, tiek ir JAV 
įtraukiami ir lietuviai, visų "bangų" ir kartų. Gyvenamasis 
kraštas, kai kurių pavadinamas "antrąja tėvyne", daugeliui 
buvo ir yra tikroviškas atsakymas į klausimą, kur apsistosiu, 
kur pradėsiu naują gyvenimą, kur galėsiu geriau gyventi nei 
gyvenau, kur jausiuosi laisvas ir nepersekiojamas, kur šim
tai galimybių įvairiems siekiams ir polėkiams. Kuo džiaugia
mės, milijonams žmonių - tik svajonė. 

LIETUVOJE švenčiama Liepos 6-oji. Tai valstybės 
šventė. Tartum kažkas simboliška, nes prisigr~tinusi 
prie Kanados ir JAV nepriklausomybės dienų. Sventė 

nebuvėlė, o atsiradusi su nepriklausomybės atstatymu ir 
ryškiu posvyriu į Vakarų pasaulį. Šventės viršūnėje - kara
lius Mindaugas, nutolęs nuo mūsų per 800 metų, bet arti
mas, savas, ir tai ne tik istorinių knygų puslapiuose ir meni
ninkų paveiksluose. Artimas, nes lietuvis. O tai jau didelė ir 
pagrindinė reikšmė. Šiandien gal jau ir nebepopuliaru tai 
pabrėžti, bet švenčiant Valstybės dieną, kad ir norėtum, ne
įmanoma paslėpti minties, kad savo valstybę kūrė lietuviai, 
o ne kokie teritoriniai gyventojai. Tuo tik džiaugtis belieka. 
Po nepilnų dviejų savaičių štai atšokusi ir Liepos 17-oji. Tai 
Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą ir garbingos žūties 
diena, formaliai įtraukta į Atmintinų dienų sąrašą. Lietuvių 
auka lietuviams, jaunajai kartai, kaip žuvusiųjų testamente 
įrašyta. Iškreiptume esmę tardami, kad tai buvo JAV piliečių 
skrydis į Lietuvą. Garbingas žygis būtų susiaurintas, reikšmė 
netikslumu atskiesta ir tokia vargu ar ilgėliau išsilaikytų. 
Tautybės nubraukimas ir patriotizmo dangstymas - tai tik
rovės stūmimas į miglas, kuriose tik daiktų kontūrai dar 
šiaip taip slypi. Aiškūs daiktai, praradę ryškumą, sukelia 
abejones jų buvimu. O tada kyla sumaištis, kurioje labai 
lengva pasimesti ir pradėti save klausti, kas aš iš tikrųjų 
esu? Juo labiau tai pavojinga gyvenant nebe savame krašte, 
kur tos viliojančios laisvės ne visuomet panaudojamos ge
riems tikslams. Užtat reikia budėti ir žiūrėti - kas, kur, 
kaip, kodėl? O nepriklausomoj Lietuvoj, jeigu jau Valdovų 
rūmai statomi, reiškia - gerbiame tolimąją praeitį ir 
Mindaugą, ir kitus lietuvius valdovus. Jau vien ši toji pagarba 
turėtų mus sulaikyti nuo pasimetimų. ČS 
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11-agiškqjų 1947-qjų metų 
60-metis Marijampolėje 

Simbolinis partizano kapas Ramybės lauke 

Malda už žuvusius partizanus 
Išlydėjo motulė ir sesės 
Ir žydėjimas sodų svaigus. 
Aušo kruvinos žaros -
Krito sužeistas Aras. 
Aikščių dulkės užklojo arus ... 

(Daina Suvalkijos arai, 
žodžiai Antaninos Garmutės) 

Gražus, šiltas ir saulėtas rytas išaušo Lie
tuvoje balandžio 27 d. Šviežia žaluma vilioja 
atgimstanti gamta. Ir nors ne šventadienis, bet 
pilna žmonių prigužėjo Marijampolės praka
tedra. Atvyko ir iš Dzūkijos, tolimos Žemaiti
jos, žilagalviai seneliai, partizanai Juozas Ar
monaitis-Triupas, Stasys Čėpla-Vilkas, politinė 
kalinė Konstancija Stravinskienė, uniformuoti 
šauliai ir kariai. 

Partizano priesaiką skaito ryšininkė Aldona 
Vilutienė-Viltis ir partizanas ats. mjr. Juozas 
Armonaitis-lriupas 

Taip prasidėjo iškilmingas minėjimas Tau
ro apygardos partizanų, žuvusių 1947 m. - 60-
ųjų metinių minėjimas. Šv. Mišios aukojamos 
už visus, žinomus ir nežinomus, už tuos, kurie 
ėjo kentėti dėl mūsų ir žuvo, kurie parodė, 
kad ne turtas ir ne sotus gyvenimas yra jo 
prasmė. Marijampolės Tauro apygardos parti
zanų ir tremties muziejaus įkūrėja partizanų 
ryšininkė politinė kalinė Aldona Vilutienė
Viltis skaito 1947 m. žuvusių partizanų ir ryši
ninkų abėcėlinį sąrašą: Adomaitis Antanas
Kęstutis, Aleksa Antanas-Ežys, Arlauskas Al
fonsas-Teras, Babeckas Pijus-Vytenis, Baltru
šaitis Klemensas-Kurtas, Bekampis Jurgis-Šal

Partizanų vado Vytauto Vabalo-Kunigaikščio mas, Bulota Jurgis-Ambo, Čėpla Vitas-Ambo, 
šeima: iš d. sūnus Tadas, sesuo politinė kalinė Čiuplys Vitas-Zylė, Jasulaitis Juozas-Turklys, 
Benedikta Vabalaitė-Čepelienė, marti Kristina, 
vaikaitis Napalys Nukelta į 1 O-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Ateitininkų šventė Mari

jampolėj e balandžio 22 d. 
prasidėjo Mišiomis, kurias 
aukojo dvasios vadas mons. 
Arūnas Poniškaitis Šv. ar
kangelo Mykolo bazilikoje. 
Įžodį davė 22 mokiniai iš 
Liudvinavo ir Padovinio pa
grindinių mokyklų, Igliaukos 
Anzelmo Matučio, Kalvari
jos, Marijampolės "Šaltinio" 
ir Krikščioniškosios kultūros 
centro vidurinių mokyklų 
kuopų. Šventėje dalyvavo 
Lietuvos ateitininkų federa
cijos pirmininkas Vygantas 
Malinauskas, Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro val
dybos pirmininkas Artūras 
Stambrauskas ir vicepirmi
ninkė Vita Baltušytė. Apie 
Marijampolės kuopos veiklą 
pasakojo Saulius Urbas, svei
kinęs jaunimą Marijampolės 

sendraugių vardu. 
Kauno Šv. Kryžiaus (kar

melitų) parapijos namuose 
balandžio 22 d. įvyko Mišių 
patarnautojų ir mažųjų ado
ruotojų šventė. Susirinkusius 
sveikino klebonas kun. Emi
lis Jotkus. Grupelėse mergai
tės buvo mokomos dalyvauti 
šventinėse procesijose, pa
tarnautojams buvo aiškina
mos patarnavimo prie altoriaus 
taisyklės, kitiems buvo pa
ruoštos užduotys tikėjimo ži
nių gilinimui. Buvo aukoja
mos Mišios, vyko vaišės ir 
žaidimai, o klebonas įteikė 
padėkos ir garbės raštus, 
sveikinimus stropiausiems 
patarnautojams. 

Biografijos Vyskupas Juo
zas Preikšas sutiktuvės įvyko 
gegužės 5 d. Panevėžio ap
skrities Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės viešojoje biblio
tekoje. Naująją knygą, para
šytą Irenos Petraitienės, api
būdino Vilniaus šventojo Juo
zapo kunigų seminarijos dia
konas Justas Jasėnas. Jis aiš
kino, kaip vysk. Preikšui at
vykus į Panevėžį reikėjo įsteig
ti katalikiškas mokyklas, susi
grąžinti Bažnyčiai priklau
siusius pastatus, rūpintis gy
vosios bendruomenės sukū
rimu, jaunimo auklėjimu, vie
nuolinių bendruomenių įtrau
kimu į katalikišką veiklą. 

Autorė išryškino vysk. J. 
Preikšo ir kardinolo V. Slad
kevičiaus gyvenimo sąsajas. 
Ganytoją sveikino Panevėžio 
vicemeras Petras Luomanas. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos visuotinis posėdis 
įvyko gegužės 15-17 d.d. Vil
niuje. Susirinkusius sveikino 
apaštališkasis nuncijus arki
vyskupas Peter Stephan Zub
riggen. Dalyviams pristatytas 
Kauno arkivyskupijos apsi
sprendimas pradėti rengti 
nuolatinius diakonus, pagal 
patvirtintą programą. Lietu
vos katechetinio centro di
rektorius kun. Rimantas Gud
linkis pristatė atnaujintos 
Katalikų tikybos bendrosios 
programos projektą, pareng
tą taikantis prie švietimo ir 
mokslo ministerijos reikala
vimų tokioms programoms. 
Vyskupai projektui pritarė. 
Apsvarstyta Katalikų teolo
gijos fakulteto Vytauto Di
džiojo universitete ir Popie
žiškosios lietuvių šventojo 
Kazimiero kolegijos Romoje 
veikla bei ateities perspekty
vos. LVK delegatas užsienio 
lietuvių sielovadai prel. Ed
mundas Putrimas vyskupus 
supažindino su rūpesčiais dėl 
uždaromų parapijų, lietuvių 

kunigų trūkumo Rusijoje, 
Vokietijoje ir JAV. Savo dar
bą pristatė Lietuvos policijos 
kapelionas kun. Aušvydas 
Beliekas, pasakojęs apie pa
stangas kreipti dėmesį į mo
ralės, etikos klausimus, prisi
dėti prie pareigūnų asmeny
bės ugdymo. Jis taip pat yra 
LVK atstovas Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijoje. Jo 
įgaliojimai pratęsti. Vyskupai 
aptarė ir klausimus, susiju
sius su bažnytiniu paveldu. 
Parapijose nebenaudojami 
reikmenys, turintys istorinę 
arba meninę vertę, turi būti 
saugojami Vilniuje įsteigta
me Bažnytinio paveldo mu
ziejuj e. Posėdyje taipgi pri
tarta valstybinio liturginio 
kalendoriaus projektui, nu
spręsta parengti naują Kata
likų Bažnyčios katekizmo lai
dą lietuvių kalba, nes prieš 
10 metų pasirodęs leidimas 
jau išplatintas. 

Prisimintos komunizmo aukos 

Kanados baltiečių federacijos surengtame seminare Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose 
birželio 11 d. kalbėtojai ir BF valdybos nariai. Antras iš k. prof. A. Gregorovich, KLB pirm. R. 
Žilinskienė, svečias iš Švedijos G. Lindblad, adv. P. Boyer, BF pirm. P. Meiklejohn, estų bend
ruomenės pirm. A. Kittask Ntr. R. Jonaitienės 

Kanados Baltiečių fede
racija birželio 11 d. Toronto 
Prisikėlimo parapijos patalpo
se sibirinių trėmimų paminė
jimui surengė seminarą Con
demn Crimes of Communism, 
kuriame pagrindiniu kalbė
toju buvo pakviestas Švedijos 
parlamentaras dr. Goran 
Lindblad. Taip pat kalbėjo bu
vęs Kanados parlamento at
stovas, dabartinis kandidatas 
adv. Patrick Boyer, ukrainie
tis veikėjas Andrew Grego
rovich. 

Seminaro pradinį žodį ta
rė latvė, BF vicepirmininkė 
Alide Forstmanis, ir perskaitė 
ištrauką apie išvežimus. Įvai
rių tautybių, ne tik baltiečių, 
atstovai pasidalino trėmimų 
patirtimi - apie komunistų 
vykdytas skriaudas. Kalbėjo 
vengrė Shirley Popiel, latvis 
Gunars Subins, lenkų kilmės 
Mary N ovak, vietnamietė Chi 
Dong, kuri taip pat rodė trum
pą filmą Vietnam: The Truth 
Beyond Appearances. Buvo 
perskaity!i negalėjusių daly
vauti dr. Zebruskevič, E. Kol
gos ir R. Žemaitytės parašyti 
prisiminimai. A. Gregorovich 
kalbėjo apie Maskvos įvykdy
tą Černobilio nelaimę, badą 
Ukrainoje ir deportacijas, pri
minė paties Stalino pripažini
mą, kad ten išnaikino 10 mili
jonų žmonių. Iš viso ukrainie
čių mirė daugiau kaip 20 mili
jonų. 

Adv. Patrick Boyer išsakė, 
ką pastebėjęs žmogaus teisių 
ir skriaudų atžvilgiu besilan
kydamas Kinijoje, Vietname 
ir Kambodijoje. Tokios san
tvarkos, išlaikomos baimės 
pagrindu, gyventojai neturi 
kur ar kaip apskųsti teisių 
pažeidimų, tokie procesai 
įmanomi tik laisvame krašte, 
kaip Kanadoje. 

Dr. G. Lindblad yra Eu
ropos tarybos (Council of Eu
rope) vicepirmininkas. Jis pa
aiškino skirtumą tarp "Coun
cil of Europe" ir "European 
Council". Europos taryba bu
vo įsteigta 1949 m. užtikrinti 
žmogaus teisėms ir laisvėms 
demokratinėse valstybėse. Da
bar joje yra 47 valstybių - na
rių. Tai nėra Europos sąjun
gos padalinys ar taryba, bet 
atskira organizacija. Jis kal
bėjo apie diktatūrų ideologiją, 
kaip jos įgalina priespaudos 
tęstinumą. Taip pat pasidalino 
mintimis apie Kinijos santvar
ką, jos ekonominius porei
kius, trūkumus aplinkosaugos 
srityje. 

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
būtina tarptautinėje plotmėje 
nuteisti atsakinguosius už ko
munizmo skriaudas ir atlygin
ti jų aukoms už padarytą žalą, 
priminti pasauliui, kad komu
nistinė santvarka dar gyvuoja 
kai kuriose pasaulio valstybė
se. Jis priėmė klausimus iš 
publikos, ir diskusijos vyko 

įvairiomis susijusiomis temo
mis. Tarp kitų pasisakymų, dr. 
Valdas Samanis pasiūlė, kad 
Švedija galėtų tapti buvusių 
komunistinių kraštų balsu Eu
ropoje, tęsdama Vilniuje pra
dėtą darbą 2000 m. - tarptau
tinį kongresą komunizmo nu
sikaltimams įvertinti. 

Paskutinis kalbėtojas, es
tų bendruomenės atstovas 
pranešė apie komunizmo au
kų paminklą, kuris atidengia
mas birželio 12 d. Vašingtone, 
ir pasiūlė, kad Baltiečių fede
racija tokį paminklą apsiimtų 
pastatyti Kanadoje. Jis taip 
pat pranešė, kad vietinės tele
vizijos laidos vedėjas Michael 
Coren liepos 24 d. kviečia šia
me seminare dalyvavusius P. 
Boyer, A. Gregorovich, Chi 
Dang ir Estijos konsulą Laas 
Leivat svarstyboms ta pačia 
tema: Condemn Crimes of 
Communism. Programa bus 
rodoma 8 v.v. - Cable 36 
( channel 9 Toronte ), Express 
Vu - 651/Star Choice - 355/ 
Look-19. 

Baltiečių federacijos pir
mininkas Petras Meiklejohn 
užbaigė seminarą padėkoda
mas visiems už dalyvavimą, 
Alidei Forstmanis už jo orga
nizavimą ir pakvietė visus pa
silikti vakarienei ir tolesnėm 
diskusijom su svečiu G. Lind
blad, po to - į šventovę sibiri
nių išvežimų minėjimui-eku
meninėms pamaldoms. Dlv. 

Sibirinių trėmimų minėjimo pamaldose Toronto Prisikėlimo šventovėje birželio 11 d. - lietu
vių, latvių ir estų atstovės, valstybių vėliavos ir vadovai Ntr. R. Jonaitienės 



Sibirinių trėmimų minėjimas Toronte 
Kiekvienais metais Kana

dos baltiečių federacija, kurią 
sudaro Estijos centrinė tary
ba, Latvijos tautinė federacija 
ir Kanados lietuvių bendruo
menė, rengia sibirinių trėmi
mų minėjimą. Minėjimas įvy
ko pirmadienio vakare, birže
lio 11, lietuvių Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje, dalyvau
jant trijų tautų visuomenei, 
dvasiškiams ir organizacijoms 
su vėliavomis. Minėjimas ren
giamas rotacine tvarka, todėl 
šiais metais buvo lietuvių su
rengtas. Pamaldos vyko daly
vaujant katalikų ir evangelikų 
dvasiškiams. Pradedant pa
maldas prie altoriaus su vėlia
vų procesija, kuriai vadovavo 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa, atėjo trylika dvasiškių. 
Eisenos priekyje ėjo Kanados 
šaulių rinktinės vadas Petras 
Jonikas, Vlado Pūtvio kuopos 
vadas Vytautas Pečiulis ir lat
vių "Daugavas vanagi" Ed
munds Ozols. Liturginius 
skaitinius atliko anglų kalba 
trijų tautų organizacijų pirmi
ninkai. Atitinkamu metu kiek
vienos tautos tautiniais dra-

Šaulių ir kitų vėliavos įnešamos sibirinių trėmimų minėjimo 
pamaldoms Toronto Prisikėlimo šventovėje birželio 11 d. 

bužiais apsirengusios mergi
nos atnešė ir ant altoriaus pa
dėjo degančias žvakes, kai 
kiekvienos tautos dvasiškis 
gimtąja kalba skaitė trėmimų 
aukų pagerbimo maldą. Dau
guma maldų ir pamokslas, ku
rį sakė estų dvasiškis, buvo 
anglų kalba. 

Giedojo lietuvių moterų 
vienetas "Volungė". Pabaigoje 

Ntr. R. Jonaitienės 

buvo sugiedoti kiekvienos tau
tos himnai ir Kanados him
nas. 

Po to vėliavų ir dvasiškių 
eisena bei minėjimo dalyviai 
ėjo iš šventovės į parapijos 
salę, kurioje prie kuklių vai
šių, kurias paruošė Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdyba, vyko pabendravimas. 

Vytautas Pečiulis 

Kun. A. Žilinskas (viršuje) skaito maldą lietuvaitei atnešant žvakę prie altoriaus; apačioje -
dalis lietuvių choro "Volungė" moterų, giedojusių sibirinių trėmimų pamaldose Toronto 
Prisikėlimo šventovėje birželio 11 d. Ntr. R. Jonaitienės 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Piliečių Santalka sugal
vojo originalų būdą paveikti 
klausos netekusius valdžių vy
rus ir moteris piliečių parašy
tais atvirukais. Rašo atvirukus 
ir šių eilučių autorius, tačiau 
dėl vietos stokos juose, rašau 
laiškelį, kurį skiriu ne tik val
džioms, bet ir valdžias ren
kantiesiems. 

Pagal sovietų ideologo 
Michailo Suslovo nuostatą -
turėti Lietuvą be lietuvių - vi
si sovietiniai pramoniniai gi
gantai Lietuvoje buvo tuo tiks
lu ir statydinami. Jiems iš Ru
sijos ir kitų anuometinių sovie
tinių respublikų buvo įvežami 
"specialistai" ir "darbo jėga", 
kurie buvo aprūpinami butais, 
sudaromos čia palankiausios 
sąlygos. Tuo pat metu lietu
viai gyvuliniuose vagonuose 

Neišduokite Lietuvos! 
keliavo į Rytus. Lietuvai tie 
pramonės galiūnai, įskaitant 
Ignalinos AE ir Mažeikių naf
tą, tikrai nebuvo reikalingi. 
Tikslo maskuotei sovietai nu
mesdavo komplimentą: "Lie
tuvos sovietinė respublika 
moka daryti kokybę". Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
tie gigantai pamažu nyko, kol 
visai sunyko. 

Kaip pranešė žiniasklai
da, balandžio 25 d. veiklą nu
traukė gamybinis susivieniji
mas "Vingis", kuriame soviet
mečiu dirbo 6,500 darbuoto
jų, jau seniai užsidarė Kauno 
Radijo gamykla, taip pat tu
rėjusi apie 6,000 darbuotojų, 
užsidarė "Vilma", "Elfa" dau
gybė kitų, uždaroma Ignali-

nos AE, Mažeikių nafta par
duota. Atgavus nepriklauso
mybę, monstrų uždarymas pa
gimdė pradžioj didžiulę be
darbystę, vėliau - emigraciją, 
lietuvių iš Tėvynės išvarymą. 

Lietuvoje į pasus nebera
šoma tautybė; ž~ngtas nutauti
nimo žingsnis. Zengtas ir kitas 
- išpilietinimo link. Turbūt 
niekas net neįtarė, kad priimant 
Kovo 11-osios Lietuvos kons
tituciją, joje bus "demokra
tiškai" nupilietinti užsienyje 
gyvenantys lietuviai. O mokan
tis skaityti ir raštą aiškinti 
Konstitucinis teismas konstitu
cijoje aptiko vartus, pro kuriuos 
užsienio lietuvių, kaip Lietuvos 
piliečių, įsileisti nevalia. 

Nukelta į 11-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Azerbaidžane 

Birželio 18-19 d.d. prezi
dentas Valdas Adamkus dar
bo vizitu lankėsi Azerbai
džane, rašo LGTIC, daly
vavo Baku rengiamame "Or
ganizacijos už demokratiją 
ir vystymąsi - G UAM" vals
tybių vadovų susitikime. 
Metiniame GUAM - Gruzi
jos, Ukrainos, Azerbaidža
no, Moldovos - šalių vadovų 
susitikime svarstyta organi
zacijos veikla bei ateities 
planai, santykiai su Jungti
nėmis Tautomis, Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacija, Europos 
taryba, Europos sąjunga, 
ŠAS (NATO) bei tarpteu
tinėmis organizacijomis Ze
nevoje, patvirtintas biudže
tas, Azerbaidžano pirminin
kavimo organizacijai 2007-
2008 m. programa. Vizito 
metu Lietuvos vadovas susi
tiko atskirai su Lenkijos, Uk
rainos, Gruzijos, Rumunijos 
ir Azerbaidžano šalių vado
vais aptarti dvišaliams santy
kiams, regioninėms aktuali
joms, GUAM šalių ir Euro
pos sąjungos bendradarbia
vimui. 

Su Azerbaidžano prezi
dentu Ilhamu Alijevu V. 
Adamkus kalbėjo apie nau
jus naftos tiekimo šaltinius, 
turint galvoje neseniai kilu
sias įtampas dėl Rusijos 
ketinimų nukreipti didžiąją 
dalį naftotiekiu "Družba" 
eksportuojamą naftą kitais 
vamzdynais. Šį rudenį numa
tomas prezidento l. Alijevo 
vizitas į Lietuvą bei aktyvus 
bendradarbiavimas tarptau
tinėj e erdvėje, ieškant kitų 
energetikos tiekimo galimy
bių į Vidurio ir Rytų Euro
pos regioną. Kalbėdamas 
GUAM viršūnių tarybos vi
sumos sesijoje Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus 
atkreipė dėmesį į išaugusią 
šios organizacijos svarbą. 
Kalbėdamas apie energeti
nius išteklius, Lietuvos va
dovas pažymėjo, kad nuola
tinis Kaspijos naftos tiekimas 
Odesos-Brod ų-Plocko
Gdansko naftotiekiui galėtų 
tapti realiu ir svarbiu GUAM 
šalių indėliu į Europos ener
getinį saugumą. 

Veiklos dešimtmetį pa
minėjusių GUAM organiza
cijos viršūnių susitikime taip 
pat dalyvavo Lenkijos ir Ru
munijos prezidentai bei aukš
to rango politikų vadovauja
mos delegacijos iš Bulgari
jos, Estijos, Latvijos ir JAV. 

Lėšos policijai 
DELFI žiniomis, birže

lio mėn. 20 d. Lietuvos vy
riausybė patvirtino vidaus 
reikalų ministerijos pareng
tą Lietuvos policijos siste
mos plėtros programos įgy
vendinimo priemonių planą, 
pagal kurį iki 2011 m. polici
jos sistemos poreikiams 
papildomai bus skirta 563 
mln. Lt. 

Siekiant gerinti policijos 
pareigūnų darbo ir asmenų 

priėmimo policijos įstaigose 
sąlygas bei aplinką, materia
linės ir techninės sistemos 
bazei gerinti per penkerius 
metus bus skirta beveik 400 
mln. Lt. Vidaus reikalų mi
nisterija žada, kad įgyvendi
nus šį programos uždavinį 
Lietuvoje neturėtų likti nė 
vieno tokio policijos komisa
riato, apie kuriuos, kaip nei
giamus pavyzdžigs, šiuo me
tu rašo spauda. Siais metais 
bus skirta 8 mln. Lt, o 2008 
m. - 9.5 mln. Lt. 

Telkinys nežalingas 
Lietuvos ir Rusijos žino

vai nusprendė, kad netoli 
Kuršių nerijos esanti ben
drovės "Lukoil-Kaliningrad
morneft" valdoma "Krav
covskoj e" naftos telkinio 
platforma D-6 Baltijos jū
roje nekenkia aplinkai. Kaip 
praneša BNS, Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimo 
aplinkos apsaugos srityje 
jungtinė komisija susitikime 
Vilniuje aptarė platformos 
D-6 poveikio Kuršių nerijos 
ekologinei sistemai popro
jektinio vertinimo galutinę 
ataskaitą. Joje pažymėta, 
kad D-6 eksploatacija neda
ro jokios žalos Baltijos jūrai, 
ir tai patvirtino bendra ap
linkos stebėsena Rusijai ir 
Lietuvai priklausančiose 
Baltijos jūros ir Kuršių neri
jos dalyse. 

Ataskaita bus paskelbta 
per 31-ąją UNESCO pasau
lio paveldo komiteto posėdį 
Naujojoje Zelandijoje birže
lio 22 - liepos 2 d.d. 1983 m. 
atrastas "Kravcovckoje" tel
kinys yra už 22.5 kilometrų 
nuo Karaliaučiaus srities pa
krantės. Baltijos jūros gylis 
telkinyje siekia apie 25 
metrus. Lietuvos politikai 
anksčiau viešai nerimavo, 
kad nesiimant atitinkamų 
kontrolės ir apsaugos prie
monių, avarijos "D-6" atveju 
į UNESCO Pasaulio pavel
do sąrašą įtrauktai Kuršių 
nerijai grėstų ekologinė 
katastrofa. 

Pritarė BU skyriui 
BNS žiniomis, Lietuvos 

vyriausybė birželio 19 d. pri
tarė Lenkijos Balstogės uni
versiteto (BU) skyriaus stei
gimui Vilniuje. Balstogės 
universitetas leidimą vykdyti 
studijas Lietuvoje gavo Stu
dijų kokybės vertinimo cent
ro žinovams nusprendus, jog 
vykdomos studijos bus koky
biškos. Švietimo ir mokslo 
ministerės Romos Žakai
tienės teigimu, "prašymas 
atitinka teisinius reikala
vimus ... Nors ir nėra Lietu
voje poreikio steigti tokios 
aukštosios mokyklos, tačiau 
Lenkijos Balstogės univer
sitetas turi teisę steigti uni
versitetą ... ". Skyrius veiks 
Vilniaus lenkų kultūros na
muose, bus dėstomos Eko
nomikos ir Informatikos 
pagrindinių studijų progra
mos lenkų ir anglų kalbo
mis. RSJ 
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Kanados lietuvių muziejus-archyvas 
Prieš metus buvo pranešta, kad buvusi ilga

metė Kanados lietuvių muziejaus-archyvo direk
torė dr. Rasa Mažeikaitė pasitraukė iš pareigų. 
Nuo to laiko daug kam liko neaiški muziejaus-ar: 
chyvo (toliau - KLMA) būklė. Praeitų metų rudeIŲ 
dr. Arūnas Pabedinskasyasisiūlė laikinai tvarkyti 
KLMA reikalus. Jam TZ pateikė keletą klausimų, 
kurie pastaruoju metu pasigirsta iš skaitytojų. 

- Koki.a yra KLB krašto valdybos atsakomybė 
dėlKLMA? 

- 1983 metų pabaigoje Kanados lietuvių bend
ruomenės Krašto valdyba (toliau-KLB KV) pra
dėjo tirti galimybę įsteigti Kanados lietuvių archy
vą. Po daugelio diskusijų,_ siūl~ų~ pas~~~~pla
navimo ir darbų, prie kunų pns1deJO visa eile zm~
nių, Kanados lietuvių muziejus-arch~as buvo a~
darytas dabartinėse patalpose, Anapilio sody~oJe, 
1989 metų rugsėjo mėnesį. ~MA patalpo~'. uz ku
rias yra mokama nuoma, priklauso Anapilio ~or: 
poracijai, bet KL~ t~~ yra K1:-~ ~uosa~be, uz 
kurią KLB yra te1S1skai bei finans1skai atsaki;1J.ga. 

Pradžioje buvo numatyta, kad KLMA v.eiks ~~
varankiškai su savo valdyba (taryba), kuri tureJo 
tvarkyti KLMA reikalus, prižiūrėti jo veiklą, rūpin
tis lėšomis. Tus KLMA tarybos sudarymas buvo 
KLB krašto valdybos atsakomybė. Iš pradžių 
KLMA taryba gana aktyviai veikė, bet ~eturė~ama 
nustatytų ir dokumentuotų atsako11~.yb~ų ar veiklos 
gairių, laikui bėgant ir nariams pasike1~us, tarybos 
veikla šiek tiek susilpnėjo, daug sprendimų atiteko 
buvusiai vedėjai. 

2005 m. KLB tarybos sesijoje pagaliau buvo 
įtraukta gairė į KLB nuostatus, nustatanti, kad 

pavasarį buvo gautas $10,000 l?alikii_n~ iš J~ės Ši
leikienės. Visos KLMA aukų ir palikimų pajamos 
yra laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos tik 
KLMA reikalams. 

Kaip jau buvo minėta, galutinė finansinė ats~
komybė KLMA išlaikymui priklausė KLB KV Ir 
praeityje, stokojant aukų, KLMA išlaidos bu!o ~a
dengiamos iš KLB KV iždo.1:Jet KLMA ~a tik yie
nas iš visos eilės KLB KV veiklos, darbų Ir projek
tų, kuriuos ji bando atlikti ir kurie~s taip pa~v yr.a 
reikalingos lėšos. Bandant padengti KLMA islai
das iš KLB KV iždo, lieka mažiau lėšų kitiems pro
jektams bei veiklai. 

Pagrindines KLMA išlaidas sudaro nuom~ .už 
patalpas, algos ir atlyginimai už p_asl~ugas:,~ti~
kami saugojimo reikmenys arch~e1 medžiagai. Ir 
muziejiniams rodiniams. (pv~. ~ežes, len~os, vit
rinos, t.t.), ku~e yra. re~aling1 ~p~a~goti KL~ 
turtui nuo dulkių, dregmes, saules sviesos, peles1ų 
ir t. t., yra ypatingai brangūs. 

1 &1·c-SM1 U KNYGA 
AHIJA 
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KLB krašto valdyba yra teisiškai ir :finansiškai atsa- ~ Y 11. 111 v J •· 
kinga už KLMA ir kad jo turtas ir muziejiniai fon- l K '~ 111 Hl'ACSTIJ.~:t~ ~~07.Al'O ZAVAD1.IUO 

kooperatyvų, viene~ •. ans.~~lių ir. sport~ klu~ų 
metinių ir sukaktuVlillų leidinių. Kaip su visa kita 
medžiaga, reikės paruošti ir vi_sų tų le~~ų t~lų 
sąrašą, kad ateityje būtų galima gre1ta1 ~trinkti 
trūkstamus leidinius iš ateity aukotos medžiagos. 

- Ko/dus planus turi KLB krašto valdyba KLMA 
ateičiai? 

- KLB krašto valdyba stengiasi vykdyti KLB 
tarybos nutarimą, kad KLMA būtų išl~as:~iuo 
metu yra atkuriama KLMA valdyba. Pirmas ~~
nis ta kryptimi yra KLMA valdybos atsakomybių Ir 
veiklos gairių paruošimas ir priė~as ~ ~V. 
Po to KLMA valdybai teks rūpmtis kasdiemne 
KLMA veikla ir lėšomis, rasti tinkamą personalą 
einamiesiems darbams atlikti, užmegzti ryšius su 
Kanados valdžios pareigūnais dėl galimybės gauti 
:finansinės paramos ir pasiūlymų bei nurodymų to
lesnei KLMA veiklai ir tvarkai. 

- Kas turėtų būti daroma KLMA ateičiai užtik
rinti? 

- Vienas iš patikimiausių būdų, kuris užtikrin
tų KLMA ateitį, būtų fondas, kurio ~~etin.ė~ pa: 
jamos būtų skiriamos KLMA. Ar čia butų visiškai 
atskiras fondas, ar fondas, tvarkomas Kanados lie
tuvių fondo apimtyje - nesvarbu. Kas yra svarbu -
užtikrinti nuolatinį paramos šaltinį, kuris padengtų 
KLMA pagrindines išlaidas (nuomą, algas, t.t.). 
Thip pat būtų labai gerai, jei būtų galima gauti Ka
nados lietuvių fondo ir lietuviškų kredito koopera
tyvų pasižadėjimą kasmet skirti KLMA nustatytą 

paramos sumą. Be užtikrintų 
pajamų neįmanoma nustatyti 
biudžeto, o be jo - neįmanoma 
planuoti KLMA veiklos. 

dai yra KLB nuosavybė. Tuo rei_n~amasi, Krašt? ~i~r ~,.,.,,,..:...--=~~s::::::=:::::::::::::::1ii:ii:iii:ii:il~~ 
valdyba nusprendė, kad galutme atsakomrbe KL Muziejuje-archyve saugoma Motiejaus Valančiaus išleista kny~a 
KLMA reikalams teks KLB krašto valdybos vice- (kairėje). Viršelyje įrašyta: "Giesmių knyga arba kanticzkos. }\'l~ti~
pirmininkui kultūrai, kuris tuo laiku buvo Algirdas jaus Volonczauskio parveizėta ir isz naujo atspausta" (VllmuJe 
Vaičiūnas. 1862 m.)· dešinėje Martyno Jankaus, Mažosios Lietuvos patriarcho, 

Atsižvelgiant Į tai, kad lai
kui bėgant mūsų visuomenė 
nebepajėgs ar nebenorės išlai
kyti KLMA, yra būtina taip su
tvarkyti archyvinę medžiagą, 
muziejinius rodinius bei KL
MA knygas, kad viskas būtų 
priimtina kitoms įstaigoms, pa
vyzdžiui "Library and Archives 
Canada", arba Lietuvos Nacio
nalinei Mažvydo bibliotekai, 
kuriems būtų galima perleisti 
KLMA turtą, arba jo dalis. 

- Kodėl buvusi vedėja pasitraukė iš pareigų? knygų leldėjo spaudos draudimo metais, pomirtinė kaukė 
- Po diskusijų su tuolaikiniais KLMA komite- Ntrs. A. Pabedinsko 

to nariais ir muziejaus vedėja A. Vaičiūnas išdėstė 
KLMA padėtį Krašto valdybai. Atsižvelgdama į 
KLB KV silpną :finansinę. padėtį, ~ašt<;> valcirba 
nusprendė taupiau naudoti KLMA lesas rr vede1os 
darbo valandas. Buvo nuspręsta, kad pirminis ve
dėjos darbo dėmesys, n~keič~~t ~edėjos atly~
mo ir darbo valandų, turetų butl skirtas katalogavi
mui visos suaukotos medžiagos, ir kad laikinai rei
kėjo atsisakyti didelių išlaidų ir daugeliov~ai:bo v~
landų reikalaujančių parodų ruošos, mazmti ved~
jos patarnavimus tyrinėtojams ir paslaugas publi
kai, kol bus padaryta pažanga. vis augančio kie]ci~ 
aukotos medžiagos katalogavime. Dr. R. Mazei
kaitė pranešė valdybai, kad ji ne?uvo pas~?š~si 
toliau dirbti KLB KV nustatytomis sąlygomis 1r JOS 
tarnyba pasibaigė 2006 m. gegužės 23 d. 

- Kodėl KLB krašto valdybai buvo svarbu už
baigti katalogavimą? 

- Bet kokio archyvo pagrindinis tikslas yra tv~
kingai ir saugiai išlaikyti jame re~~s .asmemš
kus ar organizacijų dokumentus, leidinius, nuo: 
traukas ir t.t., kad, reikalui esant, jie būtų lengvai 
prieinami ir atrandami ateityje. Katalogavimas yra 
svarbus nes nežinant kokia medžiaga yra sukaup
ta archYve k kur ta medžiaga padėta, tyrinėtojai ar 
susidomėję žmonės negali ta medžiaga pasinaudoti. 
Thip pat, tikslus archyvinės medžiagos katalogas yr~ 
labai naudingas naujai gautos medžiagos atrankai, 
nes tokiu būdu galima išvengti duplikatų, tik už
imančių vietą KLMA saugykloje, kuri būtų geriau 
panaudojama naujos medžiagos išsaug?jimui. . . 

Kadangi KLMA yra telkiama ne tik archyvm.e 
medžiaga, bet ir muziejiniai rodiniai, katalo~3:Vl
mas yra svarbus tiksliai žinoti, ko~ll:s rod~1us 
KLMA turi ar ko neturi, ar yra rodinių, kuriuos 
reikia ypatingai saugoti, ir kokius rodinius. p~ti 
ateityje kad neatsirastų per daug pakartotinių da
lykų. B~ tikslausv k~t~o~o ~.taptų ŲJr s~dė
lis, perkrautas unmrstais pop1enais rr daiktais. 

- Kokia yra muziejaus finansinė būklė? 
- Kaip ir daugelis lietuviškų org~iz_acijų, 

KLMA išsilaiko pagrindinai iš aukų. Pradž10je bu
vo žymiai lengviau ~i a~ ~egu ~ab.~. Da1:1-
guma mūsų visuomenes galbut 1au prumrso a~1e 
KLMA ir jo tikslus ar net nežino, ~ad KLMA e~
tuoja Tučiau žmonės vis dar aukoja arba net pns1-
mena KLMA savo testamentuose. Pavyzdžiui, šį 

Kyla klausimas, ar ~eįm~noma su~ažin~i 
KLMA išlaidų pasinaudojant tik ~~v'.1110!1škom~s 
darbo jėgomis? Kad KLMA sklandži~ veiktų~ ~e~
kia asmens, kuris supranta ir yra pasiruošęs ĮSl~
linti į archyvų ir muziejų tvarką bei veiklą, yra susi
pažinęs su lietuvių išeivijos veikla. ir istorija, kaI?~· 
rašo lietuviškai ir angliškai, galetų suplanuoti Ir 
įvesti atitinkamas procedūras archyvinės medži~
gos ir muziejinių rodinių priėmimui, katalogavi
mui, išsaugojimui bei naudojimui. Tikėtis, ka:d at
siras toks asmuo, kuris dirbtų neapmokamai yra, 
mano nuomone, neįmanoma. Tokio asmens išlai
kymui reikia sudaryti sąlygas, kad jis galėtų dirbti 
pilnu laiku, su panašiu atlyginimu, kuris yra mok~
mas kitose panašiose Įstaigose dirbantiems archyvi
ninkams ar muziejaus saugotojams. 

- Kokie darbai vyksta šiuo metu KLMA? 
- Praeitą spalio mėnesį, pradėdamas darbu?tis 

KLMA pirmiausia susipažinau su tuometme 
KLMA

1 

tvarka, tokia, kokia ji buvo. Tuip pat susi
pažinau su kompiuteryje vedamais ar~hyvinės ~e
džiagos ir muziejinių rodinių sąrašu rr dar dviem 
atskirais knygų sąrašais. Gerai apžiūrėjau saugyk
lą, kurioje yra laikoma archyvinė medžia~a, muzi~
jiniai rodiniai, periodika, "retos knygos" ir buvusių 
parodų plakatai. ·v 

Pirmiausia pertvarkiau saugyklos lentynų is

dėstymą pagal lubose esamas šviesas. Po to teko 
atskirti nekataloguotą medžiagą nuo kataloguotos 
medžiagos kurią sutvarkiau pagal katalogo nume
rių tvarką.' Thip pat atrinkau periodinius lei~inius 
ir paruošiau j1;! sąra~us, ~ad žinot~e, kokių nu
merių trūksta rr kokių tunme duplikatus. 

Sutikrinęs KLMA bibliotekos 3,000 ~rgų są
rašus pagal kitų bibliotekų internetų pnemamus 
katalogus, pradėjau peržiūrėti pači~ knY_gas. len~
nose. Tikslus sąrašas knygų yra ypatingai reikalin
gas, kad būtų galima greitai atri.nk? t~ ~yg~, ~
rių dar nėra KLMA bibliotekoje iš didelių kiekių, 
žmonių dovanojamų lei~:Ų· . . . . . 

Paskutiniu metu prade1au atnnkti visokiausių 
leidinių duplikatus, tarp kurių yr.a yp~tin~ai dau~ 
duplikatų 35 skirtingų Kana~o~ lietu~ų dienų _1~1-
dinių, aštuonių Dainų švenčių Ir dvylikos Tautim;i 
šokių švenčių leidinių, li~tu~~kų mok:y~ų metr~
čių ir visokiausių organizacijų, parapijų, kredito 

- Ką patariate norintiems muziejui atiduoti do
kumentų, knygų ar kitų daiktų? 

- KLMA buvo įsteigtas išsaugoti Kanados 
lietuvių veiklos istorijai ir mielai priima tą medžia
gą, kuri padeda tą istoriją nušviesti. Daugiausia pa
geidaujama Įvairių organizacijų, vienetų, ansamb
lių sporto klubų ir panašių grupių visokių doku
m~ntų, kur atsispindi jų veikla. Pavyzdžiui, narių 
sąrašai, protokolai, susirašinėjimai, apy~k~itos, 
laikraštėliai veiklos ir renginių aprašymai Ir t. t. 
Thip pat pageidaujami as~e~~ški. do~ei:~~i •. kaip 
imigracijos sutartys, pasai, laiskai, dienorasc1ai, pa-
žymėjimai irkit~ dokumentai, kuri.e ~l?ibūdina gy
venimą Lietuvoje, karo metu, pabegelių (DP) sto-
vyklose ir atvykus į Kanadą. . . . . 

Su leidiniais yra sudėtingiau. Kaip Jau mme
jau, KLMA bibliotekoje yra daug lietuviškų _knygų, 
tačiau nedažnai pasirodo tokia knyga, kunos dar 
nėra KLMA. Nėra vietos laikyti duplikatams, nei 
lėšų toms knygoms siųsti Į ki~~ ~ibli?t~~- ~as p~t 
yra ir su periodika, sukaktuVlillais le1dm~~· t!ainų 
įvykių programomis, patefono plokšteI.emi:i .ir ~et 
kokia medžiaga, kuri buvo gaminama dideliais kie
kiais. Įvairius rankdarbius, meną, monetas, pašto 
ženklus ir t.t., KLMA mielai irgi priima. Svarbiau
sia yra nuspręsti daikto reikšmę ir svarbą. Kanados 
lietuvių veikloje, jo atspindėjimas lietuviškos kul
tūros ar istorijos plotmėje ir jo esminė vertė. Yra 
daug dalykų, kurie turi asmenišką vertę aryra.~ar: 
būs šeimos istorijoje, bet netinka saugo11mm 
KLMA. 

Visa medžiaga, kuri yra aukojama KL~ 
tampa KLMA nuosavyb~~ ir lieka ~~ val?ybai 
nuspręsti, ką su ta medžiaga galu~ai dary_ti. Pa
geidaujama, kad norintys paaukoti bet kokią me
džiagą KLMA, pirmiausia susisiektų su KLMA 
(skambinti tel. 905 566-8755 ir pal}kti įrašą y arba 
pasiųsti el.paštu lm-a@klb.org). Thip pat prasome 
nepalikti jokios archyvinės medžiagos ar knygų 
prie KLMA durų ar bet .kur. Ana~ilio sod~boje iš 
anksto nesusitarus. Genaus1as budas nonntiems 
ką nors paaukoti KLMA, yra p~oš~ !e~d~ių.s~
rašus ir daiktų sąrašus su trumpais apibudinimais rr 
pristatyti juos peržiūrėjimui. 

Kalbėjosi- RSJ 



Paminklas komunizmo kankiniams 
Vašingtone atidengtas memorialas komunizmo aukoms atminti 

Vašingtone atidengiant paminklą komunizmo kankiniams. Kalba JAV prezidentas George 
W. Bush. Nuotrauka gauta iš LR ambasados Vašingtone 

Birželio 12 dieną Vašing
tone atidengtas memorialas
paminklas komunizmo au
koms atminti. Iškilmėse daly
vavo JAV prezidentas George 
W. Bush, Atstovų rūmų Už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas Thm Lantos, Atsto
vų rūmų narė Dana Rohra
backer, diplomatinio korpuso 
atstovai, komunistinių repre
sijų liudininkai, atvykę iš viso 
pasaulio. 

"XX amžius įėjo istorijon 
kaip kruviniausias amžius per 
visą žmonijos gyvenimą. Va
šingtone stovi daugybė pa
minklų, primenančių šį žiaurų 
amžių, bet iki šiol nebuvo pa
minklo komunizmo aukoms, 
nors ši ideologija pražudė 
apie šimtą milijonų nekaltų 
vyrų, moterų ir vaikų. Tui pa-

minklas tiems, kurie žuvo nuo 
komunizmo rankų visame pa
saulyje", - sakė G.W. Bush. 
Savo kalboje JAV prezidentas 
pagerbė ir Baltijos šalių gy
ventojus, nukentėjusius nuo 
Sovietų komunizmo represijų. 

"Tai ir nekalti ukrainie
čiai, mirę nuo Stalino sukelto 
bado, rusai, nužudyti per stali
nini us valymus, lietuviai, lat
viai, estai, sulaipinti i gyvulinius 
vagonus ir išsiųsti i Sovietų 
komunizmo mirties stovyklas", 
- kalbėjo JAV prezidentas. 

Iškilmingame priėmime, 
skirtame paminėti komuniz
mo kankiniams, Lietuvos am
basadorius JAV Audrius 
Brūzga, sakė, kad "Lietuvoje 
kaip ir Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje, Vengri
joje, Rumunijoje, kaip ir viso-

je Rytų ir Vidurio Europoje -
komunizmas galiausiai buvo 
nugalėtas. Tai tapo istorija, 
kurios negalime pamiršti. Ko
munistinių diktatūrų nusikal
timai turi būti įvardyti, ištirti 
ir paviešinti. Lietuvoje šio 
darbo ėmėsi Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras, Tarptautinė 
komisija Nacių ir Sovietinio 
okupacinių režimų nusikalti
mams tirti". 

Renginiuose Vašingtone, 
skirtuose paminėti komuniz
mo aukoms, dalyvavo disiden
tai - monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas ir sesuo Nijolė Sa
dūnaitė, Šiaurės Amerikos 
lietuvių organizacijų atstovai. 

~w~v~ 

DENI.A.L CA.RE 
Dr. J. Birgiolas 

Memorialo statyba pradė
ta 2006 metų rugsėjo 17 dieną. 
Memorialo komunizmo au
koms fondo duomenimis, šio 
memorialo statyba kainavo 
apie 825,000 JAV dolerių. Lie
tuvos vyriausybė šio memoria
lo statybai skyrusi 10,000 litų; 
vieną tūkstantį JAV dolerių 
skyrė Lietuvos ambasada Va
šingtone. Dr. S. Dubickas 

Daugiau informacijos 
apie memorialą ir kitokią ko
munizmo aukų įamžinimo 
fondo veiklą galima rasti tink
lalapyje http:l/www.victimsof
communism.org. 

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

Tel. <416> 763~5677 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1b ronto jstaigoje es u antradienia is ta rp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būt ina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

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

Dėl smulkesnės i11formacijos kalhėkite Sl t ALGIU MEDELIU 
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Traukiasi iš politikos 
Dili Graham, ilgametis 

ir žymus liberalų partijos 
veikėjas, pranešė, kad pasi
baigus jo įgaliojimų laikui, 
jis pasitraukia iš politikos ir 
nedalyvaus būsimuose rinki
muose. Bill Graham į parla
mentą buvo išrinktas 1993 
m., 2002 metais buvo libera
lų vyriausybės užsienio rei
kalų ministeriu, 2004 m. -
vadovavo gynybos ministeri
jai. Buvusiam ministeriui 
pirmininkui ir liberalų parti
jos vadovui Paui Martin pa
sitraukus iš pareigų, Bill 
Graham vadovavo partijai 
iki S. Dion išrinkimo. Visų 
partijų atstovai, vertindami 
Bill Graham veiklą įvairiose 
valdymo srityse, pabrėžė jo 
pagrindinį nuopelną - gebė
jimą atsispirti JAV spaudi
mui ir išsaugoti nepriklauso
mą valstybės politiką, atsisa
kius dalyvauti Irako kare. 
Pasitraukdamas iš politikos, 
Bill Graham aiškiai išreiškė 
savo palaikymą Bob Rae, 
buvusiam NDP vadovui, da
bar sugrįžusiam į politiką 
kaip liberalui. 

Ginčas dėl lygiavos prog
ramos ir Atlanto susitarimo 
aštrėja, įtraukdamas vis nau
jus dalyvius. N. Scotia ir Sas
katchewan provincijų vado
vai susitiko su senato finansų 
komisija, bandydami apginti 
pagal šį susitarimą provinci
joms paliekamo pelno dalį. 
Parlamentas jau patvirtino 
naująjį valstybės biudžetą. 
Pagal jį provincijos, gaunan
čios pagal naują lygiavos 
programą lėšų, praranda pu
sę paliekamo pelno, gauna
mo už vietinių išteklių pa
naudojimą. N. Scotia provin
cijos atstovas B. Casey, par
lamente atsisakęs balsuoti 
už jo nuomone neteisingą 
sprendimą, buvo pašalintas 
iš narių. Užsienio reikalų mi
nisteris Peter MacKay ban
do surasti "aukso vidurį" -
priimtiną sprendimą abiem 
pusėm. Tuo tarpu ministeris 
pirmininkas S. Harper pa
siūlė ginčą spręsti teisme. 

Nepriklausomas valsty
bės inspektorius D. Brown 
po ilgų ir painių apklausų 
pripažino, kad RCMP buvęs 
vadovas G. Zachardelli savo 
autokratišku valdymu, per
sekiodamas negerovių at
skleidėjus, sukūrė piktnau
džiavimo sąlygas. G. Zachar
delli atsistatydino, kilus skan
dalui dėl Kanados piliečio 
M. Arar likimo ir išaiškėjus 
piktnaudžiavimui pensijų fon
do lėšomis. Valstybės revizo
rė Sheila Fraser atrado, kad 
3.4 min. buvo išleisti ne pa
gal paskirtį, bet vėliau sugrą
žinti. Tučiau 1.3 min. išleista 
neapgalvotoms ir nereikalin
goms paslaugoms, piktnau
džiaujant savo valdžia. Ins
pektorius siūlo riboti vyriau
sio policijos pareigūno abso
liučią galią, į policijos orga
nizacijas skiriant visuome
nės atstovų. Jie gintų viešu
mą ir atsiskaitomybę šioje 

svarbioje visuomenės tarny
boje. 

Teisme grupinj daugia
bilijoninj ieškinį Kanados 
vyriausybei kelia Kvebeko, 
Ontario, Albertos, Saskat
chewan provincijų gyvulių 
augintojai. Jie kaltina vyriau
sybę, kad ši nesiėmė konk
rečių priemonių, neinfor
mavo visuomenės, kai 1993 
m. 80 veršelių, atgabentų iš 
D. Britanijos, pateko į žmo
nių maisto ir gyvulių pašaro 
pramonę, keldami kempinli
gės (bovine spongiform en
cephalopathy) grėsmę. Nuo 
2003 metų pirmojo susirgi
mo Kanada turėjo 9, JAV -
tris atvejus. Kanadiečių gy
vulių augintojų produkcijos 
buvo atsisakoma pirkti, pa
tirta 9 bln. dol. nuostolių. 
Ieškinyje minima ir australų 
gyvulių pašaro verslovė, par
davusi gaminius su kenks
mingų proteinų mišiniu. 
Kvebeko provincijoje ieškinį 
pasirašė 20,000 ūkininkų, at
skirai savo ieškinius pateikia 
Albertos, Saskatchewan ir 
Ontario gyvulių augintojai. 

Kvebeko parlamentas pri
ėmė svarbų įstatymą, griež
čiau ribojantį šaunamųjų 
ginklų gavimo, naudojimo, 
pervežimo taisykles, šaudy
mo klubų veiklą. Naujasis 
įstatymas pavadintas Anas
tazijos vardu - 18-metės stu
dentės Anastazijos De Sausa 
atminimui. Praėjusių metų 
rudenį šią Dawson kolegijos 
(Montrealis) studentę nušo
vė K. Gili, kaip vėliau paaiš
kėjo, aktyvus šaudymo klubo 
narys ir ginklų savininkas. 
Kvebeko vadovas J. Charest 
kreipėsi į ministerį pirmi
ninką S. Harper ir jo vyriau
sybę, ragindamas Kvebeko 
pavyzdžiu visoje valstybėje 
priimti griežtesnes taisykles 
ir skirti didesnes bausmes už 
nusikaltimus, naudojant gink
lus, išsaugoti ginklų registra
vimo programą. 

Alberta vienu doleriu pa
didino mažiausią valandinį 
atlyginimą, nutarusi mokėti 8 
dol. Tiek mokama Ontario, 
Manitobos, Kvebeko, Br. Ko
lumbijos provincijose. NDP 
kritikai siūlo, kad mažiausias 
valandinis atlyginimas siektų 
bent 10 dol. Vyriausybė yra 
numačiusi kasmet, pradedant 
2008 m., peržiūrėti šį įstatymą 
ir didinti atlyginimą pamažu. 
Šiuo svarbiu įstatymu konser
vatoriai, vadovaujami nese
niai išrinkto vadovo E. Stel
macho, užbaigė sesiją, per 45 
dienas priėmę 46 įstatymus. 
Naujai priimti įstatymai drau
džia rūkyti viešose vietose, 
numato statyti daugiau ne
brangių būstų, stiprinti svei
katos apsaugą ir kt. Neseniai 
vykusiuose provincijos rinki
muose konservatoriai prara
do labai svarbią apylinkę. Joje 
nuo 1971 m. buvo renkami 
konservatoriai, daugelį metų 
jos kandidatu buvo R. Klein, 
buvęs provincijos vadovas. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
VSAT VISUREIGIAI 
Valstybės sienos apsau

gos tarnybos (VSAT) auto
mobilių parką pirmadienį 
papildė 60 naujų visureigių 
"Nissan Patrol", praneša 
BNS. Visureigiai yra pa
grindinė VSAT pareigūnų 
transporto priemonė, juos 
naudos tiesiogiai fizinę iš
orinės ES sienos apsaugą 
vykdantys eiliniai patruliai 
pasienyje su Rusija, Gudija 
bei pajūryje. Nauji visurei
giai iš viso kainavo 6.03 mln. 
litų. Vieno visureigio kaina 
-100,500 litų. Juos Lietuvos 
pasieniečiai už ES lėšas įsi
gijo iš viešojo pirkimo kon
kursą laimėjusios UAB 
"Fakto autocentras". Visus 
naujuosius visureigius pa
sieniečiai gauna visiškai pa
rengtus patruliavimui, auto
mobiliai turi specialiąją gar
so ir šviesos signalų įrangą. 
Konkursą laimėjusi ben
drovė apdraudė juos vairuo
tojų civilinės atsakomybės 
draudimu. 

VAIDENASI PILYJE 
DELFI rašo, kad Kau

no regiono turizmo infor
macijos centro (TIC) dar
buotojų žiniomis, iš Kauno 
pilies rūsio bėga turistai, 
darbuotojai vengia leistis į 
pilies rūsį, kuriame apsi
gyveno šikšnosparniai, nak
timis girgžda pilies grindys 
bei girdisi keisti garsai. TIC 
direktorius S.Sidaravičius 
spėja, kad turistai išsigando 
rūsiuose apsigyvenusių šikš
nosparnių, kurie nesunkiai į 
pilį gali patekti per vėdini
mo angas. "Mes turime 
daug spėlionių, kodėl taip 
yra- galbūt, kad pilis yra la
bai sena, ar tai kad čia buvo 
miesto kalėjimas, ar tai kad 
čia vyko daug kovų ir daug 
nužudyta žmonių. Faktas 
tas, kad turistai pasakoja 
jaučiantys pilies rūsiuose į 
juos nukreiptus žvilgsnius", 
- sakė S.Sidaravičius. Se
niausios Lietuvoje mūrinės 
pilies būklė šiandien yra 
labai prasta - dėl itin blogos 
ventiliacijos medinės pilies 
perdangos pradėjo pūti, ant 
sienų kaupiasi vandens 
lašai. 

NAUJOS ŠIUKŠUADĖŽĖS 
Vilniaus miesto savival

dybė ir Palanga priėmė iš
bandymui pavyzdines saulės 
energiją naudojančias šiukš
liadėžes "Big Belly", rašo 
DELFI. Vienintelė Lietu
voje tokias šiukšlines impor
tuojanti bendrovė "Eismas" 
tikisi, kad naujos kartos 
šiukšliadėžės patiks sostinės 
gyventojams ir jos dar šiais 
metais pasklis visame mies
te. Vienos šiukšlinės nuoma 
miestui kas mėnesį atsieina 
apie 600 litų, tačiau jose au
tomatiškas šiukšlių suspau
dimas leidžia dėžes rečiau 
surinkti ir išvežti. Sumažėja 
šiukšlių išvežimo išlaidos, 
šiukšlinėmis patogu ir saugu 
naudotis, jos nepersipildo ir 
yra atsparios vandalizmui. 
174 litrų talpos šiukšlinės 

kainuoja 16,000 litų, yra vi
siškai automatizuotos: su 
šiukšlių lygio jutikliais ir 
presą valdančiu mikropro
cesoriumi. Šios modernios 
šiukšlinės yra pirmieji tokių 
šiukšliadėžių pavyzdžiai 
Europoje. 

REMONTAI KIAIPĖOOJE 
Pasibaigus mokslo me

tams, uostamiesčio mokyk
lose ir darželiuose prasidės 
remonto darbai, kuriems 
šiemet skirta daugiau kaip 
15 min. litų. Pinigai bus iš
dalinti "Vėtrungės" ir "Ža
liakalnio" gimnazijoms, "Ver
denės" mokyklai, kelioms 
ikimokyklinio ugdymo įstai
goms. 602,000 litų bus skirti 
kai kurių ugdymo įstaigų 
sanitarinių mazgų remon
tui, už daugiau kaip 3 min. 
litų bus pakeisti septynių 
švietimo įstaigų langai. Klai
pėdos visuomenės sveikatos 
centras, uostamiesčio mais
to ir veterinarijos tarnyba 
pateikė reikalavimus, ku
riuos būtina įgyvendinti, kad 
mokytis švietimo įstaigose 
būtų saugu. Norint juos įgy
vendinti reikia dar 38 mln. 
litų. Uostamiestyje kol kas 
yra numatyti keturi spor
to objektai, kuriuos būti
na remontuoti arba statyti 
naujus. 

RADVILŲ PALAIKAI 
Mokslininkai tvirtina, 

jog Dubingių piliavietėje, 
Molėtų rajone surasti pa
laikai yra 16-jame šimt. Lie
tuvos kunigaikštystėje gyve
nusių didikų Mikalojaus 
Radvilos Rudojo, Mikalo
jaus Radvilos Juodojo bei 
kitų šios garbingos šeimos 
narių. Anot archeologų, is
torikų ir antropologų, 2004 
m. archeologinių kasinėji
mų metu buvusios Dubingių 
evangelikų-reformatų šven
tovės vietoje surastoje kapa
vietėje, be dviejų minėtų 
Radvilų, taip pat buvo palai
dota Mikalojaus Radvilos 
~uodojo žmona Elžbieta 
Sidlovecka, Mikalojaus 
Radvilos Rudojo sūnus Mi
kalojus, jo vaikaitis - Jonu
šas Radvila, bei marti -
Kristupo Radvilos Perkūno 
pirmoji žmona Ana Sobkov
na. Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Anato
mijos, histologijos ir antro
pologijos katedros docentas 
Rimantas J ankauskas birže
lio 18 d. pranešė, jog šias 
išvadas leidžia daryti atlikti 
istoriniai, archeologiniai, 
cheminiai palaikų tyrimai. 
Istoriniai duomenys rodo, 
kad vienintelė iš Radvilų 
žmonų, kurios laidotos Du
bingiuose, Mikalojaus Juo
dojo žmona Elžbieta Šidlo
vecka turėjo keturis sūnus 
ir keturias dukras. Turint 
dabartinę genealogiją, iki 
šiol gyvena Radvilo Juodojo 
palikuonys, 12-13 karta. To
kiu atveju giminystę atsekti 
pakankamai sunku ir ją įro
dyti sudėtinga, tačiau isto
riniai, archeologiniai, che
miniai tyrimai sutampa. RSJ 

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. 

PRANCIŠKONAS ANTA
NAS BLUŽAS, prie kurio moks
lo rėmimo prisideda mūsų pa
rapija1 į Kanadą atvyksta liepos 
27 d. :siais metais jis duoda am
žinus įžadus. Mūsų parapijoje 
jis bus birželio pabaigoje, liepos 
pradžioje. 

AV PARAPIJOS KLEBO
NAS KUN. AUDRIUS ŠARKA, 
OFM, išvyksta į Lietuvą liepos 
6 d. ir grįžta rugpjūčio 13 d. Jį 
pavaduos Kauno Šv. Dvasios 
Silainių parapijos klebonas 
kun. Emilis Jotkus. Iškilusiais 

Sibirinių trėmimų minėjime Hamiltone birželio 14 d. Iš k.: KLB 
Hamiltono apylinkės pirmininkė Angelė Vaičiūnienė, Dalia 
Kesminienė, diakonas Bernardas Beliekas, OFM, klebonas kuo. 
A. Šarka, 0Ji2M, latvių parapijos klebonas lvars Gaides, kuo. 
Algimantas Zilinskas, estų parapijos klebonas Hannes Aasa 

klausimais galite kreiptis į kun. Emilį Jotkų arba į diakoną Ber
nardą Belieką, OFM, tel. 905 522-5272. 

PARAPIJOS CHORAS išėjo vasaros atostogų. Dėkojame 
mūsų parapijos chorui ir jos vadovei Darijai už pareigingą darbą 
įsijungiant į šv. Mišių liturgiją. Linkime dar daug darbingų metų. 
Lauksime jūsų sugrįžtant rudenį. 

Gedulo ir vilties diena Anglijoje 

Kapinėse prie kunigo dr. Stepono Matulio, MIC, kapo 

A.a. kunigo dr. Stepono Matulio, MIC, pagerbtuvių dalyviai 

Sekmadienį, birželio 17, 
Nottinghamo St. Barnabas ka
tedroje įvyko iškilmingas išvež
tųjų į Sibirą ir vieno šviesiausių 
Europos lietuvių kunigų - Ste
pono Matulio, MIC, Lietuvių 
katalikų centro-Židinio stei
gėjo ir Didžiosios Britanijos 
lietuvių sielovados vadovo mir
ties 4-ųjų metinių paminėjimas. 

Kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC, baigęs Angelicum uni
versitetą Romoje 1946-aisiais 
daktaratu bei paruošęs antrą 
daktaratą Grigaliaus universi
tete Romoje 1953-čiaisiais, bu
vo paskirtas marijonų naujoky
no vadovu, o 1957-aisiais mari
jonų dvasios vadovu Romoje. 
1958-aisiais paskirtas Londono 
lietuvių parapijos rektoriumi. 
1965-aisiais įs!eigė Nottingha
me jaunimo "Zidinį" - lietuvių 
berniukų bendrabutį, Aušros 
Vartų Marijos koplyčią, atgai
vino pasaulio lietuvių katali
Jsišką tautinės minties žurnalą 
Saltinį, kurį Įeido, redagavo ir 
spausdino "Zidinio" spaustu
vėje. 

Iškilmingas šv. Mišias au-

koja Lietuvos marijonų vyres
nysis kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC. Savo pamoksle anglų kal
ba jis pabrėžė tikėjimo reikšmę 
išlaikant nepriklausomybės viltį 
ir juodžiausiais Sibiro kančių 
metais. Taip pat paminėjo, kad 
ir mūsų laikais netrūksta netei
sybės ir nekaltos kančios visa
me pasaulyje. Tai išgydyti gali 
Kristaus dvasia. Iškilmingas 
giesmes lotynų kalba giedojo 
katedros choras. 

Minėjime dalyvavo Kolum
bo riterių iš Peterborough va
dovai, Nottinghamo, Leiceste
rio ir kitų universitetų lietuviai 
daktarantai ir dėstytojai, Di
džiosios Britanijos Lietuvių ka
talikų bendrijos nariai iš Peter
borough ir Nottingham. 

Po šv. Mišių dalyviai vyko į 
lietuvišką Willford Hill kapinių 
kampelį, aplankyti kun. dr. Ste
pono ~atulio, MIC, kapo ir vė
liau į "Zidinį" pabendrauti. Di
džiosios Britanijos Lietuvių ka
talikų bendrijos pirmininkas 
Steponas Vaitkevičius pakvietė 
paskaitai kun. dr. Vytautą Bri
lių. Jis kalbėjo apie dvasinius 

kančios, vienybės ir atlaidumo 
požiūrius. Toliau dr. Darius 
Furmonavičius trumpai anglų 
kalba apžvelgė išvežimus ir au
kų skaičius. Po iškilmingo mi
nėjimo visi dalyviai susėdo ar
batėlei prie bendro staĮo Lietu
vių katalikų centro-"Zidinio" 
kiemelyje. 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
šauniosioms Nottinghamo šei
mininkėms Felei Damaševičie
nei ir Genutei Juozelskienei 
bei visiems dalyvavusiems, ypač 
kun. dr. Vytautui Briliui, MIC; 
Bast Midlands Kolumbo riterių 
sekretoriui Joseph Rodriguez, 
Didžiosios Britanijos lietuvių 
katalikų bendrijos pirmininkui 
Steponui Vaitkevičiui, Notting
hamo universiteto daktarantei 
Gabrielei Aksomaitytei ir Brem
nerių šeimai su mažais vaikučiais, 
atvažiavusiems ilgą kelią iš Mar
ket Harborough. Taip pat nuo
širdžiausiai dėkojame Juozui 
Kojeliui už sveikinimą bei 
Stasiui Kasparui už sveikinimą 
ir 20 svarų auką. 

Lietuvių katalikų centro
"Židinio" informacija 



K.algario folkloro ansamblis "Klevelis", vadovė Rasa Rimavičienė 

Calgary, AB 
KOVO 11-0SIOS RENGI

NYS praėjo su dideliu pasiseki
mu. Sv Mišias aukojo lenkų ku
nigas Bogdanas Sianozecki, li
turginiai skaitiniai bei atliepia
moji psalmė buvo skaitomi lie
tuvių kalba. Perskaitėme svei
kinimus, gautus iš Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus, TM
ID generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko, KLB krašto 
tarybos, Edmontono apylinkės 
pirmininkės Nijoles Korris, 
kun. Kazimiero Ambraso bei 
kitus sveikinimus, atsiųstus Lie
tuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga mūsų apylinkei. Rai
mundas Vedegys padarė išsamų 
pranešimą apie Sausio 13-osios 
įvykius ir Kovo 11-osios Nepri
klausomybės akto reikšmę. Po 
oficialios dalies koncertavo 
folklorinis ansamblis "Kleve
lis", davė naują programą (va-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

11Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

dovė Rasa Rimavičienė ). Susi
laukėme garbės svečių iš Ed
montono - tai dr. Vincas Kadis 
ir jo žmona Eileen bei dažnai 
mūsų bendruomenės renginiuo
~e apsilankantys dr. Danguolė 
Sileikienė ir Rimas Blauzdys iš 
RedDeer. 

FOLKLORO ANSAMB
LIS "KLEVELIS" šį pusmetį 
savo naująją programą galėjo 
parodyti net du kartus - Vasa
rio 16-ąją Edmontone bei Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo dieną - Kovo 11-ąją Kal
garyje. Nors Edmontone daly
vavo tik nedidelė ansamblio da
lyvių grupelė, atrodo, edmonto
niškiai liko patenkinti pasiro
dymu, nes net ir pasibaigus 
koncertui, dar liko kartu pa
dainuoti bendrų dainų. Taip pat 
esame dėkingi edmontonie
čiams už 200 dolerių, paaukotų 
ansambliui. Kovo 11-ąją Kalga
rio lietuviai galėjo pasiklausyti 
archaiškų lietuvių liaudies dai
nų. Keletui iš jų autentiškomis 
kanklėmis pritarė Marjorie Sta
kėnas-Sweeney. Tačiau be Kal
gario lietuvių bendruomenės 
dosnumo ansamblis tiesiog ne
galėtų gyvuoti - šokiams muzi
kantas Arūnas akompanavo 
Martos dukters Ellie dovanotu 
akordeonu; a.a. K. Dubausko 
dukra Aldona padovanojo 
"Kleveliui" keletą tautinių dra-

Kalgario folkloro ansamblio 
kanklininkė Marjorie Stakė
nas-Sweeney 

bužių: savo mėlynąjį, savo tėvo 
vyrišką kostiumą bei vyrišką 
sermėgą. Nuoširdžiai dėkojame 
Martai, jos dukrai Ellie bei 
Aldonai už jų dosnumą. Po 
koncerto maloni staigmena lau
kė ir ansamblio vadovės Rasos 
Rimavičienės - ji buvo apdova
nota gėlėmis bei TMID depar
tamento padėkos raštu už lietu
vybės puoselėjimą išeivijoje. 
Šiuo metu bei vasarą "Kle
velio" nariai nerepetuoja, ta
čiau vėl žada susirinkti rudenį 
ir vėl kviečia visus neabejingus 
liaudies dainai ir tradicijoms 
įsijungti į kolektyvą! EBZ 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

JAV LB valdyba ir nau
jųjų ateivių įsteigtos Flori
dos pietvakarių LB apylin
kės valdyba gegužės 5-6 d.d. 
Fort Mayer ir Cape Coral 
miestuose surengė Floridos 
lietuvių suvažiavimą. Jame 
dalyvavo Floridoje gyvenan
čių LB apylinkių atstovai 
bei Atlantos, Georgia valsti
jos, LB atstovai. Dalyvavo 
taip pat Floridos LB apygar
dos pirm. Kęstutis Miklas, 
JAV LB krašto valdybos at
stovės dr. Elena Vaišnienė, 
Sigita Šimkuvienė-Rosen, 
Krašto tarybos narė Eglė 
Vodopalienė. Suvažiavimą 
pradėjo Floridos pietvakarių 
LB apylinkės pirm. Danutė 
Balčiūnienė. Toliau kalbėjo 
Floridos apygardos LB pirm. 
Kęstutis Miklas. 

Pranešimus padarė įvai
rių LB apylinkių atstovai. St. 
Petersburgo apylinkės valdy
bos pirm. Vida Meiluvienė 
dejavo, kad naujieji ateiviai 
nesijungia į Lietuvių bend
ruomenę. Domas Apanavi
čius, Atlantos LB apylinkės 
atstovas, kalbėjo priešingai. 
Pasak pranešėjo, Atlantos 
LB apylinkė, vadovaujama 
Jurgio Polikaičio, sėkmingai 
veikia, valdyba sudaryta be
veik iš naujųjų ateivių. Lie
tuviškos pamaldos vyk~ta 
kiekvieną sekmadienį. Sią 
lietuvių bendruomenę ap
lankė naujasis Lietuvos am
basadorius Vašingtone And
rius Brūzga. Atlantoje taipgi 
dirba ir Lietuvos garbės kon
sulė Roma Kliorienė. 

Floridos pietvakarių LB 
apylinkės pirm. Danutė Bal
čiūnienė savo pranešime pa
minėjo, kad šią apylinkę su
daro vien tik naujieji atei
viai. Veikia lietuvių šeštadie
ninė mokykla "Angeliukas", 
mokosi 19 vaikų. Į JAV LB 
tarybą išrinktos iš šios apy
linkės dvi atstovės: Lina 
Gedvilaitė ir Zita Sidrienė. 
Po pertraukos "Angeliuko" 
mokyklos mokiniai puikiai 
suvaidino spektaklį Paršiu
kai. Visi gėrėjosi vaikų pasi
rodymu ir negailėjo ilgų plo
jimų. Po to kalbėjo jaunimo 
organizacijų atstovai. Ir vėl 
optimistiškai apie jaunimo 
veiklą kalbėjo naujai įsteig
tos LB apylinkės atstovai. 
Pirmos dienos programa baig
ta JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. S. Šimkuvienės
Rosen supažindinimu su 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės pastangomis pa
dėti lietuviškai veiklai išeivi
joje. Antrą suvažiavimo die
ną buvo supažindinta su 
Rimgailės Zotovienėsv knyga 
Lietuviai Floridoje. S. Simku
vienė-Rosen kalbėjo apie 
dvigubą pilietybę, o dr. E. 
Vaišnienė - apie PLB ir Lie
tuvos seimo komisijos veiklą. 

Britanija 
Londone pirmą kartą 

įvyko lietuvių labdaros po
kylis. Į viešbutį "The Chur
chill Hyatt Regency" susi-

rinko lietuvių išeivių įvairių 
kartų verslininkai, bankinin
kai, menininkai, žurnalistai, 
Lietuvai prijaučiantys britai. 
Renginys pavyko geriau ne
gu tikėtasi. Labdarai buvo 
paskirta 125,000 litų. Vien 
per loterijos varžytines su
rinkta 51,500 litų. Visos šios 
lėšos paskirtos Tauragės ap
skrities gausių šeimų vaikų 
stovykloms. Pokylio progra
mai vadovavo populiari TV 
žurnalistė Beata Nicholson. 
Verslininkė Kristina Sva
jonė-Bobs rūpinosi salės pa
puošimu. Vienai iš pokylio 
organizatorių, režisierei Da
liai Ibelhauptaitei kilo min
tis pokylio dalyviams paro
dyti populiarios operos Bo
hema ištraukas. 

Vieną pokylio stalą savo 
draugams užsakė Ūkio ban
ko valdytojas ir Edinburgo 
"Hearts" futbolo savininkas 
Vladimiras Romanovas. Vie
nas bilietas į renginį kainavo 
100 svarų (500 litų). Tarp 
svečių buvo "Royal Opera 
Covent Garden" teatro so
listė Liora Grodnikaitė, bri
tų geradarė Jenny Hall, pia
nistė Eleonora Bekova, 
smuikininkė Asta Paulaus
kaitė. Bet didžiausio foto
grafų dėmesio sulaukė po
kylio garbės svečias Europos 
reikalų ministeris Geoff 
Hoon bei Lietuvos ambasa
dorius Londone Vygaudas 
Ušackas ir jo žmona. Pasta
rasis spaudai pareiškė: kad 
šis renginys labiau suvienys 
lietuvius ir paskatins juos 
imtis kilnių tikslų. Loterijos 
varžytinėms vadovavo Aistė 
Anusaitė Daubaras, o "ko
vą" dėl laimikių pakurstė 
britų aktorius Dexter Flet
cher, Dalios Ibelhauptaitės 
vyras. Laimikių varžytinėse 
D. Ibelhauptaitė savo vyrą 
"pardavė" už 1,050 svarų, už 
1,500 svarų lietuvių banki
ninkams buvo parduotas 
Andriaus Gražio paveikslas 
Toliau. Bankininkai paveiks
lą padovanojo Lietuvos am
basadai. 1,000 svarų nežino
mas geradaris paaukojo už 
vienos valandos kelionę Tem
zės upe. 

Gudija 
Rimdžiūnų lietuvių vi

durinei mokyklai Lietuvių 
kalbos olimpiadoje Vilniuje 
atstovavo šie jos moksleiviai: 
dešimtokė Irena Statino IX
X klasių grupėje gavo III 
laipsnio pažymėjimą; devin
tokas Artūras Dymčenko ir 
dešimtokė Anželika Bable
vič buvo apdovanoti padė
kos raštais; Oksana Medevs
kaj a už gerą pasirengimą 
kalbėti konkurse taipgi ap
dovanota padėkos raštu. Ji 
taip pat galėjo tarti žodį olim
piados uždaryme, savo nuo
širdžiu pasakojimu sužavė
jusi visus. Olimpiadoje daly
vavo moksleiviai iš Vasario 
16-osios gimnazijos Vokieti
joje, Maskvos, Rygos, Puns
ko, Pelesos, Rimdžiūnų lie
tuviškų vidurinių mokyklų ir 
Londono sekmadieninės 
mokyklos. JA 
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EUGENIJA BARŠl<trlENt: 

Mansa'/w-
Nesaugok tų senų lais"kų 
Nereikia tų popiergalių gelsvų, 
Kurių vis tiek jau neskaitai ... 
O aJ su jais vis skirtis negaliu, 
Nes ž.odžiai tie laisicuos 
Paskirti man 
Ir tiktai man vienam. 

( J. Krikštolaitytė) 
Ir nesiskyrė Pranas Judrus su savo 

archyvu. Dėka tų senų laiškų, prisimi
nimų, iškarpų ir gimė knyga - Lemties 
vingiuose. Knygoje aprašoma Vokieti
joje veikusi lietuvių išeivijos gimnazija 
Liubeke (Liibeck). Pradžioje autorius 
aprašo priežastis, kodėl jis atsidūrė 
Vokietijoje. Duodama trumpa istorija 

Autorius Pranas 
Jurkus, baigęs gim
naziją 

apie miesto įkū
rimą, legendas. 
Nurodo kurioje 
miesto dalyje 
gyveno lietuviai 
privačiai ar sto
vyklose. Su nos
talgij a aprašo
mi gimnazijos 
įsteigimo var
gai, praleistos 
dienos, jaunat
viškos išdaigos. 
Sutinku su Ni-

''Le01ties vingiuose'' 
Apie Praną Jurkų ir jo knygą 

jolės Jankutės-Užubalienės mintimis, 
kad senstant tolimoji jaunystė kiek
vienam švyti vaivorykšte, nes atminty
je išblunka tamsios dėmės, sukrėtimai 
ir vargai. 

Skaitydama šitą knygą džiaugiausi, 
kad nėra nė vieno nesuprantamo 
žodžio, naujadaro, kurių jau nemažai 
esti mūsų spaudoje. Negali susilaikyti. 
nesijuokus mokinių "gabumu" virti 
"samagoną", kuris buvo pastiprintas 
vieno vaiko išradingumu. Rodos, ma
tai vieno arklio jėgos traukiamą for
duką, kuriame sėdi autorius su drau
gais, o arkliui vadovauja "ulonas". 
Prisimeni, kaip gyvenimo sąlygos pri
vertė kombinuoti. Labai taikliai tai 
išreiškia Pupų didė: "Kombinuoja val
dininkai, kombinuoja darbininkai. Vi
sas kraštas kombinuoja, kombinacija 
madoj„." Kombinacijos dėka pri
sidurdavome prie maisto normos ar 
kokio drabužėlio. 

Knygoje aprašomos priežastys, 
privedusios prie gimnazijos skilimo. 
Aprašomos mokinių organizacijos. 
Veikė skautai. 1946 metais įvyko skau
tų stovykla prie Baltijos jūros. Su 

dideliu skausmu širdyje autorius žvel
gia i anapus Baltijos jūroje esančią 
Lietuvą. Tą ilgesį išreiškia dainoje: 
Pakeli.ų sodžiuos balti vainikai -
Gražu, lyg rojaus kvapiam sapne -
Krūtinėj skausmas nubudęs ty'/w -
Žiedai ne tavo - ir !lemė -ne. 

(0.B. Audronė) 
1lumpai užsimena apie ateitinin

kų veiklą, kuri buvo nežymi. Aprašo
mos ir sporto rungtynės. Įdėtos nuo
traukos sužadina smalsumą. Nemažas 
skaičius jų tapo žymiais sportininkais. 

Prasidėjusi emigracija palietė ir 
gimnazijos mokinius. Su širdgėla išlei
džia savo mylimą j Angliją. Kita meilė 
nuplasnoja į Kanadą. Ilgi laiškai gai
vino jausmus. Deja, didžiausias meilės 
priešas - laikas ir nuotolis pamažu 
nutildė. Paskutinė meilė autorių ly
dėjo 50 metų ir jos garbei dedikavo 
savo parašytą knygą. 

Knygoje randame mokytojų sąra
šą ir trumpas charakteristikas. Patei
kiamas ir gimnaziją lankiusių moki
nių, nors ir nepilnas, sąrašas. Įdomus 
yra Liubeko miesto žemėlapis ir auto
riaus išsaugoti pažymėjimai. 

Knygą su malonumu skaitys ją 
lankiusieji (o tokių dauguma yra Ka
nadoje), jų vaikai norėdami patirti tė
vų praleistas jaunystės dienas, skaitys 
ir tie, kurie neseniai atvyko iš Lietu
vos, nes knyga nėra sausas rašytų 
straipsnių rinkinys, o su meile ir pa
garba iš atminties, asmeninio archyvo 
medžiagos bei bendramokslių prisi
minimas, atkurtas gimnazijos įsteigtos 
Vokietijoje pokario metu knyga. 

Nuotraukose iš viršaus į apačią: 11kau
tės; Birutė Dumliūtė, Berta Kaapai
tė, Asta Brakaitė; mokini.11 būrelis 

Li.ubeko miesto panorama 

.Autorius, nors ir atsidūręs vienas, 
be tėvų, artimųjų svetimam krašte 
sugebėjo pabaigti gimnaziją, studi
juoti Pabaltijo universitete, studijas 
baigti Bonoje (Vokietijoje). Studijavo 
ir Amerikoje, iškopė į aukštas "City 

Bank International" viceprezidento 
pareigas, išliko ištikimas lietuvių ben
druomenei. Užbaigti norėčiau tuo 
pačiu J. Krikštolaitytės eilėraščio 
posmu: 

ne žodiiai tylūs ir geri, 
Širdies kalba 
Švelniu jaunystės dvelkimu 
Alsiliepė į mane. 
Ir aJ tą ka1bq mprantu. 

Lietuvon pargabenta Lozoraičių biblioteka 
nių apie Lietuvą. Lietuvos 
skaitytojams bus įdomūs ir 
lenkų bei rusų emigrantų 
įvairiose šalyse leisti kultūros 
bei politikos žurnalai. Tikrąją 
Lozoraičių šeimos bibliote
kos vertę bus įmanoma nusta
tyti tik galutinai ją sutvarkius, 
tačiau ir dabar galime teigti, 
kad Lietuvos istorijos bei kul
tūros tyrinėtojai ras joje dau
gybę Lietuvoje ligi šiol netu
rėtų labai svarbių leidinių. 
Bibliotekos vadovybė sutarė 
su šeimos biblioteką saugo
jimui perdavusiu ambasado
riumi Kaziu Lozoraičiu, kad 
ji bus tvarkoma kaip atskira 
kolekcija, leidiniai žymimi 
specialiu spaudu "Lozoraičių 
biblioteka", atspindėti elekt
roniniame kataloge. Oficialų 
kolekcijos pristatymą Lietu
vos visuomenei planuojama 
surengti po kurio laiko, daly
vaujant ambasadoriui Kaziui 
Lozoraičiui. 

Lietuvos valstybinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos 
fondai pasipildė ypač vertin
ga spaudos kolekcija - iš Ro
mos pargabentu daugiau nei 
16,000 vienetų Lozoraičių 
šeimos knygų bei periodinių 
leidinių rinkiniu. Net trys Lo
zoraičių šeimos atstovai ilgus 
metus atidavė Lietuvos diplo
matinei tarnybai. Vyresnysis 
Stasys Lozoraitis (1898-1983) 
diplomatinę tarnybą pradėjęs 
dar 1923 m., dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėse Bedyne, Vati
kane, buvo Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu, nuo 1939 
m. paskirtas nepaprastuoju 
pasiuntiniu ir įgaliotuoju mi
nisteriu Romon, o Lietuvą 
okupavus jam pavesta eiti už
sienyje pasilikusios Lietuvos 
diplomatijos šefo pareigas, 
kurias vykdė daugiau nei ke-
turis dešimtmečius iki pat 
mirties. Jaunesnysis Stasys 
Lozoraitis (1924-1994) diplo
matinę karjerą pradėjęs 1943 
m. Lietuvos pasiuntinybėje 
prie šv. Sosto, 1983 m. pa
skirtas Lietuvos pasiuntiny
bės patarėju Vašingtone, o 
nuo 1987 m. iki Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo bu
vo jos vadow. 1991 m. Stasys 
Lozoraitis Gaunesnysis) pa-

skirtas Lietuvos ambasado
riumi JAV. Savo diplomatinę 
tarnystę Lietuvai jis baigė bū
damas Lietuvos ambasado
riumi Italijoje, kur buvo pa
skirtas 1993 m. Tais pačiais 
metais Stasys Lozoraitis (jau
nesnysis) dalyvavo Lietuvos 
prezidento rinkimuose. Jis 
buvo vadinamas ''vilties" pre
zidentu. 

Lozoraičių šeimos knygų 
rinkinį Lietuvos valstybinei 
bibliotekai perdavė ambasa
dorius Kazys Lozoraitis, nuo 
1992 iki 2004 m. ėjęs LR ne
paprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus prie Šventojo 
Sosto pareigas. Rinkinyje su
kauptos visų šeimos narių 
knygos. Daugiausia yra Sta
sio Lozoraičio (vyresniojo) 
surinktų leidinių. Turp jų yra 
ir knygų su Lietuvos pasiun
tinybės Italijoje spaudu. Ypač 
vertingas yra politinių bei is
torinių knygų rinkinys - tai 
Vakarų Europos ir kitų šalių 
istorikų bei marksizmo-leni
nizmo tyrinėtojų darbai apie 
Sovietų Sąjungą, kuriuose ra
šoma ir apie Baltijos kraštų 
okupaciją ir jos padarinius. 
Daugeliu atvejų tai bus Lie
tuvoje nežinomi leidiniai, nes 
sovietmečiu bibliotekos ne-

galėjo įgyti politinės temati
kos užsienio knygų. Tuip pat 
pažymėtinas gausus rinkinys 
knygų apie Lietuvą įvairiomis 
uhienio kalbomis, tarp kurių 
yra labai retų, Lietuvoje ma
žai žinomų leidinių. Rinkiny
je yra ir svarbiausi tarpukario 
bei lietuvių išeivijos istorinės 
tematikos leidiniai. 

Negalima nepaminėti Vm
centos Lozoraitienės (1896-
1987), žymios visuomenės 
veikėjas ir pedagogės, pirmo
sios M. Montessori pedago
ginės mokyklos idėjų skleidė
jas Lietuvoje surinkto ypač 
vertingo Vakarų Europos pe
dagoginės literatūros, taip 
pat ir geriausių pasaulinės 
vaikų grožinės literatūros 
knygų rinkinio, kurį galėtume 
įvardinti vaikų literatūros 
aukso fondu. Vincenta Low
raitienė stengėsi gauti vaikų 
knygas ir iš okupuotos Lietu
vos. Jos buvo siunčiamos i 
Romą pažįstamų žmonių ad
resais. Didžiulis grožinės li
teratūros knygų rinkinys ang
lų, prancūzų, italų, vokiečių, 
lietuvių, rusų bei lenkų kal
bomis liudija plačius visų šei
mos narių skaitymo akiračius. 

Iš Stasio Lozoraičio Gau
nesniojo) knygų ypač verta 

pažymėti leidinius, surinktus 
jo diplomatinės tarnybos Va
šingtone laikotarpiu. Thi reti 
spaudiniai, atspindintys to 
meto politinę padėtį, griū
vant sovietų imperijai ir 
liudijantys Lietuvos diplo
matijos pastangas priartinti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. 

Lozoraičių šeimos biblio
tekoje sukaupti ir pokariniais 
metais Italijoje lietuvių kalba 
spausdinti leidiniai. Tui laik
raštis Lietuvių balsas (1945-
1947), kurio pirmuosius nu
merius redagavo Vincenta 
Lozoraitienė, o vėliau bend
radarbiavo ir Stasys Lozorai
tis Gaunesnysis), taip pat ku
nigo Vinco Mincevičiaus 
leistų informacinių biulete
nių ELTA-press rinkiniai, tei
kę informaciją apie padėtį 
okupuotoje lietuvoje, Salezie
čių spaustuvėje Italijoje lietu
vių kalba spausdintos knygos 
vaikams, skirtos lietuvių išei
vijos jaunajai kartai, jau se
niai tapusios bibliografinėmis 
retenybėmis. 

Kolekcijoje yra daugiau 
nei 10,000 vienetų įvairių 
šalių žurnalų. Tu.i Vakarų Eu
ropos istoriniai-politiniai žur
nalai, kuriuose gausu straips-

Lozoraičių šeimos biblio
tekos pargabenimo i Lietuvą 
reikalais be Mažvydo biblio
tekos rūpinosi ir Lietuvos 
kultūros bei užsienio reikalų 
ministerijos, svarią pagalbą 
suteikė Lietuvos ambasados 
Italijoje darbuotojai. 

Kontaktinis asmuo - Sil
vija Vėlavičienė, Lituanikos 
skyriaus vedėja. Tul. 239-8660, 
el.paštas: s.velavi.ciene@lnb.lt. 

lnf.. 



EDVARDAS ŠULAITIS 

Š.m. gegužės 21 d. Mari
jampolėje apsilankė dailinin
kė iš Čikagos Magdalena Bi
rutė Stankūnienė, Lietuvoje 
viešinti po dvejų metų per
traukos. Jos vizito į Sūduvos 
sostinę itin laukta - mecenatė 
pagaliau pamatė savo vardo 
meno galeriją, kuri už jos pa
aukotus 100,000 litų buvo iš
kilmingai atidaryta praėju
siais metais Marijampolės kul
tūros rūmuose per Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. "Ga
lerija įrengta labai gerai, pui
kus apšvietimas, galiu tik pa
sidžiaugti, kad mano paaukoti 
pinigai tikrai tinkamai yra pa
naudoti. Tačiau turiu dar ir 
kitą svajonę - noriu, kad šiuo
se erdviuose rūmuose atsiras
tų vietos ir dar vienai galeri
jai, kurioje būtų nuolatinė iš 
Sūduvos krašto kilusių meni
ninkų ekspozicija", - sakė ga
leriją pamačiusi M.B. Stankū
nienė, kuri jau seniai planavo 
ką nors gero padaryti savo 
gimtinei. 

Dailininkė priminė ir kitus 
kūrėjus iš Suvalkijos 
Ji visiems dar kartą primi

nė, jog iš Sūduvos krašto Ma
rijampolės apskrities yra kilę 
tokie garsūs menininkai kaip 
Viktoras Petravičius, Vytautas 
Kazimieras Jonynas, Vytautas 
Kašuba, Juzefa Katiliūtė, Vy-

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
skaito savo eilėraščius Mari
jampolėje Ntr. A. Vaškevičiaus 

tautas Ciplijauskas, Petras 
Deltuva, Vincas Grybas ir 
daugelis kitų. Marijampolėje 
turėtų veikti nuolatinė šių gar
sių iš Sūduvos krašto kilusių 
menininkų darbų paroda, nes 
panašias galerijas jau turi 
Plungė, Zarasai ir kiti šalies 
miestai. 

Pirmasis mecenatės apsi
lankymas jos vardo galerijoje 
buvo labai jaudinantis - Kul
tūros rūmų direktorė Iraida 
Skirpstienė įteikė M.B. Stan
kūnienei simbolinį galerijos 
raktą. Marijampolės apskri
ties viršininkas Albinas Mitru
levičius dailininkę taip pat nu-

Veikėjos iš Amerikos 
pagerbtos Lietuvoje 

džiugino, įteikdamas dar anks
čiau jai suteiktą Marijampolės 
apskrities garbės ženklą. Di
džiulis dėmesys, gėlių puokš
tės, Marijampolės kamerinio 
ansamblio "Cantare" atlieka
ma muzika mecenatę gerokai 
sujaudino. 

Atvyko ir poetė iš Čikagos 
apylinkių 

M.B. Stankūnienė atvyko 
į Sūduvos sostinę ne viena -
kartu atsivežė ilgametę savo 
bičiulę, kraštietę poetę Juliją 
Švabaitę-Gylienę, gyvenančią 
Lemonte. Tą dieną, kai lan
kėsi Marijampolėje, poetė mi
nėjo savo 86-ąjį gimtadienį, 
tačiau, nors ir būdama gar
baus amžiaus, vis dar yra kūry
bingo§ nuotaikos. Vakaro me
tu J. Svabaitė-Gylienė prista
tė savo naujutėlę, ką tik Kau
ne išspausdintą jau dešimtąją 
knygą - eilėraščių rinkinį Ant 
vėlių suolelio. Jame - naujausi 
poetės posmai, prisiminimai 
apie Alvitą, daug vietos skirta 
poetei Salomėjai Nėriai, ap
mąstant tragišką jos likimą. 
"Mes buvome kaimynai, nors 
aš jos niekada nesutikau. Taip, 
Salomėja labai nusikalto, bet 
tada daug kas nusikalto. O 
juk tikrai nėra tokio žmogaus, 
kurį poetė būtų įskundusi. Jos 
kaltė - tai ir visų mūsų kaltė", 
- kalbėjo J. Švabaitė-Gylienė. 

Pernai visus nudžiuginusi 
linksmų istorijų knyga Draugų 
laivelis, o šiemet - gilių, jaus
mingų eilėraščių rinkiniu, 
poetė po renginio sakė, kad 
dešimtoji jos knyga turbūt bus 
ir paskutinė: artritas trukdo 
rašyti - sunku nulaikyti plunks
ną, sveikata prastėja, laikas 
padėti tašką. "Ne tiek daug ir 
parašiau", - atsidūsėjo poetė, 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
narė po renginio, tačiau šalia 
buvusi ir visur ją lydinti dukra 
tuoj pat pridūrė: "Bet, mama, 
juk keturis vaikus išauginai ... " 

Naujosios knygos Ant vė
lių suolelio sutiktuvės vyko 
Kaune, Maironio literatūros 
muziejuje, taip pat sausakim
šoje gimtojo Vilkaviškio ra
jono Paežerių dvaro salėje. 
Čia J. Švabaitę-Gylienę ir M. 
B. Stankūnienę sujaudino pui
ki moksleivių parengta mu
zikinė programa. 

Galerijos slenkstį peržen
gusi M.B. Stankūnienė paža
dėjo, kad per savo viešnagę 

Lietuvoje, kuri tęsis iki birže
lio 16-osios, dar bent du kar
tus apsilankys Marijampolėje. 
Pažadą ji skuba tesėti - ne
seniai ji apsilankė "Miesto 

Mecenatė dail. M.B. Stankū
nienė su garbės raktu savo 
vardo galerijoje Marijampo
lėje Ntr. A. Vaškevičiaus 

dienų 2007" atidaryme, kurio 
metu jos vardo galerijoje pra
dėjo veikti išeivių iš Sūduvos 
krašto dailininkų darbų paro
da. Čia rodomi V. Grybo, 
V. Kašubas ir P. Deltuvos 
skulptūros darbai, M.B. Stan
kūnienės, V. Ciplijausko, J. 
Katiliūtės tapyba, V. Petravi
čiaus, kuris buvo M.B. Stan
kūnienės mokytojas, grafikos 
darbai. 

Dailininkė atvežė ir dovanų 
Ir šį kartą mecenatė į Ma

rijampolę atvyko ne tuščiomis 
- neseniai dailininkė atsiuntė 
savo kūrybos parodą "Gėlių 
vizija" ir padovanojo ją Mari
jampolės ligoninei. "Ten yra 
labai daug tuščių koridorių, 
kuriuos reikėjo pagyvinti dai
lės kūriniais. Atsiunčiau 22 
darbus, pažadėjau surasti jų ir 
dar daugiau", - sakė M. 
B. Stankūnienė. 

Birželio mėnesį mecenatė 
dar kartą atvyks į Marijampo
lę. Tada kartu čia žada apsi
lankyti ir jos brolis Jonas 
Stankūnas, gyvenantis Flori
doje. Būtent jis neseniai apsi
sprendė padovanoti gimtajam 
kraštui abiejų tėviškę, esančią 
Oželių kaime, netoli Šunskų. 

(Straipsnis paruoštas pa
gal žurnalisto Algio Vaškevi
čiaus medžiagą.) 

Mes neužmiršom 
Praeitą mėnesį Toronto "Vilniaus rūmų" gyventojai ir svečiai susirinko, be didelės rek

lamos, į beveik pilną salę pagerbti motinų. Muzikės Lilijos Turūtaitės vadovaujami chorai 
"Daina" ir vyrų "Aras" pirmą kartą susijungė į bendrą vienetą. Moterų ir vyrų dainos motinai 
paliko visiems jautrų prisiminimą. Lilija paįvairino programą sudainuota V. Mašalo-Y. 
Pečiulio-Y. Šlenio Lopšinė gimtinei ir Motinai ir dviem duetais. V. Mašalo ir V. Poškaičio Daina 
mamai ir J. Nešukaičio-V. Siminkevičiaus šiam minėjimui parašytą dainą Negęstanti meilė. 

Negęstanti meilė 
Negęsta meilė mano mamytei, mano širdyje 

esi šventa, 
Kai prisiglaudęs tavo glėbyje jaučiau ramybę 

tik pas tave, 
Tas pirmas žingsnis į tavo rankas, 
Tą pirmą žodį tariau mama. 

Kai paaugėjau, visad žinojau, yra netoli 
tavo ranka, 
Kuri globojo, mane užstojo, radau paguodą aš 

pas tave. 

Sukūrėm šeimą svetimoj žemėj, svetur užgimė 
mūsų vaikai. 

Sunku sugrįžti į Lietuvėlę, čia jų gimtinė, čia jų 
namai. 

Ji išmokino mylėt tėvynę, 
Vaikų močiutė mano mama. 
Kol nepervėlu, nepagailėkim švelnių žodelių, 

nes ji verta. 
Brangiausias turtas viso pasaulio, motinos meilė 

-mūsų mama. 
VITAS SIMINKEVIČIUS 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
IX Tarptautinį muzikos 

festivalį Sugrįžimai, kuris su
kviečia į gimtinę svetur gyve
nančius ar studijuojančius 
lietuvius muzikus, užbaigė 
dainininkai Kostas Smorigi
nas ir Ieva Prudnikovaitė. 
Jiems akompanavo koncert
meisterė Nijolė Ralytė. Ieva 
Prudnikovaitė pastaraisiais 
metais gerai pasirodė keliuo
se konkursuose: 2006 m. tarp
tautiniame dainininkų kon
kurse Koelne (Vokietija) ga
vo specialų jury prizą ir dip
lomą, 2007 m. "Yamaha" dai
nininkų konkurse ir Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės dai
nininkių konkurse laimėjo 
pirmąsias vietas. 

Bosas Kostas Smoriginas 
šiuo metu studijuoja vokalą 
Londone (D. Britanija) ir 
pasirodo "Covent Gardens" 
operos scenoje. Jaunasis dai
nininkas yra baigęs Lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją, 
gerai pasirodęs daugelyje 
vokalistų konkursų. Stažuo
jasi "Covent Garden" ope
ros teatro "Jette Parker" jaunų
jų operos solistų programoje ir 
rengia boso partijas operose 
Fidelio (L. van !3eethoven), 
Pikų dama (P. Caikovskio ), 
Don Giovanni (W.A. Mozar
to ), Tosca (G. Puccini), dai
nuoja oratorijose. 

Aktoriui Juozui Budrai
čiui buvo paskirta Jurgio 
Baltrušaičio lietuvių ir rusų 
bendradarbiavimo labdaros ir 
paramos fondo 2007 m. pre
mija už nuopelnus lietuvių ir 
rusų kultūrai. J. Budraitis 
jau ilgiau nei dešimtmetį 
dirba Lietuvos kultūros at
stovu Rusijos federacijoje. 
Jo pastangomis Maskvoje 
įsteigtų "Jurgio Baltrušaičio 
namų" (JBN) veikla tapo 
Maskvos inteligentijos trau
kos centru; tradicinės moks
linės konferencijos, skirtos 
Lietuvos kultūriniam pavel
dui, sutraukia vis daugiau 
mokslininkų. Praeitais me
tais pradėti rengti nuošir
daus Lietuvos bičiulio Vladi
miro Toporovo skaitymai įgau
na vis platesnį susidomėji
mą. JBN plėtoja ir leidybinę 
veiklą: rusų kalba jau išleista 
per trisdešimt žinomų lietu
vių autorių knygų. 

Pasaulinės intelektinės 

nuosavybės organizacijos (PI
NO) apdovanojimus 2007 m. 
laimėjo kino režisierius Arū
nas Matelis, operos solistė Vio
leta Urmanavičiūtė ir moks
lininkas Pranas Baltrėnas. 
Šiuos apdovanojimus PINO 
įsteigė skatindama kūrybinę 
veiklą ir atkreipdama visuo
menės dėmesį į intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą. 
2006 m. PINO apdovanojimai 
buvo įteikti rašytojai Jurgai 
Ivanauskaitei, dainų atlikėjai 
Veronikai Povilionienei ir išra
dėjui Bronislovui Spuogiui. 
Ankstesnius apdovanojimus 
yra gavę poetas Justinas Mar
cinkevičius, dirigentas Saulius 
Sondeckis, fizikas Romualdas 
Karazija, pianistas Petras 
Geniušas, dirigentas Donatas 
Katkus, kompozitorius Bro
nius K.utavičius. 

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras šiemet ga
vo iš Japonijos milijono litų 
vertės naujų muzikos instrų
mentų ir jų priedų siuntą. Si 
Japonijos kultūrinė parama 
orkestrui yra svarbus šio ko
lektyvo meninės veiklos įverti
nimas ir pripažinimas. Siun
tos sudėtis - per 40 naujų 
pučiamųjų bei mušamųjų 
instrumentų, įspūdingai iš
dekoruota arfa, čelesta (dar 
žinoma klaviatūrinio Glocken
spiel vardu), koncertinis "Ya
maha" fortepijonas ir daug 
profesionalių instrumentų 
priežiūros priemonių bei 
priedų. 

Japonijos vyriausybės kul
tūrine parama 1997 m. džiau
gėsi Valstybinis M.K. Čiur
lionio dailės muziejus, 1999 
m. - Lietuvos valstybinė M. 
Mažvydo biblioteka, 2000 m. 
Vilniaus universiteto orien
talistikos centras, 2001 m. 
Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto japonų kalbos 
centras, 2002 m. Lietuvos 
muzikos akademija, 2003 m. 
Lietuvos valstybinis muzie
jus, 2004 m. Lietuvos valsty
binis operos ir baleto teat
ras, 2005 m. Lietuvos dailės 
muziejus. 

Keistuolių teatras Vil
niuje šiemet atsisveikino su 
dešimtį metų vaidintu muzi
kiniu veikalėliu vaikams Zui
kio paveikslėliai. Ta proga 
buvo sutikta tik ką išleista 
kompaktinė plokštelė su spe
cialiai sukurta spektaklio 
garso versija. Zuikio paveiks
lėliai nuo pat pirmos dienos 
buvo šiltai sutikti ne tik ma
žųjų žiūrovų, smagiai prita
riančių spektaklio herojams 
pagal Aurimo Meliešiaus su
kurtą muziką, bet ir teatro 
kritikų. Spektaklyje Diedas 
(Aurimas Miliešius ), Boba (Al
dona Vilutytė) ir Vaikas (Joa
na Čižauskaitė) rezga pink
les ir spendžia spąstus jų dar
žo morkas pamėgusiam Zui
kiui (Vytautas Rašymas), ta
čiau šis, įvairiomis gudrybė
mis apkvailindamas savo me
džiotojus, nuolat nuo jų pa
sprunka. Ilgainiui medžioto
j ai ir medžiojamasis net su
sidraugauja. 

Lietuvos jaunimo Ra
muvos nariai Svenčionių ra
jono Dvarciškių kaime ge
gužės 13 d. šventė meilės 
dieną, skirtą meilės ir piršly
bų deivės Mildos garbei. 
Kiekviena senovinė tauta tu
rėjo savo meilės deivę: grai
kai - Afroditę, romėnai -
Venerą, egiptiečiai - Hatorą, 
o lietuviai - Mildą. Etnologė 
P. Dundulienė spėja, kad Mil
dos šventykla buvusi Vilniu
je, dabartinio Kryžių kalno 
vietoje. Pasak mitologų, Mil
dos garbintojus, kurie žole
lėmis ir užkalbėjimais gydė 
meilės negalias, aistras ir so
pulius, vvadindavo mildau
ninkais. Zmonės tikėjo, kad 
Milda apskriedavo visą pasau
lį oro vežimu, kurį traukė pul
kas baltų kaip sniegtas ba
landžių. Ji turėjusi sūnų- spar
nuotą nykštuką, užkrečiantį 
širdį meilės nuodais. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. nuo 9 Y.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. ind •......... 2.50% 
1S0-364 d. tenn. lnd •........ 2.75% 
1 metų term. lnd611us .......• 3.35% 
2 metų term. lndtllus .......• 3.50% 
3 metų term. lndtllus .......• 3.55% 
4 metų term. lndtllus .......• 3.60% 
5 metų term. lndtllus .......• 3.70% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.1 °"' 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.1 °"' 
3 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.20% 
4 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.30% 
5 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.35% 
RRSP, RRIF ''Vartabla" .....•• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd .•• 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. • .4.85% 
~upomąJą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. •••••••• 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 matų 

tarm. ind. . ........... 4.50% 

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

nuo .......... 7.00% 

Sutartlea paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų „ „ „ „5.95% 
3 metų •••••••• 6.15% 
4 metų ........ 6.25% 
5 metų ........ 6.40% 

Su kaičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo tulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "'INTERAC-PLUS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKJTE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILVJE 

vasaros metu 
(birželio 28 - rugpjūčio 30 d.d.) 

KETVIRTADIENIAIS VEIKS 

nuo 1 1 v.r. iki 6 v.v. 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M . e., Ortho. Dip .. FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , MSW l CS 
'ICI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

10720 Yongc Strccr, Suite 226 
Richmond l li!I, 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: laimaslz~hoo.cą 

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

Ramybės lauke dainuoja Lazdijų laisvės kovų ansamblis "Žilvitis" 

Tragiškqjų 1947-qjų ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kazelytė Jvanina-Saulutė, Klei
za Jonas-Zalvaris, Kleiza Jur
gis-Krienas, Kleizaitė Anasta
zija-Aušrelė, Lazauskaitė Ele
onora-Ramunė, kunigas Le
lešius Justinas-Grafas, Lele
šius Viktoras-Jovaras, Lukša 
Jurgis-Piršlys, Meškevičiūtė 
Aldona-Vaidilutė, Popiera 
Juozas-Šalmas, Petrulionytė 
Juzė-Vaidilutė, Rašytinis Juo
zas-Šarvas, Ratkelis Albinas
Oželis, Rimša Juozas-Baltrus, 
Kačeregytė-Rimšienė Moni
ka-Varnienė, Salinka Albinas
Dainius, Senkutė Anelė-Pu
šelė, Svotelis Vytautas-Naras, 
Vabalas Vytautas-Kunigaikš
tis, Valenta Adolfas-Ožys. Iš 
viso 306 didvyriai. Ir tai tik 
dalis 1947 m. žuvusiųjų, kurių 
kovą ir žuvimo aplinkybes už. 
registravo Lietuvos kančių is
torija. 

Po šv. Mišių visi dainiai 
nuvyko į Ramybės lauką. Cia, 
už kapinių buvusiame pelkyne 
MGB duobkasiai - stribai 
naktimis užkasdavo nukan
kintų ir aikštėse niekintų par
tizanų kūnus. Dabar čia-šven
ta vieta, pažymėta medžio 
skulptūromis, kryžiais ir sim
boliniu partizano kapu. Be 
daugybės kitų, čia užkasti 

Tauro apygardos jkūrimo 
stendas muziejuje 

Kalvarijos valsčiaus Gulbiniš
kių k. buvusioje partizanų 
slėptuvėje, vadintoje slapta
žodžiu "Seklyčia", 1947 m. ba
landžio 27 d. emgebistų ap
supti ir, vykdydami partizano 
priesaiką, susisprogdinę par
tizanai. Tai Tauro apygardos 
Vytauto rinktinės štabo virši
ninkas Vytautas Vabalas-Ku
nigaikštis, štabo nariai Anta
nas Pečiulis-Baritonas ir le
gendinė Anelė Senkutė-Puše
lė. "Blynų baliaus" organiza
torei Anelei Senkutei-Pušelei 
atminti Ramybės lauke pasta
tytas išskirtinis gražus baltas 
kryžius. 

Garbės sargyba prie sim
bolinio partizanų kapo, kuni
go malda, partizano, ats. mjr. 
Juozo Arm.onaičio-Iliupo per
skaityta Partizano priesaika, 
Lazd!jų Laisvės kovų ansamb
lio "Zilvitis" partizaniškomis 
dainomis ir karių šūvių salve 
pagerbti žuvusieji. 'Il'adiciškai 
renginio dalyviai buvo pamai
tinti kareiviška koše ir arbata. 

Po pietų renginys persi
kėlė į Marijampolės apskri
ties salę. Patriotines dainas, 
atliekamas Marijampolės vy
rų kvarteto, keitė kalbėtojai: 
Tuuro apygardos partizanų ir 
tremties muziejaus istorikas 
tremtinys J. Gustaitis, gen. 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
dukra Auksutė Skokauskienė, 
partizano dukra Martina Ašt
rauskaitė - Bikuličienė. 

Kaip pažymėjo J. Gustai
tis, 1947-ieji buvo didžiausių 
mūšių ir netekčių metai. Lie
tuvoj e tais metais įvyko 717 
mūšių su MGB kariuomene. 
Tuuro apygardai vadovaujant 
energinga1!1 vadui Antanui 
Baltūsiui-Zvejui buvo sėk
mingai neutralizuota išdaviko 
Juozo Mark:ulio-Erelio veikla, 
įvykdytas apygardos reorgani
zavimas, vesti vadų parengi
mo kursai, partizanai Kazi
mieras Pyplys-Mažytis ir Juo
zas Lukša-Skirmantas nuga-

Tremtinys dall. Vytautas Ciplijauskas (stovi antras iš dešinės) 
su gerbėjais 

Partizanės Anelės Senkutės
Pušelės sesuo Teresė 

Apie Tuuro apygardos istoriją 
kalba istorikas J. Gustaitis 

beno į Vakarus partizanų do
kumentus (popiežiui Pijui XII 
adresuotą Lietuvos partizanų 
laišką jam perdavė kan. Felik
sas Kapočius 1948 m. spalio l 
d.). Tačiau MGB garnizo
nams pavyko sunaikinti parti
zanų slėptuves "Paneriai'', 
"Baltieji rūmai", "Seklyčia", 
nukauti partizanų kapelioną 
kun. Justiną Lelešių. MGB 
majorui Aleksiejui Sokolovui 
pasitelkus partizanais per
rengtus smogikus pavyko iš
aiškinti ir sunaikinti Bendro 
demokratinio pasipriešinimo 
sąjūdžio (BDPS) prezidiumą. 
Skaudžios netektys privertė 
partizanus keisti pasipriešini
mo taktiką, pereinant nuo ak
tyvių karo veiksmų prie veiki
mo smulkiomis grupelėmis, be
sislapstančiomis bunkeriuose. 

Marijampolės Tremtinių 
choras "Sūduonė" padainavo 
Antaninos Garmutės eilėraš
čių žodžiais sukurtas dainas 
Suvalkijos ara~ Partizanams, 
Partizano motinai, sugraudi
nusius ne vieną klausytoją. 
Visų susirinkusiųjų vardu bu
vo padėkota renginio rėmėjui 
verslininkui Gintarui Vilučiui. 
Baigėsi renginys Tauro apy
gardos partizanų bei tremties 
muziejaus paroda ir Sibiro 
tremtinio dailininko Vytauto 
Ciplijausko kūrinių paroda 
Marijampolės Kultūros centre. 

'Ifemtinys S. Sajauskas 
(Ntrs. S. Sajausko) 



-----..... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO ... 1------
MANO DRAUGEI 

Išeisiu aš ir Tu manęs nerasi 
Išeisiu aš smėlėtu Nemuno krantu 
Išeisiu aš ieškoti poilsio, ramybės savo 
Išeisiu aš ieškoti praeities dienų -
Ir saulė švietė ir drugeliai lakstė 
Ir sirpo uogos lauko pamiškėj 
Ir vieversys čiulbėjo ant senelio stogo 
Ir daina skambėjo ilgesio versmėj„. 
l/gėjaus aš jaunystės savo 
Tų nuostabiai be rūpesčio dienų, 
Meilės žiedais nubarstyto tako„. 
Lubinais žydinčių gražiausių Lietuvos laukų. 
Ir sugrįžau aš čia pavargus 
Nuo ilgesio, svajonių ir sapnų„. 
Meteliai tie prabėgo - niekad nebesugrąžinsiu 
Bet dar galiu dainuoti tūkstančius dainų! 
Ir Tau, brangioji Stefa, dainuoju meilės dainą 
1jlrą, skaisčią - be spyglių 
Visada mylėjau Tavo veidą 
Papuoštą grožiu ir nuspalvintą žiedais gėlių! 

Valentina Balsienė 

SIBIRINIAI TRĖMIMAI 
Netrukus švęsime liūdnąjį birželį, kai lietu

viai buvo masiškai tremiami į Sibirą. Prieš aš
tuoniolika metų man skrendant iš Lietuvos į 
Montrealį, lėktuve teko sėdėti prie Lietuvos 
prezidento A. Smetonos vaikaičių, kurios 12 
metų išbuvo Sibire. Jos man pasakojo, kad į jų 
namus atėjo jų išvežti į Sibirą du civiliškai apsi-

Neišduokite Lietuvos! 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Kaip tarė, taip padarė, vartus uždarė, užsie
nio lietuvius pastatė už Lietuvos įstatymo ribų. 

Taigi Lietuvos "nulietuvinimas" vyko spar
čiau nei sovietmečiu. Sovietiniams bolševikams, 
tapusiems Lietuvos naujaisiais bolševikais, tokia 
"raida" buvo naudinga, nes rinkimuose į 
valdžias, nors lietuvių rinkėjų mažėjo, bal
suojančiųjų už juos santykinai daugėjo. 

Nepaisant gudriai maskuojamo socialinio 
bei teisinio tautos genocido, naujųjų bolševikų, 
Lietuvoje pasivadinusių socialdemokratais, 
tačiau tapusių naujaisiais laukiniais kapitalistais, 
autoritetas visuomenės akyse smunka, partijos 
vadovo reputacija - taip pat. Nebepadeda mela
gingai skelbiama "meilė" liaudžiai, nebepadeda 
prieš rinkimus skurstantiesiems pabarstomi tru
piniai nuo milijonierių stalo, nebepadeda net 
kitų dukterinių partinių darinių prisijungimas, 
perbėgėlių vilionės, nebepadeda ir dešiniųjų pa
rama socdemų vyriausybei. Savivaldybių rinki
mai parodė, kad rinkėjų meilė naujiesiems bol
ševikams blėsta. Taigi, ką daryti? 

Nebūtų naujieji bolševikai senųjų palikuo
nys, jų kėslų ištikimi tęsėjai, jei nežinotų, ką 
daryti. Pasirodo, galima pasinaudoti Suslavo 
pavyzdžiu, tik ne lietuvių mažinimu (ištekliai, 
regis, išsemti), ne kairiųjų dauginimu ir dešinių
jų mažinimu, o abejingųjų rinkimams, kurių -
dauguma, pirkimu. Tačiau tam reikalingi ne 
šiaip pinigai, bet labai dideli pinigai, nes maži 
nebepadeda. Kadangi dabar Lietuvoje viską 
lemia pinigai, PC!rtijai reikia pinigų, švarių, "iš
plautų" pinigų. Saltinį partijos strategai nesun-

rengę lietuviai ir vienas rusų kareivėlis. Tai tie 
lietuviai tik vaikštinėjo po kampus, žiūrinėjo kas 
vertingesnio ir dėjo sau į kišenes, o tas ruselis 
joms patarinėjo, kokius šiltesnius drabužius jos 
turėtų pasiimti, nes Sibire labai šalta. 

Mes kaltinam rusus, kad jie vežė mus į Sibi
rą, tai iš dalies tiesa, bet didžiausi kaltininkai 
buvo patys lietuviai komunistai. Juk rusai visai 
nepažinojo nei vieno lietuvio, tik lietuviai komu
nistai pažinojo visus ir sudarinėjo sąrašus tų, 
kuriuos turėjo išvežti į Sibirą. 

L. Stankevičius, Montrealis, PO 

KOMUNISTINIS RUSIŠKUMAS 
Lietuvoje dar vis neatsikratoma komunistinio 

rusiškumo. Tai mentaliteto problema, kuriame 
LTSR dar gyva ir sutinkama kiekviename žings
nyje. Štai pačiame Vilniaus centre, Gedimino 
prospekte 24, įsikūręs populiarus naktinis klubas 
"Lithuanian Wild". Nuo šiol geromis diskoteko
mis garsėjančiame klube skambės dar įvairesnė 
muzika. 

Ir kas liūdniausia, kad kiekvieną trečiadienį 
klube bus rengiamas teminis vakarėlis "Back to 
USSR". Jame skambės apie 50% rusiškos muzi
kos, bus grojami kūriniai iš senų rusiškų filmų ir 
animacinių filmukų. Thečiadieniais darbuotojai 
lankytojus pasitiks pasipuošę specialiomis uni
formomis-apsitempę baltais marškinėliais ryšėda
mi raudonus pionierių kaklaraiščius. Negi Lie
tuvos valdžia yra akla ir gali tokį dalyką tole
ruoti? L. Stankevičius, Montreal, PO 

kiai rado - reikalingas naujas monstras, naujas 
energetikos gigantas, nes vieša paslaptis, kad ge
riausios pinigų plovyklos - naujos statybos. 

Mulkiams išmetę pigią maskuotę, kad Lie
tuvai dėl geresnio įvaizdžio pasaulyje reikia būti 
branduoline valstybe, primygtinai peršama Lie
tuvoje statydinti prie Ignalinos naują atominę 
elektrinę (AB). Kad ten seisminiu atžvilgiu yra 
pavojinga zona, kad, kaip senoji AE Lietuvai 
buvo nuostolinga ir visais atžvilgiais žalinga, 
tokia bus ir naujoji, tačiau nuo dešimčių bilijonų 
litų statyboms, žinant korupcijos Lietuvoje lygį, 
galima tikėtis šimtų milijonų vertės "trupinėlių", 
o, elektrinei pradėjus veikti, vėl pelningai 
"apšukuoti" liaudį. Naujiesiems bolševikams -
įsitvirtinimas garantuotas! 

Lietuviai emigruoja, kitataučiai į Mažeikius 
imigruoja, imigruos, papildomai prie jau esamų, 
ir į Ignaliną. Lietuvių mažėja, taigi ir dešiniųjų -
taip pat, o jei dešinieji dar kimba ant atominio 
masalo, naujiesiems bolševikams į šviesų rytojų 
kelias - atvertas. 

Jei Tėvynės sąjunga bei kitos nors žiupsnelį 
padorumo ir nuovokos turinčios partijos kibs 
ant Ignalinos atominio masalo, pritars kur
piamam kėslui, pasirašys žūties nuosprendį sau 
ir lietuviškai Lietuvai. Bus kaip sovietmečiu "pi
lietinė" pilka liaudis, bus, žinoma, ir Lietuva, tik 
su lietuvių tautine mažuma. 

Naujos atominės elektrinės statyba Lietuvo
je prilygtų oligarchų galutiniam įsitvirtinimui, 
tolesniam tautos skurdinimui, Lietuvos iš
davystei. 

Palaikydamas Piliečių santalkos gerą inicia
tyvą, raginu tautiečius netylėti. Jei tylėsime mes, 
Lietuvos akmenys šauks: seimo narės ir nariai, 
neišduokite Lietuvos! 

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

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z-· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

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

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

2007.VI.26 Nr. 26 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% 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 LIETINĄ IR KITUR 

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

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

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos jaunių (gim. 

1989 m.) merginų krepšinio 
rinktinė tapo Vilniuje vykusio 
Baltijos taurės merginų varžy
bų nugalėtoja. Lietuvės po at
kaklios kovos 65 :58 įveikė 
bendraamžes iš Latvijos. Mū
siškės nugalėjo vyresnes var
žoves (gim. 1987 m.) 

• Vienas geriausių visų 
laikų Lietuvos futbolininkų, 
32 metų Edgaras J ankauskas 
yra pasirengęs atsisveikinti su 
didžiuoju sportu. 

• 2008 m. Europos vyrų 
rankinio čempionato atkrinta
mųjų atrankos varžybų atsa
komosiose rungtynėse Lietu
vos rinktinė svečiuose 30:31 
nusileido Vengrijai ir nepate
ko į Senojo žemyno pirmeny
bes. Pirmąsias rungtynes prieš 
savaitę Kaune lietuviai pralai
mėjo 23:28. 

• Dukart olimpinis ir du
kart pasaulio disko metimo 
čempionas Virgilijus Alekna 
Oslo mieste (Norvegija) lai
mėjo Tarptautinės lengvosios 
atletikos federacijos (IAAF) 
"Aukso lygos" varžybų pirmą
jį ratą. 35 metų vilnietis diską 
nusviedė 70 m 51 cm ir page
rino šių varžybų rekordą. 

• Tarptautinės šiuolaiki
nės penkiakovės sąjungos 
(UIPM) paskelbtame pasau
lio penkiakovininkų įvertini
me pasaulio ir triskart Euro
pos čempionas Edvinas Krun
golcas (166 tšk.) užima ketvir
tąją vietą. 

• NBA klubo "Cleveland 
Cavaliers" vidurio puolėjas Ž. 

Ilgauskas dėl privačių šeimos 
reikalų apsisprendė atsisakyti 
kvietimo žaisti šių metų Eu
ropos čempionate, kuris rug
sėjo 3-16 dienomis vyks Ispa
nijoje. 

• Lietuvos dviratininkė 
Diana Žiliūtė, atstovaujanti 
Italijos komandai "Safi-Pasta 
Zara-Manhattan", tapo Kana
doje pirmą kartą surengtų dau
giadienių lenktynių "Tour de 
Prince Edward Island" nuga
lėtoja. 31-erių metų lietuvė 
antrąją vietą užėmusią austra
lę O. Gollan ("Menikini-Selle 
ltalia") aplenkė 1 min. 19 sek. 
Trečiąją vietą užėmė rusė A. 
Burčenkova. Ji nugalėtojai pra
laimėjo 1 min. 22 sek. 

• Lietuvos dviračių mara
tonų taurės varžybų pirmąjį 
ratą- Vilniaus maratoną- pa
grindinėje vyrų grupėje (19-
40 metų amžiaus) nugalėjo 
vilnietis A. Gliaudelis. Jis du 
ratus po 23 km įveikė per 1 
val. 33 min. 13 sek. Antrąją 
vietą užėmė kaunietis Andre
jus Dolgovas. Jis nuo nugalė
toj o atsiliko 3 min. 13 sek. 
Trečias baigė panevėžietis 
Vaidas Gaurilka, nugalėtojui 
pralaimėjęs 5 min. 41 sek. 

• Sopote (Lenkija) vyku
sių Tarptautinės žirgų sporto 
federacijos (FEI) pasaulio 
konkūrų taurės varžybų penk
tąją rungtį (kliūčių aukštis -
140 cm) laimėjo Lietuvos at
stovas Andrius Petrovas su 
žirgu Lizzard Point. Jam ati
teko 6500 zlotų (apie 5850 
litų) premija. VP 

ŠALFASS žaidynių Niujorke birželio 8-10 d.d. jaunių grupės 
nugalėtojai - Cikagos "Lituanica" Ntr. L. Misevičiaus 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

RF~ll( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

v 

SALFASS žaidynės Niujorke 
birželio 8-10 d.d. 

Toronto moterų krepšinio komanda ''Vytis" (viršuje), laimėjusi l vietą; apačioje - vyrų "A" 
krepšinio laimėtojai Čikagos "Lituanica" su D. Kasparaičiu Ntrs. L. Misevičiaus 

v Didžiausios Baltijos ir 
Siaurės šalių telekomunika
cijų bendrovės "TeliaSonera" 
organizuojamo projekto "Kryp
tis - namo" 100,000 litų sti
pendija įteikta biochemikui 
Daumantui Matuliui, kuris 
prieš dvejus metus grįžo į Lie
tuvą. Daktaro laipsnį turintis 
mokslininkas užsienyje gyve
no ir dirbo daugiau nei vie
nuolika metų. 

"Grįždamas į Tėvynę, jau
čiau, kad savo žiniomis, įgyta 
patirtimi privalau prisidėti 
prie mokslo padėties Lietuvo
je gerinimo, reformų vykdymo 
ir ypač prie požiūrio į mokslą 
keitimo. Svarbiausia padėti 
suprasti, kad investicijos į 
mokslą yra kartu ir investici
jos į ateitį", - grįžimo motyvus 
vardijo Daumantas Matulis. 
Pasak dabar Biotechnologijos 
institute dirbančio mokslinin
ko, jo ir kartu užsienyje gyve
nusios šeimos nuomonės su
tapo - jie visada žinojo, kad 
grįš į Lietuvą. 

Džiaugdamasis gauta pro
jekto "Kryptis - namo" sti
pendija D. Matulis teigė, kad 
nesijaučia esantis išskirtinis į 
Tėvynę grįžęs mokslininkas. 
"Grįžusių ir Lietuvoje sėk
mingai dirbančių kolegų yra 
nemažai, visi galime būti sek
tinu pavyzdžiu užsienyje esan
tiems lietuviams. Džiugu, kad 
tokios bendrovės kaip "Telia 
Sonera" imasi aktyvių žings
nių, atkreipdamos valdžios, 
visuomenės ir verslo dėmesį į 
opią išvykstančiųjų lietuvių, 
ypač jaunų mokslininkų, 
problemą", - sakė D. Matulis. 

Projekto "Kryptis - na
mo" organizatoriai sulaukė 
dviejų dešimčių paraiškų sti
pendijai gauti, daugiausia - iš 
mokslininkų, atstovaujančių 
tiksliesiems mokslams: fizikai, 
chemijai, informatikai. Pag
rindinėmis grįžimo į Lietuvą 
priežastimis projekte dalyvavę 
mokslininkai nurodė norą už
sienyje įgytas žinias pritaikyti 
Lietuvoje, atžalas turintys 
kandidatai pabrėžė vaikų iš
auginimo lietuviais svarbą. 

Stambi stipendija 
"TeliaSonera" projekto "Kryptis - namo" stipendija, 

skirta į Lietuvą grįžusiam biochemikui 

Daumantas Matulis (dešinėje) priima jam skirtą šimto tūks
tančių litų stipendiją 

Daugelis mokslininkų teigė 
dėl šių priežasčių atsisakę žy
miai didesnio atlyginimo už
sienyje. 

Mokslininkų pateiktas pa
raiškas vertino nepriklausomi 
Švedijos Mokslo tarybos žino
vai. Tai buvo pirmasis atvejis 
Lietuvos mokslo istorijoje, 
kai, siekiant užtikrinti moksli
ninkų konkurso skaidrumą ir 
objektyvumą, pasitelkta pro
fesionali, nepriklausoma už
sieni9 specialisJų organizacija. 

Zinovai iš Svedijos išrinko 
šešis kandidatus į stipendiją -
mokslininkus, prisidedančius 
prie mokslo pajėgumo Lietu
voje didinimo - Daumantą 
Matulį, Martyną Gavutį, Irutę 
Girkontaitę, Česlovą Venclo
vą, Aidą Alaburdą, Miką 
Vengrį - ir pateikė rekomen
daciją skirti stipendiją bio
chemikui Daumantui Matu
liui. Nepriklausomų žinovų 
nuomonė sutapo su laimėtoją 
patvirtinusia Stipendijos ko
misija Lietuvoje, kurią sudarė 
šalies mokslo, visuomeninių 
ir valstybinių organizacijų at
stovai. 

Metus trunkantis projek
tas "Kryptis - namo" pradė
tas vykdyti 2006 m. gruodį. Jo 
tikslas - paskatinti išvykusius 
Lietuvos gyventojus grįžti į 

tėvynę bei paraginti Lietuvos 
visuomenę ir valdžios institu
cijas aktyviau \)7kdyti išvykusių tė
vynainių susigrąžinimo veiklą. 

Įteikus stipendiją moks
lininkui projektas "Kryptis -
namo" tik įpusėjo: bendrovė 
"TeliaSonera" taip pat yra 
įsteigusi 20,000 litų premiją 
bet kuriam Lietuvos ar užsie
nio fiziniam arba juridiniam 
asmeniui už didžiausią indėlį 
į užsienį išvykusių gyventojų 
susigrąžinimą arba piliečių iš
laikY,pią Lietuvoje. 

Siai premijai įteikti "Te
liaSonera" subūrė atskirą at
rankos komisiją, kurios už
duotis - stebėti Lietuvoje vyks
tančius procesus bei sudaryti 
sąrašą institucijų, organizacijų 
arba privačių asmenų, kurie 
savo veikla prisideda prie emi
grantų grįžimo į Lietuvą arba 
piliečių išlaikymo šalyje. Iš šių 
kandidatų komisija išrinks ir 
2007 m. gruodžio mėn. pa
skelbs, kam skiriama premija. 

Komisijoje dirbs gerą re
putaciją turintys visuomenėje 
garsūs įvairių veiklos sričių 
atstovai - Algimantas Čekuo
lis, Voldemaras Chomičius, 
Leonidas Donskis, Halina 
Kobeckaitė, Gitanas N ausė
da, Romas Sakadolskis, Vir
ginijus Savukynas. Inf. 



Šv. Jurgio sueigoje .gegužės 26 d. Toronto "Rambyno" tunt. 
v.s. M. Rusinas ir "Satrijos" tunt. s. R. Baltaduonytė-Lemon 
rodo šių metų "Romuvos" stovyklos ženklų projektus 

Ntr. F. Mockaus 

''Draugystės tiltas'' 
Š.m. liepos 6-8 dienomis, 

Hiutenfelde, Romuvos pilyje 
ir Vasario 16-osios gimnazi
jos patalpose, vyks trečiasis 
Europos lituanistinių mo
kyklų sąskrydis "Draugystės 
tiltas" (DT), į kurį kviečiami 
šių mokyklų mokiniai, jų tė
vai ir mokytojai, lietuvių 
bendruomenių atstovai. Į 
renginį žada atvykti daugiau 
kaip 200 dalyvių iš trylikos 
šalių, beveik pusė iš jų -
moksleiviai. 

Sumanymas nors keletui 
dienų sukviesti sparčiai besi
kuriančias lietuviškas mo
kyklas ir pasidalinti mųkykli
niais rūpesčiais gimė Svedi
jos lietuvių bendruomenėje, 
Stokholmo "Saulės" lituanis
tinėje mpkykloje. 2005 metų 
vasarą Svedijoje įvyko pir
masis Europos lituanistinių 
mokyklų susitikimas, kuria
me dalyvavo atstovai iš septy
nių šalių. Tada mums atrodė, 
kad mūsų labai daug, kad tu
rime vieni kitiems ką pasaky
ti, ko paklausti, ir kad nespė
jome išsikalbėti, kad būtinai 
reikia sulaukti kitos vasaros 
ir vėl susitikti. Švedijoje gimė 
arba sutvirtėjo mokytojų 
draugystė, susibičiuliavo mū
sų moksleiviai. 

2006 metais DT šeimi
ninko teises perėmė Airijos 
lietuvių bendruomenė ir 
Dublino lituanistinė mokykla 
"4 vėjai", kuri suorganizavo 
ŠJtunų sąskrydį šalia Dublino. 
Cia buvo nutarta kitų metų 
DT organizuoti Vokietijoje. 

Taigi DT sėkmingai tie
siamas vis į kitą šalį. Sio gra
žaus ir prasmingo sambū
rio tikslas - aptarti užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų (ir 
vaikų iš mišrių šeimų) švieti
mo aktualijas, pasidalinti pe
dagoginio darbo patirtimi, 
kartu spręsti iškylančius sun
kumus, užmegzti gerus bend
radarbiavimo santykius tarp 
Europos šalių lietuvių bend
ruomenių, susipažinti, susi
draugauti, susitelkti bend
riems darbams. Šis nuotai
kingas, įdomus vasaros ren
ginys užtikrins betarpišką 

mokytojų, moksleivių bei jų 
tėvų bendravimą, motyvuos 
vaikus dar rimčiau mokytis 
lietuvių kalbos, duos jiems 
progą geriau pažinti Lietuvą, 
jos istoriją, tradicijas, skatins 
tapti aktyviais lietuviškų 
bendruomenių nariais. 

"Vokiškasis" DT suteiks 
gerą galimybę supažindinti 
moksleivius ir pedagogus su 
Vasario 16 gimnazija, padis
kutuoti dėl jos ateities, bend
radarbiavimo su lietuviško
mis mokyklomis. Keletą va
landų visi mūsų moksleiviai 
"mokysis" gimnazijoje ir 
gaus šios mokyklos "pažymė
jimus". Galbūt žaidybinė pa
žintis ne vienam taps akstinu 
iš tiesų susidomėti mokslais 
šioje įstaigoje. 

Renginyje numatyta pla
ti rimtų darbų (seminarai, 
diskusijos, paskaitos) ir pra
mogų (veikla įvairiuose būre
liuose, sportas, žaidimai) 
programa. Susitiksime su ge
rais savo bičiuliais br. pran
ciškonais, žiūrėsime šių me
tų "Auksinio scenos kry
žiaus" laureatų "Atviro rato" 
spektaklį, klausysimės kai
:giiškos kapelos "Brydė" iš 
Siaulių rajono koncerto, šok
sime ir dainuosime prie laužo 
arba tiesiog ramiai ir draugiš
kai bendrausime tarpusavyje. 

Renginio rėmėjai- Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie LR vyriau
sybės, LR garbės konsulai 
Vokietijoje, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, privatūs as
menys iš Hamburgo. Esame 
dėkingi LR ambasadoriui 
Vokietijoje ir šio renginio 
globėjui E. Ignatavičiui, ku
rio dėJa į DT atkreipė dė
mesį Zemės ūkio ministerė 
prof. K. Prunskienė bei Už
sienio reikalų ministeris P. 
Vai tie kūnas. 

Sąskrydį organizuoja 
VLB aktyvas, lituanistinių 
mokyklų pedagogai, Vasario 
16 gimnazijos mokytojai, Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
junga. Daugiau apie DT ga
lite rasti tinklalapyje www. 
draugystėstiltas.eu. Inf. 

------[ šMINTIES BLYKSNIAl„i----
• Geras obuofys supuvusio ne

pataiso, supuvęs gerą pagadina. 
• Grynas vanduo tik upėje, 

jautri širdis tik bėdoje pabuvusi. 
• Tolimi giminės - didelė meilė, 

artimi giminės - dideli barniai. 

• Darbuokis it amžinai gyvens~ 
elkis it rytoj mirsiąs. 

• Kas nedirba, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nereikia. 

• Dangun su savim aukso ne
paimsi, turtų nenusineši. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Naujieji robinzonai - tai mes, ketvirtokai! 

Mūsų ketvirtoji klasė yra labai judri. Esame linksmi, pilni išdaigų ir išmonių, todėl nuspren
dėme įsivaizduoti, ką darytume, jeigu atsidurtume negyvenamoje saloje, vieni, be draugų. 

Jeigu aš atsidurčiau negy
venamoje saloje, valgyčiau ko
koso riešutus ir gerčiau koko
so pieną. Aš pasidaryčiau dra
bužius iš lapų. Pasistatyčiau 
namą iš didelių lapų ir lazdų. 
Jeigu suvalgyčiau visus ko
koso riešutus, suieškočiau 
daugiau. 

Adriana Gibavičiūtė 

* 
Aš eičiau į vandenį, atsi-

gerčiau. Tada paimčiau ašt
rius akmenis, surasčiau stiprią 
šaką, su akmeniu nuskusčiau 
ir padaryčiau aštrų galą ir tada 
eičiau žuvauti. Aš pasistaty
čiau namą iš stiprių plonų ša
kų ir lapų. Tada pasidaryčiau 
visokių įrankių iš medžio, kad 
man padėtų gyventi. Aš pa
sistatyčiau laivą iš medžio, 
kad galėčiau toliau jūroje žu
vauti. Ir vieną dieną išplauk
čiau į savo namus. 

Linas Aleknavičius 

* 
Aš suradau nešiojamą te

lefoną savo kišenėje, bet jis 
neveikia. Pamačiau skorpioną 
su telefonu ir paprašiau juo 
pasinaudoti. Aš skambinau 
policijai. Atplaukė laivas ir 
parvežė į krantą. Aš buvau iš
gelbėtas. Adomas Craig 

* 
Aš padaryčiau strėlę ir 

lanką iš medžio ir naudočiau 
pagauti žvėrims. Valgyčiau 
liūtus, tigrus, dramblius ir ki
tus žvėris. Aš pasistatyčiau 
namą iš medžio. Kurčiau ugnį 
iš medžio ir lapų. 

Matas Biskys 

Edita Krukonienė, mokytoja, Jūra Sondaitė, padėjėja 

Toronto lietuvių Maironio mokyklos ketvirtos klasės moks
leiviai, šių rašinių ir piešinių autoriai, ir jų mokytojos 

Aš tikrai neišsigąsčiau. 
Surasčiau medį ir lianų. Tada 
suriščiau visą medį ir sudėčiau 
kaip trikampį. Tai būtų mano 
namas. Gerti tai galėčiau iš 
jūros. Bet jeigu nebūtų šva
raus vandens, tai gerčiau ko
koso pieną. Valgyti aš susiras
čiau aštriu daiktu. Aš išplauk
čiau negiliai su juo ir pagau
čiau žuvį. Tada surasčiau du 
akmenis ir daug medžių. 

Užkurčiau ugnį ir kepčiau 
tą žuvytę. Desertui aš susiras
čiau vaisių. Padaryčiau gražią 
suknelę iš lapų. Pamiegočiau 
porą naktų ir žaisčiau porą 
dienų. Tada pasidaryčiau sig
nalą, ir kai malūnsparnis at
skris, jis pamatys ir paims ma
ne namo. 

Daina Norkutė 

Ntr. D.R. Puterių 

Aš turėčiau DVD mašiną 
ir dvidešimt filmų. Aš valgy
čiau kokoso riešutus. Gerčiau 
kokoso pieną ir užkurčiau 
laužą, kad būtų šilta. 

Julija Marcinkevičiūtė 

Lino Kairio piešinys 

"Carassauga-2007" akimirkos iš koncertų 

Šoka lietuvių tautinių šokių vienetai. Viršuje "Atžalynas" ir "Gintaras"; apačioje "Gyvataras" 
Ntrs. V. Jonušonienės ir D. Saudžio 
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AtA 
ANTANUI PETRAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
jo žmonai STEFANUAI, mūsų draugijos narei ir 
visai plačią.jai giminei bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

KLKM dr-jos Anapilio skyrius 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
ALFREDAS KULPA-

v 

KULPAVICIUS 
mirė 2007 m. gegutės 16 d. Lietu.voje, 
Drmklntnknose, 84 m.etų amliaus. 

Mūsuose, išeivijoje, buvo gerai žinomas kaip pažangus 
architektas, menininkas, dailininkas. Pasižymėjęs savo dar
bais ne tik Kanadoje, bet ir JAValstijose, taip pat ir Lietu
voje. Tui buvo žmogus, visa širdimi atsidavęs savo mėgsta
miems darbams. Pagal jo projektus buvo pastatyta ar ~ 
.konstruota, ne viena šventovė, ne vienas komercinis pasta
tas. Paruošė keletą mokslinių leidinių. Pastaraisiais metais 
gyvenęs Kanados Burlingtone, ON, tarp 'lbronto ir Hamil
tono. 2006 m. spalio mėnesį nuvažiavo i Lietuvą pas savo 
brolio šeimą pasižvalgyti tenai dėl nuolatinio apsigyveni
mo. Deja, sušlubavo sveikata. Mirė savo dukterėčios .Aušre
lės globoje. Palaidotas Kėdainiuose, šalia savo mylimos 
žmonos Noros ir tėvelių. AP M«lelU 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
NATALUA 

v - • 

PETRUSEVICIUTE-
v • 

SLIZIENE 
(1923 spalio 31-2007birželio1) 

Muziko Stasio Sližio žmona ir 
mūza Natalija, gimusi Veiveriuose, 
ten baigusi pradžios ir viduriniuo

sius mokslus, pasitraukusi Vokietijon ir gyvenusi 
Weiden'o pabėgėlių stovykloje, ištekėjusi už Stasio Sli
žio, atvykusi Detroitan 1950 metais, visą laiką dainavusi 
altu savo vyro choruose ir muzikiniuose junginiuose, mi
rė vietinėje Oakland ligoninėje. Paliko vyrą Stasį, dukrą 
Reginą su vyru, vaikaites Karolę ir Kristiną, provaikai
čius Amber, 'ftevor ir Aliciją. Po gedulinių Mišių palai
dota švento kapo kapinėse. 

Detroito muzikinis gyvenimas labiausiai rėmėsi Sta
sio Sližio veikla ir tos veiklos pagrindinis ramstis buvo jo 
žmona Natalija Ji buvo nelyg koncertmeisterė, nes žino
jo dirigento norus ir tikslus. Jos stiprus išlavintas alto 
balsas sukurdavo nuostabų vokalini foną. Mes, klausyto
jai, visuomet girdėsime jos balsą, kai Stasio Sližio choras 
dainuos ar giedos. Saulius Šimoliūnas 

r-------

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miesta s Provincija 

Te lefon o numeris E-pašto a dresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 

AtA 

IEVAI PĖTERAITYfEI
ANDRUŠKEVIČIENEI 
netikėtai iškeliavus Į Amžinybę, 

jos vyrą KOSTĄ, dukrą JOLANTĄ vaikaites 

ALUSHĄ ir ARISSĄ PATERSON, brolį dr. 

VILIŲ PĖTERAITĮ ir kitus artimuosius nuo

širdžiai užjaučiu - Jonas Vilga~s, 
Klaipėdos J.Ytauto Didžiojo gimnazijos klasės draugas 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(,,Ą yra žodžiai šventi sudėti 
1//}J)t-.~ ... "?-
<.,.;;;.._.;; 

9vt_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 

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

.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.A. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PI RŠTŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... [AUGĘ NAGAI 

... V IETINĖ NEJAUTRA IR 

ClllRURGINIS GYDYMAS 

... SEN JORŲ PĖDŲ PRI EŽIŪRA 

+ VAIK IJ F.ISF.NOS 
NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ:IAPĖDYSTĖ 
IR EIS ENOS SVTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDEKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 
~=--___J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS IRANKIAI 

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

Paš to kodas l Valstybė 

KLB INIOS 

• Krašto valdybos posėdis 
įvyk.o birželio 20 d. Dalyvavo 
Dainų šventės rengimo komi
teto kopirminink.as P. Kuras. 
IX - Dainų šventė reikalauja 
daug svarbaus pasiruošimo. Bu
vo aptarta KLB krašto valdybos 
ir DS komiteto atsiskaitomybės 
veikla bei eilė kitų klausimų. 

• Kanados lietuvių bend
ruomenės XX Krašto tarybos 
pirmoji sesija vyks 2007 m. spa
lio 6 d Montrealyje. 

• R. Žemaitytė-De Iuliis 
papasakojo apie švietimo semi
narą, kuris vyko VLlniuje. 

• Valdybos nariai padarė 
pranešimus. Pirmininkė R. Ži
linskienė dalyvavo Turonto 
Maironio mokyklos užbaigime, 
Baltiečių federacijos posėdyje, 
"Vilnijos" draugijos Lietuvoje 
pirmininko dr. K.. Garšvos pa
skaitoje, Europos filmų festiva
lio, Goethe institute, kuriame 
buvo rodytas lietuviškas filmas 
B. Sruogos Dievų miškas, Bal
tiečių federacijos surengtame 
seminare Pasmerkime komu
nizmo nusikaltimus, Hamiltono 
apyl. valdybos surengtame sibi
rinių trėmimų minėjime. 

• Vykdomoji vicepirm. V. 
Stanevičienė surinko parašų la
pelius dėl dvigubos pilietybės, 
kuriuos pirmininkė perduos 
PLB pirmininkų suvažiavime 
Lietuvoje. Vicepirm. dalyvavo 
Hamiltono Vysk. M. Val.ančiaus 
lituanistinės mokyklos užbaigi
mo iškilmėse, sveikino moki
nius bei mokyklos vedėją R. 
Bakšytę-Pruden. Vicepirm. kul
tūrai A Vaičiūnas daug laiko ir 
dėmesio skiria muziejaus-ar
chyvo reikalams, kartu su pir
mininke bei kitais valdybos na
riais birželio 19 dalyvavo susiti
kime su IX-Dainų šventės pir
mininkais ir meno vadove. M. 
Stanevičius baigia ruošti KLB 
lankstinuką. 

• Nuo birželio 25 d. iki 
rugsėjo 10 d. Kanados lietuvių 
bendruomenės raštinė bus ati
daryta ketvirtadieniais nuo 9 
v.r. iki 7 v.v ir penktadieniais 
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Kitu laiku 
pagal susitarimą. Raštinė bus 
uždacyta nuo rugpjūčio 6 iki 20 
dienos. 

• Yra atšauktas anketų pil
dymas dėl vizų gavimo i Kanadą 
intemetu. Inf. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite IBVO 

prenumentos bajg.imosi da
tų, kDri yra paiymėta ant 
laikraRlo lipdulro su jūsų 
adresu. Nebmldte primini· 
mo - laiku ją atuųiinkite. 
1bo sutaupysite administn· 
cijos Idą ir pašto išlaidas. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON Norintie m s s u s ipažinti "Tėviškės ž iburiai" 
LSC 1T3, Canada siunčiami n em o kami šešias savaites 

..l 
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Tautinių šokių institutas 
Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) 

yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių 
kultūros institucija, kurios tikslas yra tirti, ug
dyti ir remti lietuvių tautinius šokius. Lietuvių 
tautinių šokių institutą sudaro nariai, garbės 
nariai ir rėmėjai. Visuotinis narių suvažiavimas 
yra aukščiausias LTŠI organas. 

Danguolė Razutytė-Varnienė. 2. Mirusių narių 
pagerbimas. 3. Prezidiumo sudarymas. 4. Pra
ėjusio suvažiavimo protokolo priėmimas. 5. 
LTŠI valdybos pirmininkės pranešimas. 6. LTŠI 
iždininkės pranešimas. 7. TSI ryšininkės prane
šimas (2007 Dainų šventė Lietuvoje). 8. LTŠI 
statuto pakeitimai. 9. LTŠI garbės narių patvir
tinimas. 10. Nario mokesčio pakeitimas. 11. 
XIII Lietuvių tautinių šokių šventė Los Ange
les. 12. Suvažiavimo uždarymas. 

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba -
pirmininkė Danguolė Razutytė-Varnienė, vice
pirmininkė Aldona Zander, ryšininkė Rita Ka
rasiejienė, sekretorė Vida Brazaitytė, iždininkė 
Rėda Pliūrienė - kviečia visus LTSI narius, gar
bės narius ir rėmėjus į visuotinį narių suvažiavi
mą, kuris įvyks šių metų rugpjūčio 15, trečiadie
nį, "Dainavos" stovyklavietėje, šokių kursų me
tu, 7.30 v.v. Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai, susimokėję 2007 m. nario mokes
tį. Negaliątys dalyvauti suvažiavime prašomi 
įgalioti LTSI narius. 

SUVAŽIAVIMO DARB01VARKĖ 
1. Suvažiavimo atidarymas - valdybos pirm. 

Papildomą informaciją apie šokių kursų re
gistraciją, suvažiavimo detales Lietuvių tau
tinių šokių instituto nariai, garbės nariai ir rė
mėjai ras LTŠI žiniaraštyje nr. 47, kuris bus 
visiems išsiuntinėtas netrukus. 

Turint klausimų, prašom kreiptis į pirmi
ninkę Danguolę Razutytę-Varnienę tel. 818 
249-7574, el.paštas spindulys@aol.com arba 
sekretorę Vidą Brazaitytę tel. 708 280-8678, 
el.paštas vida brazaitis@hotmail.com. 

Vida Brazaitytė, LTŠI valdybos sekretorė 

Paulius Kuras, naujasis Kanados farmacininkų sąjungos (Ca
nadian Pharmacists Association) pirmininkas, paskirtas 2007-
2008 metams. Jis yra baigęs Toronto universitetų, žinomas lietu· 
vių veikėjas, ėjęs aukštas pareigas farmacijos srityje, šiuo metu 
turi vaistinę Stouft'ville, ON. Sąjungos pirmininkavimą perėmė 
metiniame farmacininkų suvažiavime š.m. birželio 4 d. Ta proga 
The Globe and Mail su aprašymu išspausdino šią nuotrauką, 
kurioje naujasis pirmininkas su savo šeima 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;--tJ-';'-,.;.~,l}--~_:· ~ ... ~..,,, ·>--<_~· 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išicškojima 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoja mo turto p irkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 T he West Malt, 6 th F loor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -U6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pašta~: lawyers@pacehrnfirm.com 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. birželio 7 ir 28 d.d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mūsų pagrindine; raštine; 
PRISTATYTI 

iki 
NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka'' head oft1ce. 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų jdėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

www.watersidedental.cą Tel. 905 271-7171 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Aoyal YOfll Plaza, 

1500 Aoyal York Ad„ 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ·TATARSKY 

$949- Iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+m k. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tcl. (41 6) 249-7710 
Ccll (416) 473-9020 

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

(nuo 1919 metų) 

nl:'AiAl.V FOUR SEASONS 
IV'.l'/F'll'X\ REALTY LIMITEO 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street 
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

Parduodanl, pcrkanl 

ar lik dė l informacijos 

api\: namu~ va~arna
mius, ūkiu:., žeme:. 
Wasagrn„ S1ayncrio i r 

"" Collingwoodo apy-
linkėse kreipkitės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

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

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.&. 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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toron10 O M9J\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tcl.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus JLISLĮ sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
paglindinis kapitalas davė 2.97 111111. dol. pelno lietu vybės 
išlai/...ymui Kanadoje, humanitminei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvią studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

l AUKOS l 
Sveikindami Algimantą 

Zubricką jo 80 metų jubiliejaus 
proga, Joana ir Česius Kurai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Antano Petrąii!io, bu
vusio KLKK dr-jos "Ziburiai" 
valdybos nario, atminimui, už
jausdamas šeimą, Antanas 
Bumbulis Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. J. Paulėno atminimui 
V.Ž. Vaičiūnai Tėviškės žibu
riams aukojo $40. 

A.a. Aldonos Rusinienės
Pranevičienės atminimui pa
gerbti Tėviškės žiburiams auko
jo: $50 - Alvina Ramanauskie
nė, V. Liuima; $25 - M. Tamu
laitienė; $20 -AB. Matulaičiai, 
S. Aušrotienė, R. Girdauskas, 
E.R. Stravinskai, E. Ališauskie
nė; $10 - G.P. Stauskai. 

"Romuvos" stovyklavietės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja au
kotojams, kurių aukos buvo ski
riamos pagerbti a.a. Aldonos 
Rusinienės-Pranevičienės at
minimui. Aukojo: $150 - F. 
Mockus; $100 - AR. Jonaičiai 
ir šeima, A.L. Kaminskai, MO
EN, A.N. Simonavičiai; $50 -
Anapilio moterų būrelis, D. 
Barkauskas, R.G. Paulioniai, 
B.P. Sapliai, E. Simonavičienė, 
G .A Thrvydai, A Valadkienė, 
M. Vasiliauskienė; $40 - K.J. 
Batūros, E.M. Kazakevičiai, Z. 
P. Linkevičiai, J .K. Povilaičiai, 
V. Stanionienė, P.l. Thrvydai; 
$30 - E.R. Girdauskai, V.N. Th
mulaičiai, Y.M. Žižiai; $25 - V. 
E. Abramavičiai, J .R. Karasie
jai, AK. Morkūnas, V.Ž. Vai
čiūnai; $20 - J.S. Andruliai, V. 
Balsys, R. Celejewski, K. Dam
baras-J anowicz, M.J. Gabriai, 
V.K. Gapučiai, R.A. Kalendros, 
R.G. Kalendros, V.J. Kriščiū
nai, R.L. Kuliavai, L.G. Matu
kai, Y.P. Melnykai, V.V. Paškai, 
R.D. Puteriai, G.D. Rocca, A 
Saplys, V. Siminkevičienė, R. 
Sonda, R.V. Sriubiškiai, G. Va
liūnienė, J .J. Zenkevičiai, kun. 
AR. Žilinskai; $10 - V.R. Ak.e
laičiai, L. Murauskienė, P.D. 
Petrauskai. Dėkojame M. Povi
laitienei, B. Matulaitienei ir B. 
Kazlauskaitei už aukų surin
kimą. 

• Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

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

Fax: 41 6 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Paryrimas šio/e srityje nuo 1987 m. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Birželio 22, penktadienį, 
iš Tillsonburg, ON, Delhi mies
to kapinėse palaidotas 95 m. 
amžiaus a.a. Vitoldas Čiuprins
~as, vyras mūsų ilgametės Delhi 
Sv. KazimieJO parapijos choris
tės Adelės Ciuprinskienės. 

• Birželio 25, pirmadienį, 
įš Lietuvos kankinių šventovės 
Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Juozas Dimskis, 86 
m. amžiaus. 

• Labai gražiai praėjo 
Sutvirtinimo sakramento iškil
mės mūsų parapijoj. Dėkojame 
parapijos chorui ir jaunimą 
Sakramentui paruošusiai Vidai 
Valiulienei. 

• Primename, kad prade
dant liepos l, sekmadieniu, ir 
baigiant rugsėjo 2, sekmadieniu, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
sekmadieninės Mišios bus tiktai 
10 v.r. Autobusėlis šiais sekma
dieniais veš maldininkus nuo 
"Vilniaus rūmų" 9.30 v.r. ir po 
Mišių važiuos atgal 11.30 v.r. 

• Nuo liepos l, sekmadie
nio, Wasaga Beach Gerojo Ga
nytojo šventovėje per visą vasa
ros laikotarpį Mišios bus auko
jamos 10.30 v.r. 

• Siūlymo lietuviškų Mišių 
su anglų kalbos skaitiniais bei 
pamokslu apklausos rezultatai 
yra tokie: 60% pasisakė prieš 
tokias Mišias, o 40% - už. Iš tų, 
kurie sutiko su tokiomis Mišio
mis, 28.6% norėjo, kad jos būtų 
9.30 v.r., 32.15% - kad būtų 11 
v.r., o 39.3% siūlė Mišias visai 
kitu laiku. Šiuo reikalu bus pa
sitarta su parapijos tarybos at
stovais, bet atrodo, kad dar ne 
laikas tokias Mišias įvesti šioje 
parapijoje. 

• Rugpjūčio 19, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Iškilmės bus 
pradedamos lauke prie Kana
dos kankinių šventovės 2.30 
v.p.p. Kryžiaus kelių ėjimu. Tuo 
pačiu metu šventovėje bus 
klausoma išpažinčių. Iškilmin
gos Mišios bus 3 v.p.p. Po Mišių 
bus eisena prie lietuviškojo 
kryžiaus, pastatyto Lietuvos 
kankinių garbei. Autobusas į 
iškilmes važiuos iš Hamiltono 
ir sustos Anapilyje prieš sustoji
mą Prisikėlimo parapijoj To
ronte, jei kas norėtų autobusu 
nuo Anapilio vykti į Midlandą. 
Norintieji prašomi registruotis 
sekmadieniais Lietuvos kan
kinių šventovės zakristijoje 
arba skambinti į kleboniją iki 
liepos 15 d. tel. 905 277-4320. 
Kelionės kaina - $15. 

• 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 Vilkaviš
kio raj., Lietuva. Aukoti galima 
per mūsų parapiją, kad aukos 
būtų įtrauktos į aukų atleidimo 
nuo valstybinių mokesčių (!n
eome Tax) lapus. 

• Mišios sekmad., liepos l: 
10 v.r. už a.a. Andrių Tamošaitį 
(X met.); Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, liepos l, sek
mad., 10.30 v.r. už a.a. Algirdą 
Trumpicką; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, birželio 30, 
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Jocą. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• fakrikštytas Sabastian, Ju

lijos (Sukytės) ir Sean A Gurd 
sūnus. 

• Stovyklų metu Mišios 
"Kretingos" stovyklavietėj vyks 
11 v.r. Į jas kviečiami stovyklau
tojų tėvai, giminės, draugai ir 
apylin~ėse gyvenantys lietuviai. 

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

• Parapijos biuletenis, ang
lų ir lietuvių kalbomis, pagei
daujantiems yra siuntinėjamas 
el.paštu. Norintys jį tokiu būdu 
gauti yra prašomi palikti savo 
tikslų el.pašto adresą parapijos 
raštinėje. 

• Maldininkų kelionė į Ka
nados kankinių šventovę Mid
lande vyks rugpjūčio 19 d. Ke
lionės autobusu kaina tik $15. 
Norinčius vykti prašom regist
ruotis parapijos raštinėje. 

• Birželio 25 d. palaidotas 
a.a. Antanas Sodonis, 81 m. Pa
liko dukrą Mary Ann Colgan 
su šeima ir tris brolius Walter, 
Juozą ir Alfonsą. 

• Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja G. Judvytytė, va
sarą veiks tik liepos 8 d. ir rug
pjūčio 5 d. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj iki stovyklų pradžios vyksta 
talkos darbo savaitgaliai. Sava
noriai darbininkai būna aprū
pinti nakvyne ir maistu. Galin
čius prisidėti prašom susisiekti 
su Rūta Jaglowitz tel. 416 622-
9919 ar su Wally Dauginiu tel. 
905 257-6910. Stovyklos tinkla
lapis www.kretinga.com. Sto
vyklų laikas tik angliškai kal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 8-21 d.d., lietuviš
kai kalbanti~ms liepos 22-rug
pjūčio 3 d.d. Seimų su vaikais -
rugpjūčio 5-11 d.d. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos l: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Mi
chael Angelo DeBrincat; 10.45 
v.r. už a.a. Bronių Urbanavičių, 
už a.a. Laimutę Kuncaitytę, už 
Maironio mokyklos mirusius 
mokytojus; 12.15 v.d. už a.a. 
Kazimierą Smalenską. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvas nedirbs liepos l, sekma
dienį ir liepos 2, pirmadienį. 

PARAMOS kredito koope
ratyvas bus uždarytas liepos 2, 
pirmadienį. 

DĖL ILGO KANADOS 
DIENOS SAVAITGALIO TŽ 
bus išleidžiami liepos 4, tre
čiadienį, ne antradienį, kaip 
įprasta. Administracija ir re
dakcija nedirbs Kanados die
ną - liepos 2, pirmadienį. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo L.Oleka. 

A.a. Ramūno Vanago atmi
nimui pagerbti Kovai su vėžio liga 
sergantiems vaikams Lietuvoje 
aukojo: po $50 - Severina Juskus 
ir Daiva Panaras; $10- Dzeja 
Klibingaitis. BM ir MP 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

BUTAI LIETUVOJ - gražūs ir 
patogūs išnuomojami Vilniaus 
senamesčio centre. Kreiptis 
http://ricardasguesthouse. tri 
pod.com 

Išganytojo parapijos žinios 
• Liepos mėnesį pamaldų 

nebus. Pamaldos su Sv. Komu
nija įvyks rugpjūčio 5 d., 11.15 
v.r. Tuo laiku sekmadieniais jos 
vyks iki 2008 m. birželio pabai
gos. Visais sielovados reikalais 
parapijiečiai prašomi skambinti 
parapijos pirmininkui tel. 905 
274-3529. 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 24 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo per 
100 svečių. Pietų metu budėjo 
LN Kultūros komisijos narė G. 
Bijūnienė. Svečių knygoje pa
sirašė J. Dunderienė iš Alytaus, 
L.G. Zalieckai iš Vilniaus. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor S.W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kviečiame registruoti į 

jaunųjų darželį vaikus, kuriems 
sueis ketveri metai prieš rug
sėjo mėnesį. Registracijos mo
kestis - $225 vienam, $250 šei
mai. Mokykla - "Our Lady of 
Peace", adresas - 70 Mattice 
Ave., tarp Bloor ir Kipling g. 

• Jeigu kas norėtų moky
tojauti arba padėti mūsų mo
kykloje, prašome kreiptis į ve
dėją Virginiją ~ubrickienę, tel. 
905 271-6859. z 

A.a. Jonas Prakapas, 86 
m., lankydamas Lietuvą, stai
ga mirė Vilniuje š.m. birželio 
23 d. Ten ir palaidotas birže
lio 25 d. Velionis buvo ilgametis 
Tėviškės žiburių bendradarbis 
(Henrikas Ky.dreikis ), vienas 
iš pirmųjų TZ administratorių 
ir šio laikraščio steigėjų. Prieš 
kurį laiką persikėlęs gyventi į 
Kaliforniją, ten administravo 
žurnalą Į laisvę, reiškėsi ateiti
ninkų bei kitoje lietuviškoje 
veikloje. Paliko dukterį JAV, 
brolį Stasį Toronte ir jaunes
nįjį brolį bei kitus gimines 
Lietuvoje. Inf. 

UATSIŲSTA PAMINĖTll 
Baltijos miškai ir medie

na. 2007 m. balandis nr.4(30). 
Leidėjas VSĮ "Miškas ir medie
na". Vyr. redaktorius Vidman
tas Valiušaitis. Redakcijos ad
resas: A Vivulskio g. lOa LT-
03221 Vilnius. Išeina 12 nr. per 
metus. 

"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 

Atl iekame visus paruošimo 
- ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evan4] 
Savininkas Jurgis Kui/e/Sius 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos klebonas kun. G. Mieldažis nuo 
liepos l d. iki rugpjūčio l d. išvyksta atostogų į Lietuvą. Tuo 
metu šv. Mišios bus atnašaujamos tik kartą per savaitę sekma
dieniais 10 v.r. Kleboną pavaduos kun. A Volskis. 

Aušros Vartų parapijos choras birželio 24 d. užbaigė 56-
tąjį giedojimo sezoną ir po Mišių susirinko pasivaišinti. Para
pijiečiai dėkingi vargonininkams L. Djintcheradze, A Graziani, 
choristams ir koordinatoriui A. Mickui. 

Concordia universiteto bakalauro diplomai birželio 18 d. 
buvo įteikti ir lietuvių kilmės studentams: Susan Baltuonis ( so
ciologijos), Sandrai Simpson ("applied human sciences"), Da
rijai Sodo (psichologijos, "with distinction") ir Danieliui Staš
kevičiui (komunikacijos studijų, "with distinction"). DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kun. Aloyzas Volskis praneša, kad liepos mėnesį 

8, 15, 22 ir 29 dienomis, kai Aušros Vartų klebonas kun. Ge
diminas Mieldažis atostog~us, jis atnašaus šv. Mišias Aušros 
Vartų šventovėje 10 v.r., o Sv. Kazimiero šventovėje 11.30 v.r. 

"Auksinis ratelis" birželio 14 d. užbaigė žiemos sezono 
veiklą, paminėjo gimtadienius narių, gimusių pavasarį, atšventė 
Tėvų dieną ir skaniai pavalgė. Marija Malcienė padeklamavo 
eilėraštį. Pirmininkė Helen Kurylienė praneš, kada prasidės 
naujas veiklos sezonas. 

Helen ir Jonas Kurylai birželio 21 d. atšventė savo 60 metų 
vedypų sukaktį su savo dukromis, žentais ir vaikaičiais. 

Simtmečio rengimo komitetas labai dėkoja aukotojams. 
Aukojo: $500 - A. Glowacki, žmonos a.a. Gail Norkus-Glo
wacki atminimui; $175 - Lietuvių kredito kooperatyvas "Para
ma':; $100 - M.A. Dasys; po $50 - Felix Mish Ind., Zytynsky 
Deh, NIDA Montrealio Lietuvių žvejotojų-medžiotojų klubas, 
"Polonia". VL 

Šv. Kazimiero parapijos "Auksinis ratelis", birželio 14 d. bai
gęs veiklos sezoną pietumis ir gimtadienio tortu. Atšventę 
gimtadienius (priekyje iš k.) M. Malcienė, A. Brilvicas, V. Mar
~uskas, E. Engei, A. Engei, B. Yaunish, K. Kriščiokaitienė, J. 
Zitkienė, C. Pocetti Ntr. L. Visockaitės-Poole 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ vėlavimu skundžiasi daug skaitytojų. TŽ 
pristatomi į pašto įstaigą pastoviai - antradieniais iki 12 v.d. Kanados 
pašto "Klientų paslaugų" skyriaus teigimu, šios laikraščių kategori
jos 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 adresą su 
pašto kodu ir pranešdami, kiek dienų užtruko gauti TŽ). Visos šven
tės sutrukdo pašto gavimą. Laikraščiai JAV irgi ilgai keliauja. JAV 
prenumeratorių laikraščiai yra vežami kurjeriu į Buffalo, ten pri
statomi į JAV pašto įstaigą. JAV-se pašto pristatymo klausimais gali
ma skambinti 1-800-275-8777. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 val. Labai gera 
kokybė. Tel. 416 503-1687. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE„ SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'A><: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l. B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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