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Kas laimėjo karą?
Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir fašizmo 

nugalėjimo 60 metų sukaktis iškilmingai paminėta š.m. 
gegužės 9 d. lyg per klaidą ne toje vietoje - Maskvoje. Į šią 
šventę buvo kviesti daugelio valstybių vadovai, neaplenkiant 
nė buvusių okupuotų kraštų - Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

DALYVAVIMO klausimu buvo plačiai ir įvairiai pasi
sakyta, diskutuota privačiai ir viešai. Per tas diskusi
jas stipriau ryškinosi pažiūros į praeities skaudulius 
ir dabarties laikysenas. Jau nepriklausomų Baltijos valstybių 

prezidentams galvosūkis - vykti Maskvon - nebuvo lengvas. 
a Bet kas padaryta - padaryta. Galimas dalykas, kad netrukus 

pamatysime, ar tas latvių dalyvavimas ir lietuvių bei estų 
nedalyvavimas šventėje kaip nors atsilieps į santykius su Ru
sija? Stebint tą visą sukakties pristatymą ir šventės rengimą 
Maskvoje, o ne kur kitur, kyla kitas klausimas, būtent - kas 
iš tikrųjų tą karą laimėjo ir kam turėtų priklausyti garbingieji 
laurai ir nuopelnai? Svarstant šį klausimą, pirmiausia prisi
mintini keli įvykiai.Vokietijos naciams smogus į Lenkiją, ka
rą Vokietijai paskelbė Prancūzija ir Anglija, o netrukus į ko
vą įsijungė ir JAV. O tuo tarpu Sovietų Sąjunga (įsidėmėtina 
- ne Rusija) padėjo naciams sutriuškinti ir pribaigti Lenkiją. 
Be to, pagal Ribbentropo-Molotovo sutartį okupavo neutra
lumą paskelbusias Baltijos valstybes ir savo agentų sukurtais 
ir jų surežisuotais politiniais vaidinimais, nevengdama jėgos 
demonstravimo, tuos kraštus atidavė Stalinui. To apgaulingo 
komunistinio ėjimo vakariečiai niekada nepripažino, ir tai 
buvo pagrindas ir paskatinimas baltiečiams kovoti iki išsi
laisvinimo. Hitleriui nelaukus, kol Stalinas į sutartį nusi
spjovęs puls Vokietiją, ši pati smogė bolševikams. Taip užvirė 
antras frontas, naudingas vakariečiams, kurie būtų bet ką 
rėmę kovoje su naciaist. Ir taip Hitlerio dėka Stalinas tapo 
vakariečių sąjungininku,. gavusiu stiprios paramos iš 
Vašingtono, be kurios bolševikai vargu ar būtų atsistoję karą 
laimėjusių pusėje.

IANDIEN karo laimėjimu pasidžiaugti ir laimikiais 
dalintis gali Lenkija, Prancūzija, Anglija, Kanada, o 
ypač JAV, išsiveržusios į pačią pirmąją karinio ir ekono

minio pajėgumo vietą. Rusija, kaip tokia, šitame kare nedaly
vavo, nes ji žlugo 1917 metų bolševikinės revoliucijos sūku
ryje ir atsistatė tik 1991 metais. Jos, kaip Sovietų Sąjungos 
tęsėjos vaidmuo dvilypis ir teisiškai ligi šiolei neišaiškintas. 
Sovietų Sąjunga po ilgo “šaltojo” karo su savo buvusiais są
jungininkais turėjo kapituliuoti. Pradėjusi veikti Rusijos var
du, dar ir dabar ieško naujo būdo, kuris padėtų pritaikyti so
vietinę mąstyseną prie demokratiškų pertvarkų. Nenykstantis 
noras ir siekis turėti buvusias sovietines respublikas savo įta
koje aiškiai drumsčia jos demokratėjimo perspektyvas. Atgi
ję senieji imperialistiniai šūkiai, kad kur rusas buvo koją įkė
lęs trauktis atgal nebegali, dar labiau kliudo pradėti kurti 
naują demokratinę Rusiją. Šitokiame fone Maskvos užsian
gažavimas rengti karo pergalės šventę, kurioje ir žiaurieji 
praeities vadai (net ne rusai) buvo pagarbinti, nesiderina su 
tikrove, nes suplakama į vieną įvykį Stalino vadovautos ko
munistinės imperijos laimėjimas, jos griuvimas ir Rusijos at
sistatymas. Atrodo betgi, kad toks dvilypumas tuo tarpu 
naudingas Maskvai, nes galimas kėdžių pasirinkimas pagal 
reikalą. Pvz. jei reikalaujama atlyginti per okupaciją padary
tą žalą, ciniškai atšaunama, kad tos valstybės nebėra; jei rei
kia rengti karo pabaigos šventę - ji jau yra. Įdomu, ką sakytų 
Vašingtonas, jei Vokietija pasiskelbtų esanti Hitlerio sukurto 
Trečiojo Reicho tęsėja? Č.S.

š

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II Antakalnio kapinėse 1993 m. rugsėjį padeda gėles žuvusiems už 
Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. J. Polio nuotr. iš žurnalo Kultūros barai, 2005 m.
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PROE JUSTINAS PIKUNAS
Genetiškai vienas skirtin

gas lyties chromosomas (Y vie
toj antrojo X) skiria vyrą nuo 
moters. Vienok kūno struktūra, 
tuo labiau motyvaciniai, emoci
niai ir elgesio veiksniai gyveni
mo eigoje sukuria reikšmingus 
skirtumus. Moteris kitaip atro
do ir galvoja, dar skirtingiau 
jaučia negu vyras. Tad pažvelki
me į lyčių skirtumus, nors iš 
karto turime pripažinti, kad vy
ras skiriasi nuo kitų vyrų, o mo
teris nuo kitų moterų, ir tie skir
tumai gali būti labai žymūs. 
Apie 15 nuošimčių vyrų ir mo
terų pasižymi atvirkščiomis sa
vybėmis negu čia minimos. 
Bandome apibendrinti ir telk
tis į reikšmingus bruožus bei 
savybes, skiriančius ir rišančius 
vyrus ir moteris.

Žvelgdami į išorinį pasaulį, 
vyras dalo jį į objekto kategori
jas. Tai darbo barai ir studijų 
dalykai, moterys ir meilė, pro
fesija ir karjera, sportas, maši
nos, kasdieniai uždaviniai bei 
planai ir daug kas kita.

Jis mąsto logiškai, vertina 
proto galias, tvardo išdygstan- 
čias emocijas (išskyrus meilę) - 
laiko jas moteriškumo pasireiš
kimu. Jis aktyvus, ambicingas, 
atkaklus ir konfliktuojantis; gi
na savo užimtas pozicijas, var
žybose ar kovoje gali būti agre
syvus ir aistringas; dažnai re
miasi jėgos kriterijumi. Jam rū
pi kuo dažniau laimėti, kuo 
daugiau pasiekti, varžytis su ki
tais vyrais, net ir su vaikais, ir 
tik retkarčiais leisti varžovams 
laimėti.

Jis siekia būti vis mažiau 
priklausomas nuo tėvų, žmo
nos, viršininkų; mėgsta de
monstruoti savo įgytus gebėji
mus; siekia moterų ir vyrų dė
mesio bei jų pagarbos. Jis daž
nai suabejoja savo mylimosios 
meile, todėl trokšta, kad ji la
biau jį mylėtų negu jis ją. Tuo
met jis jaučiasi saugus ir daug 
mažiau pavydus. Save jis įtaigo
ja: slėpk savo jausmus, nes juos 
atskleisdamas tapsi vis labiau 
pažeidžiamu. Nors ne visada 
sėkmingai, jis stengiasi būti ob
jektyvus - visur ieško betarpiš
kų ir tolimesnių priežasčių. La
bai vertina pasisekimus darbe 
ir karjeroje, todėl tokie užsi
ėmimai dažnai užgožia rūpini
mąsi šeima bei artimaisiais.

Moteris yra į asmenį linku
si būtybė. Jai vaikas, vyras, mo
tina, tėvas, kaimynas, draugas, 
pusbrolis, direktorius, artistas - 
kas jie bebūtų, rūpi kaip asme
nys. Sakoma, kad ji turi “rūpes
čio” geną. Ji yra nerami, jei ne
turi kuo nors rūpintis. Taip ji 
ieško ir atranda ir žmonių, ir 
gyvūnų, augalų, paukščių, gė
lių, ir daug ką kita, kuo ji susi
domi ir pradeda rūpintis. Ji už
mezga ir plečia tarpasmeninius 
ryšių tinklus; reguliuoja santy
kių raidą su giminėmis, kaimy
nais, individais ir grupėmis. 
Labiau negu vyras moteris yra 
pasyvi, nuolaidi, emocinga ir 
nori būti priklausoma nuo vyro, 
viršininko, dažnai ir nuo kitos 
moters. Nors lengvai išmoksta 
technologines priemones var
toti, jos jai nėra prie širdies.

Moteris geriau perneša 
kasdienius sunkumus. Po bet 
kokių ligų, sukrėtimų, traumų, 
ji greičiau atsigauna negu vyras. 
Gerai išauklėta moteris yra 
paslėptas lobis; laimingas yra 
tas, kuris ją atranda. Ji gali šyp
sotis, juoktis, užjausti, verkti, 
mylėti ir maloninti kitus, kas 
šiandieną Lietuvai ir pasauliui 
yra labai reikalinga, todėl ir 
brangintina. Kad moters/vyro 
meilėje būtų sukurtas sėkmin
gas duetas, būtinas emocinis 
subrendimas ir asmenybinis ap
sisprendimas mylėti šį asmenį 
ir nesidairyti tartum jis ar ji 
lauktų šio ryšio pabaigos. Mo
teriai yra sunku atrasti vyrą, 
kuris patenkintų visas jos reik
mes bei troškimus, ypač kurtų 
emocinį artumą ir akstintų jos 
saviraiškos aspiracijas.

Moteris nori būti vyro švel
niai apkabinama, priglaudžia
ma. Romantiškumo iliuzija yra 
kuriama akių žvilgsniais, dėme
sio srautu, įdomia kalba ir daž
nais šypsniais, sumaniais komp
limentais, gėlėmis ir meilės žo
džiais, einančiais iš pačios šir
dies. Vyrą itin traukia moters 
grožis ir jaunatvė.

Klauskime, kas sukuria 
moters grožį? Klasiškumo 
bruožai ir figūros simetrija, di
delės akys ir gelsvai balti plau
kai, apvalus veidas ir didelės 
krūtys, trumpi sijonai, madingi 
papuošalai, ar kas kita? Taip, 
viskas turi savo reikšmę, tačiau 
psichologai tyrė moters grožį 
kiek sudėtingiau.

Nukelta į 3-ią psl.
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Sovietiniai palaikai — Lietuvai pančiai

Lietuvos vyskupai laiške, 
paskelbtame š.m. balandžio 3 
d., brolius kunigus ir tikinčiuo
sius, netekusius Jono Pauliaus 
H, guodė primindami Kristaus 
Prisikėlimo suteiktą viltį, Šven
tojo Tėvo pavyzdingą gyveni
mą, tikėjimą ir pasitikėjimą 
Dievu. Jis gynė tikėjimą ir au
tentišką krikščionišką žmogaus 
supratimą, tiesė Bažnyčios ke
lią į žmogų gausiomis encikli
komis, apaštališkaisiais paragi
nimais ir laiškais, 124 kraštuose 
sakytais pamokslais ir kalbo
mis. Jis nuolat ragino nebijoti 
tikėti, išpažinti, liudyti, džiū
gauti tikėjimu. Popiežius Jonas 
Paulius II ypatingai drąsino ir 
paveikė jaunimą, ragino pasau
liečius nuolat būti Kristaus ar
tumoje.

“Tyiinčiajai Bažnyčiai” 
kraštuose, kur tikėjimas buvo 
persekiojamas ar varžomas, po
piežius Jonas Paulius II reiškė 
solidarumą nuo pat popiežiavi
mo pradžios. Per savo įvesdin
imo iškilmes jis tarė sveikinimo 
žodį ir lietuviškai, vėliau dau
gelį kartų sveikino lietuvius jų 
kalba. Ypač reikšmingi buvo 
Romoje surengti didingi minė
jimai — šv. Kazimiero mirties 
500 metinių (1984 m.) ir Lietu
vos krikšto 600 metų (1987 m.) 
jubiliejai. Minint pastarąjį, po
piežius Jonas Paulius II paskel
bė palaimintuoju arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį. 1988 m. jis pa
rodė Lietuvai dar vieną palai
kymo ir įvertinimo ženklą, pa
keldamas vyskupą Vincentą 
Sladkevičių kardinolu. Jis taip 
pat įsteigė dvi bažnytines pro- - 
vincijas - Vilniaus ir Kauno ar
kivyskupijas, įtvirtino Vilniaus 
arkivyskupijos priklausomybę 
Lietuvai. Jo apaštališkoji kelio
nė po Baltijos valstybes 1993 
m. buvo pirmasis Šventojo Tėvo 
apsilankymas buvusioje Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. Jubilieji
niais 2000 metais lietuviai buvo 
pagerbti ne visoms tautoms te
kusią privilegija - galimybe 
švęsti jubiliejines lietuvių die
nas Romoje. O 2001 m. po
piežius Jonas Paulius II įtraukė 
į kardinolų kolegiją Vilniaus 
arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį.

Vyrų maldos popietė buvo 
surengta Šv. Pranciškaus asy
žiečio (Bernardinų) šventovėje 
kovo 19, minint šv. Juozapo die
ną. Pamaldose, kurias organi
zavo kun. Astijus Kungys, 
OFM, dalyvavo daugiau kaip 
100 įvairaus amžiaus vyrų. Jie 
kartu giedojo, meldėsi, klausėsi 

Dievo žodžio ir dvasiškių min
čių apie tvirtus gyvenimo pama
tus. Pamaldos užbaigtos šv. Au
gustino malda.

Palangos dekanato jauni
mo savaitgalis vyko kovo 5 d. 
Palangos senojoje gimnazijoje. 
Jį rengė Palangos šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresėlės ateitininkų 
kuopa. Dalyvavo 160 įvairaus 
amžiaus jaunimo iš Kretingos 
ir kitų vietovių. Darbo grupėms 
vadovavo Telšių vysk. Vincento 
Borisevičiaus kunigų semina
rijos auklėtiniai, paskaitas skai
tė kun. Vilius Viktoravičius ir 
br. Gediminas, OFM. Vyko 
diskusijos būreliuose, ir visi da
lyviai supažindinti su jų išvado
mis ir mintimis. Palangos šven
tovėje dalyvauta Mišiose, po 
kurių parodytas spektaklis 
Emanuelis - Dievas su mumis.

Gailestingojo Jėzaus pa
veikslas, nutapytas dail. Euge
nijaus Kazimirovskiol934 m., 
dažnai vadinamas Dievo Gai
lestingumo paveikslu, vis pla
čiau garsėja kaip Dievo gailes
tingumo ženklas. Sės. Marija 
Faustina Kovalska patyrė gai
lestingojo Išganytojo apsireiš
kimą 1931 m. Plocke, vėliau ke
letą kartų Vilniuje. Pagal pasa
kojimus dailininkas jį ir nutapė. 
Jai apsireiškęs Išganytojas pa
geidavo, kad po paveikslu būtų 
užrašas: “Jėzau, pasitikiu Tavi
mi”, primenantis, kad tik Dievu 
pasitikintis žmogus gali priimti 
jo teikiamas malones. Pats pa
veikslas turėjo būti pašventin
tas pirmąjį sekmadienį po Ve
lykų, kuris tapo Gailestingumo 
švente. Gerbiantiems šį pa
veikslą, Jėzus pažadėjo didelių 
pasiekimų krikščioniško tobu
lėjimo kelyje, laimingą mirtį 
bei kitų prašomų malonių. Pir
mą kartą paveikslas viešai pa
gerbtas Aušros Vartų koplyčio
je, 1935 m. per Velykų tridienį, 
užbaigiant jubiliejinius pasaulio 
Atpirkimo metus. Nuo 1937 m. 
paveikslas įkurdintas Šv. My
kolo šventovėje. Ją 1948 m. už
darius sovietams, iš sargų jį iš
pirkusi vilnietė jį perdavė Šven
tosios Dvasios parapijos klebo
nui. 1956 m. išvežtas iš Vilniaus 
į Gudiją, atsidūrė Naujosios 
Rūdos šventovėje, kur jis išliko 
net šventovę uždarius ir išgabe
nus visą jos turtą. Šv. Teresės 
šventovės vikaro, dabartinio ar
kivyskupo Maskvoje Tadeušo 
Kondrusievičiaus pastangomis, 
paveikslas 1986 m. rudenį slap
ta pargabentas į Vilnių, patal
pintas šv. Dvasios šventovėje.

ALGIMANTAS EIMANTAS
Jau eilę metų skaitome mū

sų žiniasklaidoje daug visokių 
nuomonių, liečiančių SSSR ža
lą Lietuvai. Vieni pabrėžia eko
nominę skriaudą, kiti aiškina 
moralines ir dvasines nuoskau
das, vėl kiti nagrinėja politines, 
fizines bei priverstinio nutauti
nimo žaizdas. Be abejo, pus
šimtis metų po Maskvos letena 
visapusiškai nualino mūsų kraš
tą ir tautą. Bejėgiškai kentėtas 
tas laikotarpis; žiauri prie
spauda grindė kelią į nepri
klausomybę; tačiau po 15 metų 
savivaldos, vis dar pergyvena
mas sovietinio genocido pa
likimas.

Okupanto padaryti ekono
miniai nuostoliai, tikimasi, gali 
būti atlyginti atitaisant žalą. 
Tai, palyginti, būtų lengvesnė 
užduotis negu neapibrėžiamų 
įskaudų ataskaita.

Įvertinti neapčiuopiamą 
skriaudą yra veik neįmanoma. 
Kaip tektų apskaičiuoti ant
gamtinį nusikaltimą, moralinį 
lūžį, etišką iškraipą, ideologines 
ir dvasinės nuokrypas? Tokios 
žymės buvo sovietinio režimo 
ugdomos mūsų tautoje! Apgai
lėtina, kad jos dar ir dabar 
skleidžiamos mūsų tėvynėje, 
ypač biurokratijoje, kuri prag
matiškai tęsia tą sovietinę prak
tiką.

Iššūkis aiškus - kaip išrauti 
tą kenksmingą auglį, kuris buvo 
KGB diegiamas pagal sovietinį 
rusinimo asimiliacijos maketą? 
Turime tautiečių, pasidavusių 
tokiam spaudimui ir tapusių 
“homo sovieticus” aukomis. 
Toks įskiepytas ir įsisavintas 
bruožas tebesireiškia ir dabar.

Ypatingai širdį veria sąmo
ningas KGB darbuotojų įslapti

Sugrįžimas iš gentainių žemės
ANTANINA GARMUTĖ
Rytprūsiai... Mažoji Lietu

va - garbingų lietuvininkų, Do
nelaičio būrų kraštas. Lietuvių 
raštijos lopšys, knygnešių prie
globstis. Nuo amžių lietuviams 
brangi, raudonųjų vandalų ne
gailestingai sutrypta, išžudyta 
gentainių žemė, pokaryje dar 
galėjusi priglausti ir paslėpti 
bėgančius nuo Sibiro tremties, 
teikė pastogę grįžusiems iš so
vietinių kalėjimų ir Sniečkaus- 
Paleckio potvarkių Lietuvon 
neįsileistiems įžymiems laisvės 
kovotojams, kad “netrukdytų” 
komunizmo statybai Lietuvoje.

Vengdami tremties, aštuo
niolikai metų Rytprūsiuose ap
sigyveno Onos Svetukaitytės- 
Pečiulienės tėvai. Ji ir ištekėjo 
už sudargiečio Alberto Pečiu
lio, nuo vaikystės glaudžiai susi
jusio su šiuo kraštu. Kadangi 
Lietuvoje gausiai šeimai įsitvir
tinti nesisekė, jie.apsigyveno, 
vaikus išaugino Rytprūsiuose, 
vos 7 km nuotolyje nuo Lietu
vos sienos, Zelenodoljės (Lu- 
bėnų) gyvenvietėje, kurioje 
prieš karą buvo 400 gražių so
dybų. (Po raudonosios invazi
jos teliko 4).

Vaikai užaugo, pakėlė spar
nus. Senoji Pečiulienė, vyrui 
mirus, Zelenodoljėje gyventi li
ko viena. Labai svajojo grįžti į 
Lietuvą. Nebespėjo. Kaimynai 
rado ją jau sustingusią... Prane
šė Lietuvon. Jos sūnui Edmun

nimas, paremtas seimo įstaty
mu. Jis buvo prastumtas seimo 
kairės daugumos. Sovietmečio 
bendražygių dangstymas susi
laukė daug priekaištų ir reika
lavimų paviešinti tuos, kurie 
bendradarbiavo su KGB ir iš
tirti jų tuolaikinę veiklą. Tai tu
rėtų turėti reikšmės jų dabar
tiniam statusui.

Šis politinis epizodas suak
tyvino liustracijos eigą. Tik ne
žinia ko vertas bus tas vėliau
sias bruzdesys apsivalyti nuo 
sovietinio elemento, tačiau rei
kėtų tikėtis atsipalaidavimo 
nuo raudono atspalvio politikų, 
palikuonių iš komunistinės 
eros. Daug jų sėdi labai įtakin
gose valdžios pareigavietėse, 
proteguojami aukščiausio ran
go pareigūnų valdžioje.

Lygiagrečiai žeminantis mos
tas tautai ir valstybei buvo pa
darytas dabartinių seimo ir vy
riausybės pirmininkų. Jie nuta
rė nebausti, net iš darbo neat
leisti nusikaltusių pareigūnų. 
Nesvarbu, kada buvo prasi
žengta - dabar ar sovietmetyje! 
Pateisinama tuo, kad trūksta 
specialistų!?

Kaip matome, visų machi
nacijų pagrindu galima nuro
dyti dėsovietizacijos/liustracijos 
merdėjimą. Mat to apsivalymo 
stoka yra labai naudinga dabar
tinei kairės pažiūros valdžiai 
Lietuvoje. Liustracija yra pri
slopinta, desovietizacija igno
ruojama.

Prof. Z. Zinkevičius, labai iš
samiai ir tikinančiai, yra apra
šęs skaičių tokių aplinkybių sa
vo veikale Istorijos iškraipymai. 
Tėvynės sąjungos valdymo lai
kais prof. Z. Zinkevičiui, tuo
metiniam Švietimo ministeriui 
ir šio straipsnio autoriui, teko 

dui Pečiuliui ir šeimai, prieš ge
rą dešimtmetį apsigyvenusiai 
Zapyškio apylinkėje, žinia tren
kė žaibu. (Jiems grįžti į Lietuvą 
anuomet padėjo šių eilučių au
torė; ji bandė rūpintis ir seno
sios grįžimo reikalais, bet gavo 
griežtą perspėjimą...). Edmun
das negalėjo atsitokėti: juk dar 
rudenį, kai lankė mamą, ji dvi
račiu į turgų važiavo. Dabar gi 
reikėjo pargabenti motiną gim
tinėn - amžinojo poilsio, - pagal 
dokumentus ne Lietuvos, o Ru
sijos pilietę...

Lietuvoje jau tapo įprasta 
kas savaitę iš Ispanijos ar kitų 
užsienio šalių “sulaukti” po vie

Artimieji prie supilto Onos Pečiulienės kapo Kalvių kapinėse: 
sūnus Edmundas, velionės sesuo Marija ir marti Giedrė su 4 
vaikais (Mindaugu, Gediminu, Žygimantu ir Mantu- 
Kazimieru) Nuotr. A. Garmutės

stebėti atgaivintą ir sustiprintą 
liustraciją. Tai buvo kartus kąs
nis tuometinei LDDP, dabarti
niams socialdemokratams.

Sekančių seimo rinkimų 
įkarštyje kairieji nėrėsi iš kailio 
laimėti daugumą. Ją gavę, jie 
tuoj pat izoliavo liustracijos 
veiksmus. Nors (iabar bandoma 
ją atgaivinti, socdemai kratosi 
jos iš tolo. Liustracija neišvys 
ryškios dienos šviesos, kol 
marksistinės ideologijos koali
cija sudarys valdantį bloką sei
me.

Nenuostabu, kad Europos 
sąjunga atvėso Lietuvai. Mūsų 
kraštas nebuvo pakviestas į 
Šveicarijoje įvykusį aukšto lygio 
tarptautinį suvažiavimą. Tuo 
tarpu Latvija ir Estija buvo pa
kviestos. Socdemų ir soclibera- 
lų vadovai vėl visaip aiškina tą 
Lietuvos ignoravimą, bet sąsaja 
su Maskva paskatino ES aki
brokštą Lietuvai. Net naujoji 
JAV valstybės sekretorė C. Rice 
ir prez. G.W. Bush pokalbiuose 
su Rusijos prez. V. Putin yra 
pabrėžę Kremlių stokojant de
mokratėjimo. O kaip į tai rea
gavo prez. V. Putin? Televizijos 
ekrane balandžio 25 d. matėme 
jį oficialioje kalboje viešai ap
gailint SSSR tironijos žlugimą!

Politiniame žaisme užtin
kama tarptautinių įvykių, tu
rinčių įtakos valstybei. Rusijos 
prez. V. Putin kvietimas Lietu
vos prez. V. Adamkui dalyvauti 
“Pergalės” renginyje š.m. gegu
žės 9 d. Maskvoje, sukėlė lietu
viuose emocinę reakciją. Dau
guma užsienio tautiečių yra 
kategoriškai nusistatę prieš 
Lietuvos valstybės atstovavimą 
tame Rusijos egoizmo forume. 
Lietuva išvengė klaidos, nes 
SSSR mūsų nelaisvino, bet pa
vergė.

ną karstą. Nemalonios, kanki
nančiai ilgos ir brangios tos 
procedūros. Šios komplikacijos 
palietė ir Rytprūsius.

Sunkus Onos Pečiulienės 
sugrįžimas namo. Nusiplūkė jos 
sūnus Edmundas, į skolas įlin
do. Reikalų neišsprendė ir šių 
eilučių autorės mėnesinė pen
sija. O mažieji keturi senosios 
vaikaičiai neteko karvutės (ku
rią pardavė, kad palaidotų mo
čiutę...).

...Purus smėlis aukštame 
protėvių kalnelyje Kalviuose 
(Jiezno raj.).

Nukelta j 5-ą psl.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Kunigaikščių Oginskių dvaro vartai, neseniai atremontuoti. Dvaro rūmuose - meno muziejus, 
kuriame galima pamatyti ir išeivių dailininkų Vytauto K. Jonyno, Vytauto Igno, Jono Bagdono 
bei Telesforo Valiaus darbų Nuotr. G. Kurpio

Vyro-moters orientaciniai stiliai 
Atkelta iš 1-mo psl.

i&i SAVAITE LIETUVOJE

Jų grupė pagamino būrio 
merginų ir jaunų moterų nuo
traukas. Parinkti žinovai įverti
no jų grožį nuo gražiausios iki 
mažiausiai patrauklios. Kom
piuteris apskaičiavo visų nuo
traukose matomų bruožų duo
menis ir nustatė jų vidurkius. 
Tuomet jis pagamino dar vieną 
nuotrauką pagal visų bruožų 
vidurkius. Pagaliau studentai 
individualiai išrinko gražiausias 
nuotraukas. Kas buvo neįtikėti
na - daugiausiai balsų surinko 
kompiuterio sudarytoji nuo
trauka. Tai reiškia, kad visų 
bruožų vidutiniškumas nugalė
jo gražiausias konkurentes, 
nors šios gavo žymiai daugiau 
balsų už grožiu nepasižy
minčias.

Su retomis išimtimis mote
rys visą gyvenimą iki žilos se
natvės nori būti gražesnės, negu 
jos jaučiasi esančios. Šiuo at
veju jas seka mažiau nei pusė 
vyrų; kiti jaučiasi esą pakanka
mai dailūs. Kad padidintų savo 
patrauklumą ir kėrio galią, mo
teris yra linkusi naudoti įvairias 
grožio priemones. Akys, anta
kiai, blakstienos, lūpos, visas 
veidas keičiasi makijažo ir pud
ros dėka. Jos šypsniai turi dide
lę jėgą - tai kažkas nenuperka
ma. Pasak Dale Carnegie, mo
ters įgyta veido išraiška yra dau
giau pasakanti negu jos dėvimi 
drabužiai. Ji yra specialistė pri
derinant spalvas ir drabužių rė
žių kryptis savo figūrai dailinti. 
Jų pasiekimai šiose srityse ste
bina vyrus, traukia jų žvilgsnius.

/Labiau negu vyrams, mo
terims yra sunku suvaldyti lie
žuvį, išlaikyti paslaptį. Sakoma, 
kad moterys gali gyventi be cuk
raus ir druskos, bet negali apsi
eiti be apkalbančių pokalbių, 
plepalų ir gandų skleidimo.

• Vaikščiojantis telefonas yra jų 
palaima. Moteris gyvena ir myli 
širdimi. Jos gyvenime daug ką 
nulemia intuicija ir širdies lo
gika - “logique du coeur” - tai 
jos nepamainomi kelrodžiai, 
sprendžiant atsiveriančias 
problemas, nustatant santykių 
raidą su kitais asmenimis.

Moteris dirba ir pasiaukoja 
kitų žmonių gerovei, nes ji yra 
jautri jų poreikiams, džiaugs
mams, liūdesiui bei skaus
mams. Ji moka priartėti, pa

guosti, nuraminti. Kartais šei
moje vyras jaučiasi praradęs sa
vo pirmumą - žmonos dėmesį 
ir meilę, nes ji yra visiškai užsiė
musi su vaikais, pasinėrusi į 
giminių ir draugų bei kaimynų 
darbus, į savo daržą ar sodą, 
susitikimų bei pokylių rengimą. 
Jais rūpinasi daugiau negu juo 
pačiu. Vyrai privalo mylėti 
žmonas ir vaikus jau vien dėlto, 
kad būtų taikoje su savimi ir su 
pasauliu.

Meilė reiškiasi rūpesčiu ir 
darbu; ji reikalauja dažnų įro
dymų. Autentiška vyro-moters 
meilė - tai sielą guodžianti mu
zika, virpinanti visas jos stygas. 
Moters mistika glūdi tame, kad 
ji savyje turi šiek tiek pragaro 
žarijų ir nėra tokios moters, ku
ri savyje neturėtų dangaus ker
telės (L. Boerne). Shere Hite 
mintimi, moterys laukia, kad 
vyrai mylėtų jas taip, kaip jos 
myli: kalbėtųsi, dalintųsi jaus
mais ir patirtimi, ieškotų besek- 
sualinio artumo. Ji nėra visuo
met laiminga su vyru, kurį ji 
myli, tačiau visada nelaiminga 
su tuo, kurio nemyli. Yra daug 
vyrų, su kuriais neįmanoma 
laimės sukurti, jų tarpe tie, ku
rie vaikosi kitas moteris ir tie, 
kurie “šlovina” alkoholį arba 
narkotikus, užsidaro savyje, pa
krypsta į nusikaltimus. Kai vy
ras neužpildo to, ko trūksta 
žmonos gyvenime, vaikai ir 
draugai gali padėti, bet asme
niškai sunkiai pakeliamos tuš
tumos vis vien palieka. Dar blo
giau, kai jos sūnus ar dukra 
nukrypsta iš tauraus ir doro ke
lio, tuomet ji kenčia nenumal
šinamą skausmą.

Gyvenimo eigoje kiekvie
nam asmeniui yra būtina meilė 
ir kitų žmonių pagalba. Mote
rims jų reikia žymiai daugiau 
negu vyrams. Ji dažnai jaučia 
norą priklausyti nuo kitų - sa
vos ar kitos lyties asmenų. Mei
lei įsigalėjus, santuoka natūra
liai patenkina šį norą. Pasak J. 
C. Haug, moterystė yra “lai
mingas ryšys, kur vyras — galva, 
o žmona širdis”. “Vesk tik iš 
meilės, bet žiūrėk, kad mylėtum 
tą, kuris to vertas” - pataria W. 
Penn. Kai moteris myli, ji tam
pa geresnė ir gražesnė ne tik 
mylimajam, bet ir kitiems as
menims. Tuomet ir jos grožis, 

gerumas bei balso švelnumas 
išlieka metų metams. Be grožio 
ir meilės, tiesos ir laimės 
siekimų nebūtų ir autentiško 
žmogiškumo. Meilėje atran
dama daug skirtingų veidų. 
Thomas Moore juos išvardija: 
Kristaus kančia, Sukūrimas 
Genezėje, Odisėjaus sugrį
žimas, Hamleto melancholija ir 
žvaigždžių lemtas Tristano ir 
Izoldos likimas. Pasak Eric 
Fromm tezės, “be meilės žmo
nija negalėtų išgyventi nė die
nos”. Gal žymiai ilgiau, vis tik 
būtų prarastas žmogiškas tau
rumas ir idealizmas, rūpestis 
kitu žmogumi, noras globoti ir 
padėti silpniesiems.

Sugebėjimas mylėti įgyja
mas motinos ir tėvo meilės 
dėka. Tiek berniukui, tiek mer
gaitei motina yra moters meilės 
šaltinis ir įvaizdis. Tėvo yra pir
mojo vyro įvaizdis tiek mer
gaitei, tiek berniukui. Meilė 
apglobia empatiją ir bendrumo 
jausmą, apsisprendimą visuo
met mylėti ir identifikuotis su 
mylimu asmeniu, lojalumą ir 
troškimą susilieti su mylimuoju. 
Būti jos rankose, būti jo glėbyje. 
Kiekvienas individas išvysto 
savitą savęs pajautimą, savitą 
meilės patirtį, savitą gyvenimo 
pulsą. Tėvų įžiebta meilė leng
vai įsiliepsnoja puberteto metu 
ir gali plėstis įvairiomis kryp
timis. Žmogui yra duotas pro
tas, kad galėtų ją diriguoti aukš
čiausių vertybių ir idealų link
me. Prisiminkime dažnai kar
tojamą George Sand mintį: 
“Gyvenime yra tik viena laimė 
- mylėti ir būti mylimam”. My
lėti Dievą, mylėti žmones, my
lėti gamtą, mylėti visą planetą, 
nes ji yra nuostabiai graži savo 
debesimis, kalnais ir miškais, 
ežerais ir upeliais, medžiais ir 
žydinčiais krūmais, gėlių ir 
žiedų spalvomis. Meilė reiškia 
padėti, aukotis, gailėtis, atleisti, 
žvelgti į amžinybę. Ji gimdo 
troškimą ir entuziazmą siekti 
gėrio, grožio, teisingumo ir 
šventumo. Be jos gyvenimas 
prarastų savo žmogišką veidą ir 
prasmę.

Panaudota literatūra: Pikū- 
nas Justinas, Meilės psichologi
ja. Kaunas, Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras, 1998.

Prezidentas Latvijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus su darbo vizitu 
gegužės 7 d. lankėsi Rygoje, 
kur dalyvavo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vadovų susitikime 
su JAV prezidentu George W. 
Bush. Darbo pietų metu pre
zidentai aptarė demokratijos 
ir laisvės sklaidą Rytų Euro
pos regione, Baltijos valstybių 
indėlį. G.W. Bush gyrė de
mokratijos pažangą trijose 
Baltijos valstybėse ir pabrėžė, 
kad tai pasiekti nebuvo lengva 
po pusę šimtmečio trukusios 
komunistinės priespaudos.

Valstybių vadovai taip pat 
aptarė Irako ir Afganistano 
klausimus bei Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos indėlį užtikri
nant saugumą ir stabilumą 
šiose šalyse. Pasikeista nuo
monėmis apie energetinės 
priklausomybės problematiką 
pasaulyje.

V. Adamkus pristatė idėją 
2006 m. Vilniuje surengti 
naujų demokratijų forumą ir 
pakvietė joje dalyvauti valsty
bių vadovus. Jo pasiūlymas 
buvo sutiktas palankiai.

Pagerbtos karo aukos
Gegužės 8 d. prezidentas 

Valdas Adamkus, seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas, 
ministeris pirmininkas Algir
das Brazauskas, Europos par
lamento narys Vytautas 
Landsbergis, seimo ir vyriau
sybės nariai, kariuomenės va
dovybė, diplomatai, antihitle
rinės koalicijos veteranai, Vil
niaus miesto meras Artūras 
Zuokas, kiti visuomenės at
stovai Antakalnio kapinėse 
padėjo gėlių prie Antrojo pa
saulinio karo aukų memoria
lo, Laisvės gynėjų memorialo 
ir koplytstulpio Lietuvos ka
riams, 1941-1945 metais žu
vusioms svetimose kariuome
nėse, atminimui.

Iš Antakalnio kapinių ša
lies vadovai nuvyko į Pane
rius, kur padėjo gėlių prie Žy
dų genocido memorialo, Fa
šizmo aukų memorialo, pa
minklo Lietuvos vietinės rink
tinės kariams bei paminklo 
Lenkijos Armijos Krajovos 
kariams atminti. Šioje karo 
aukų pagerbimo ceremoni
joje dalyvavo antihitlerinės 
koalicijos veteranai, žydų 
bendruomenės atstovai, lietu
vių vietinės rinktinės vetera
nai, Armijos Krajovos vetera
nai, taip pat romų bendruo
menės atstovai.

Prezidentas savo kalboje 
priminė, kad Antrasis pasauli
nis karas buvo baigtas, bet ne
sibaigė lietuvių tautai. Dėl 
laisvės kovotojų atsisakymo 
dalyvauti kai kuriuose rengi
niuose prezidentas pabrėžė, 
jog pagerbiant žuvusiųjų kare 
atminimą negalima “bandyti 
politizuoti šį šventą reikalą”. 
Kritikuoja mokesčių reformą

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus kategoriškai pa
sisakė prieš naujų mokesčių 
įvedimą, nes tai nepadeda vys
tytis krašto ekonominiam gy
venimui, skelbia DELFI. Val
dančiosios koalicijos politinė 
taryba seimui pateikė mokes
čių reformos įstatymus, ku

riuose siūloma mažinti gyven
tojų pajamų mokestį iki 24%, 
2006-2008 metais įvesti laiki
nąjį verslo mokestį nuo apy
vartinių lėšų ir apmokestinti 
fizinių asmenų komercinėms 
reikmėms naudojamą nekil
nojamąjį turtą.

Prezidento teigimu, pir
miausia mokesčių sistema turi 
tarnauti žmonėms, valstybei, 
sukurti konkurencines sąly
gas, garantuoti bendro ekono
minio lygio augimą. Pasiūlyta 
reforma, jo nuomone, neati
tinka šių reikalavimų.

Kas klastoja istoriją?
Rusijos ambasadorius 

Vokietijoje Vladimiras Kote
nevas pokalbyje su dienraščiu 
“Welt” pareiškė, jog Baltijos 
valstybės falsifikuoja istoriją, 
o Latvija siekia peržiūrėti da
bartines Europos sienas, rašo 
LGTIC. Jo teigimu, “Lietuva 
ir Estija neatvyko į gegužės 9- 
sios iškilmes Maskvoje, nes 
norėtų perrašyti pokario isto
riją. Tačiau labiausiai Antrojo 
pasaulinio karo istoriją falsi
fikuoja Latvija, kurioje ofi
cialiai švenčiamas SS divizijos 
jubiliejus”. Apie sienos sutar
tis su Baltijos valstybėmis jis 
teigė, kad Rusija siūlė kaip 
priedą prie šio dokumento 
pasirašyti politinį pareiškimą, 
“kuris užkirstų kelią toles
niems sutarties interpretavi
mams, bet Baltijos valstybės 
atsisakė”. Jis taip pat paneigė, 
kad kuriama Rusijos, Vokieti
jos, Prancūzijos ir Ispanijos 
ašis - “ašių kūrimas neatitinka 
mūsų politinių veiksmų po
būdžio”.

Gegužės 7 d. Rusijos už
sienio reikalų ministerija iš
platino pareiškimą, kad Vaka
rų valstybės pripažino Baltijos 
valstybių aneksiją, pasirašyda
mos 1975 m. Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo pasi
tarimo Helsinkio Baigiamąjį 
aktą, įtvirtinusį sienų neliečia
mybės principą. Tarptautinės 
teisės žinovas dr. Dainius Ža
limas aiškina, jog Rusijos 
URM “pamiršo” perskaityti 
visą 1975 m. HB aktą ir kalba 
tik apie vieną jo nuostatą. Jo 
teigimu, visi principai yra su
siję bei lygiaverčiai. Vakarų 
valstybės vadovavosi nuosta
ta, pagal kurią jokia okupacija 
ar panašaus pobūdžio pažei
džiantis tarptautinę teisę teri
torijos įgijimas negali būti pri
pažįstamas teisėtu.

JAV pareigūnų pažadas
Lietuvoje viešintys JAV 

kongresmenai po susitikimo 
su prezidentu Valdu Adam
kumi gegužės 9 d. teigė, jog 
gegužės mėnesį JAV kongre
sas pradės svarstyti ir tikėtina, 
kad dar šią vasarą priims re
zoliuciją, kurioje reikalauja
ma, kad Rusija oficialiai pri
pažintų neteisėtą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją 
1940-1991 m.

Rezoliucijos siūlytojai - 
kongresmenas respublikonas 
John Shimkus ir kongresme
nas demokratas Denis Kusi- 
nich, kurie taip pat yra 1997 
m. JAV kongrese įkurtos Bal
tijos frakcijos, ginančios Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos inte
resus, pirmininkai. RSJ
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Pagyvenusių žmonių iškilmė
Respublikinis “Bočių” festivalis “Mūsų dienos kaip šventė” 

Marijampolėje
Lietuvoje yra 50 pagyve

nusių žmonių “Bočių” bend
rijų, kurios jungia per 5000 na
rių. Beveik kiekviena bendrija 
turi savo saviveiklos kolekty
vus: chorus, ansamblius, kape
las, šokių grupes, skaitovus ir 
pan., organizuoja tautines 
šventes, jubiliejus, koncertus, 
festivalius visuomenei.

Prieš trejus metus vyko 
gražus bočių festivalis Kaune, 
organizavo bendrija “Bočiai” 
(pirm. Marija Garšvienė). Da
lyvavo aštuonių miestų kolek
tyvai.

Š.m. balandžio 16 d. vyko 
respublikinis “Bočių” ansamb
lių festivalis “Mūsų dienos kaip 
šventė” Marijampolėje. Festi
valyje dalyvavo Kauno miesto 
“Bočių” liaudiškos muzikos 
ansamblis (vadovės Aurelija 
Bareišienė ir Jaroslava Bema- 
dešienė), Tauragės (vadovai: 
Ramutė Jakienė, Birutė Saga- 
tauskienė, Vytautas Valiukas), 
Vilkaviškio (vadovė Danguolė 
Barauskienė), Marijampolės 
(vadovė Onutė Krikščionai- 

Seinų “Lietuvių namų” mišrus choras (vad. Jonas Pavilonis) Nuotr. A. Kluoniaus

tienė), Gelgaudiškio (vadovė 
Dalė Jakienė) ir svečiai - bro
liai lietuviai iš Lenkijos. Tai 
Seinų vysk. Antano Bara
nausko “Lietuvių namų” Seinų 
ir Suvalkų jungtinis choras (va
dovas Jonas Pavilonis) ir kape
la “Sainiai” (vadovas Juozas 
Gediminas Nevulis). Iš viso 
apie du šimtus dainininkų, mu
zikantų ir šokėjų. Graži pagy
venusių žmonių atgimstančio 
pavasario šventė Sūduvos šir
dyje - Marijampolėje, vyko 
naujuose 800 vietų Kultūros 
centro rūmuose, kaip dovana 
pagarbos ir meilės nusipel
niusiems Lietuvos bočiams ir 
už jos sienų gyvenantiems lie
tuviams - svečiams. Visus pa
sveikino Lietuvos seimo narys 
Algis Rimas.

Koncerto metu skambėjo 
lietuvių kompozitorių ir liau
dies dainos, maršai, polkos ir 
valsai, senoviniai šokiai: Miki- 
tienė, Vdršavka, Saulelė, Greče- 
nikė, Kadrilis, Krakoviakas ir 
kt.

Liaudies instrumentų įvai

rovė ir kapelos sužavėjo klau
sytojus. Ypač gražiai skambėjo 
Kauno liaudiškos muzikos an
samblis (vadovė Aurelija Ba
reišienė), Tauragės “Svaja” 
(vadovas Vytautas-Valiukas), 
Seinų “Sainiai” (vadovas Juo
zas Gediminas Nevulis), Ma
rijampolės ansamblis (vadovė 
Onutė Krikščionaitienė) ir 
Seinų “Lietuvių namų” mišrus 
choras (vadovas Jonas Pavilo
nis).

Visi ansamblių ir kapelų 
vadovai už kūrybingą darbą ir 
gerą pasiruošimą festivaliui 
buvo apdovanoti Marijampo
lės savivaldybės, o bendrijų pir
mininkai - Lietuvos PS “Bo
čiai” tarybos ir valdybos padė
kos raštais.

Šventę organizavo Mari
jampolės bendrija “Bočiai” 
(pirm. Joana Bridžiuvienė ir 
taryba).

Festivalio rėmėjai: Mari
jampolės Kultūros centras 
(direktorė Iraida Skirpstienė 
ir režisierė Onutė Surdokie- 
nė), savivaldybės soc. apsau-

Kauno “Bočių” liaudiškos muzikos ansamblis pravirkdė net 
pjūklą (vad. Aurelija Bareišienė stovi centre)

Nuotr. A. Kluoniaus

Marijampolės ansamblis “Bočiai” (vadovė Onutė Krikščio-

gos departamentas (direktorė 
Daiva Pankauskienė). Rygiš
kių Jono gimnazija (direkto
rius Vilhelmas Petkevičius), 
bočių gerbėjas ir globėjas Lie
tuvos respublikos seimo narys 
Algis Rimas.

Nuskambėjo bendra an
samblių ir žiūrovų daina Mūsų 
dienos kaip šventė. (Žodžiai 
mūsų kraštietės, suvalkietės 

poetės Salomėjos Nėries, 
muzika Vytauto Kernagio).

Mūsų dienos kaip šventė, 
Kaip žydėjimas vyšnios, 
Tad skubėkim gyventi, 
Nes prabėgs, nebegrįš jos...

Janina Jasiulaitienė, 
Marijampolės bendrijos 

“Bočiai” tarybos narė

1917 m. Rusijos paskutinis 
caras Mikalojus II buvo pri
verstas atsisakyti sosto. Laiki
nosios vyriausybės įsakymu jis 
su visa šeima buvo laikomas 
areštuotas netoli Petrapilio 
Carskoje Selo carų vasaros re
zidencijos rūmuose. Kairie
siems įgijus daugiau persvaros 
laikinojoje vyriausybėje, caras 
su visa šeima buvo ištremtas į 
Tobolską Sibire. Bolševikams 
paėmus valdžią, Mikalojus su 
šeima perkeltas į Jekaterin
burgą (dabar Sverdlovskas) ir 
čia bolševikų kalintas. 1918 m. 
liepos 16 d. caras, jo žmona, jų 
dukterys ir sūnus Aleksiejus 
buvo komunistų sušaudyti na
mų rūsyje, o jų kūnai sudegin
ti, liekanos sumestos į kasyklų 
duobes miesto pakraštyje. Tos

Paskutiniojo caro likimas
Rusijos caro Mikalojaus II uždelstos laidotuvės

liekanos išbuvo ligi 1991 m., 
kai buvo surinktos.

Žmonės atvažiuodavo prie 
Ipatjevo namų, kurių rūsyje 
buvo nužudytas caras ir jo 
šeima. Jie padėdavo gėlių. Ti
kintieji uždegdavo žvakutę. 
Mikalojus II buvo kaip simbo
lis, kurį pakeitė brutali valdžia. 
Partijos bosai, sužinoję, kad 
žmonės lanko šią vietą ir prisi
mena žiaurų įvykį, įsakė pa
vartoti buldozerius. 1977 m. 
vieta buvo sulyginta. Tai Boris 
Jelcinas vėliau prisipažino savo 
atsiminimuose ir jų gėdijosi. 
Jis, tapęs Rusijos prezidentu,

IGNAS MEDŽIUKAS

pasirūpino, kad caro ir jo šei
mos liekanos būtų prideramai 
palaidotos St. Peterburge. 
“Mes pagaliau turime pasakyti 
teisybę”, sakė Boris Jelcinas. 
Kokią teisybę? Nėra paslaptis, 
kad Romanovų šeima buvo 
nuvesta į Ipatjevo namų rūsį. 
Baudžiamasis būrys ėmė į juos 
šaudyti. Kas dar rodė gyvybės 
žymes, buvo pribaigtas durtu
vais. Lavonai buvo nurengti ir 
sudeginti.

Dėl Romanovų nužudymo 
įsakymas atėjo iš Maskvos, iš 

dabartinio Raudonosios aikš
tės gyventojo. Milijonams rusų, 
kurie garbina mumiją, buvo tik 
karaliaus nužudymas. Bet ir 
karaliai buvo žudomi, prisi
laikant taisyklių. Karolis 11649 
m., Liudvikas XVI 1793 buvo 
nužudyti atlikus viešą teismą, 
kurį marksistai vadina “bur
žujų teisingumu”.

Rusijoj buvo žudoma be 
jokio teismo. Po carų šeimos 
žudynių sekė Ukrainos valstie
čiai, kazokų vadai, totoriai ir 
kai kurie žymiausi rusų poetai 
ir rašytojai.

Uždelstos laidotuvės carų 

šeimos priminė masines žudy
nes. Maldose Petro ir Povilo 
tvirtovės koplyčioje ortodoksų 
dvasiškiai meldėsi už visas ne
kaltas aukas bolševikų revoliu
cijos: “Viešpatie, Tu žinai jų 
vardus”. Ortodoksų laidotuvė
se giesmė užbaigiama Amžiną 
atilsį, giedama dalyvių ar cho
ro. Rusijos žudynėse mirusių 
yra tiek daug, kad tik Dievas 
gali suskaičiuoti...

Savo kalboje prie kapo 
prezidentas B. Jelcinas ap
gailėjo: “Laidodami liekanas 
nekaltų aukų, - jis sakė - mes 
norime išpirkti nuodėmes mū
sų prosenių”. Bet į tas nuo
dėmes reiktų įskaityti ir jo 
paties. Visi Rusijoje žino, kad 
jis buvo partijos bosas Sverd- 
lovske.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
* išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

♦ apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 * Faksas: 905-290-9802 * E-paštas: tevzib@pathcom.com
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j KANADOS ĮVYKIAI Į

Pergalės diena
Mokslo ir visuomenės žmogus
Profesorius Zigmas Zinkevičius ir jo gausūs 

darbai
Kanados sostinėje visų 

keturių partijų vadai šventė 
Pergalės Europoje dieną. 
Daugiau kaip 14,000 žmonių 
dalyvavo sekmadienio (geg. 
8) iškilmėse. Vienas iš svar
besnių įvykių kartu buvo ir 
naujojo Kanados karo muzie
jaus atidarymas. Jau nuo Pir
mojo pasaulinio karo buvo 
puoselėta mintis sukurti Karo 
muziejų, tačiau neatsirado 
patalpų. Pagaliau išdygo tikrai 
modernus ir galbūt vienas iš 
geriausių tos paskirties mu
ziejų pasaulyje. Jame yra su
kaupta daugiau kaip pusė mi
lijono karo rodinių ir apie 
13,000 meno kūrinių. Vyko 
veteranų paradas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 2,000 
buvusių karių, pasipuošusių 
medaliais, lydimi žmonų ir ar
timųjų. Vieni važiavo tankais 
ir Antrojo pasaulinio karo 
mašinomis, o buvo ir tokių, 
kuriuos teko stumti judamose 
kėdėse, o vienas žygiavo net 
su deguonies aparatu. Visą 
valandą trukusį paradą pri
ėmė ministeris pirmininkas 
Paul Martin ir kitų trijų parti
jų vadai. Paradą paįvairino ir 
vienas Antrojo pasaulinio ka
ro “Lancaster” tipo bombo
nešis, lydimas kelių modernių 
karo lėktuvų. Ministeris pir
mininkas ir kitų partijų vadai 
pavėlavo į Pergalės šventę 
Olandijoje, o į Maskvą visai 
nenuvyko. Ten Kanadai atsto
vavo Kanados generalinė gu
bernatorė Adrianne Clarkson.

Kanados parlamente ne
siliauja kova dėl vyriausybės 
pašalinimo. Gegužės 9 dienos 
balsavimas vyko dėl liberalų 
vyriausybės netinkamo elge
sio viešųjų paslaugų tvarkyme. 
Tai iždo švaistymas, kurį ati
dengė generalinė inspektorė. 
Už liberalus balsavo 150 par
lamentarų, prieš - 153. Šis 
santykis rodo, kad nepasitikė
jimas vyriausybe yra pagrįstas, 
tačiau tai nebuvo nepasitikėji
mo vyriausybe balsavimas. 
Liberalai stengiasi išsilaikyti 
valdžioje, o konservatoriai, 
pasitelkę Kvebeko bloko par
tiją, nori galimai greičiau su
laukti naujų rinkimų tikėda
miesi sudaryti naują vyriau
sybę. Parlamentinės eigos ži
novai mano, kad gegužės 18 
d. opozicijos reikalaujamas 
pasitikėjimo vyriausybe balsa
vimas gali tapti vyriausybės 

Sugrįžimas iš gentainių...
Atkelta iš 2-ro psl.

Negausi palyda: iš Rytprūsių - kaimynas, at
sargos karininkas Pavolgio vokietis N.N. su žmo
na lietuve, Sibiro tremtine S., dar velionės sesuo 
ir Zapyškio Pečiuliai su išsirikiavusiais 4 vaiku
čiais: Mantu, Gediminu, Mindaugu ir Žygiman
tu. Byra užkasamos duobės smėlis, o nieko ne
suprantantis, bet jau kalbėti pradedantis mažylis 
šaukia: NE! NE! NE! Tai reiškia: “Neužkaskite 
močiutės!” Ant supilto kapo sudedami vainikai.

Pasiliko Rytprūsiai archaiškai bolševikišku 
pavadinimu: Kaliningrado sritis! Nors Potsdamo 
konferencijos nutarimu Karaliaučiaus kraštas 
buvo paliktas Rusijai 50 metų administruoti, ir 
šis terminas seniai pasibaigė, tačiau niekas nieko 
nedaro, kad įžūlus “nuomininkas” kraustytus! iš 
kur atėjęs. Niekada ir neketino kraustytis. Juk 
ne laikinam buvimui miestų, kaimų, upelių pa
vadinimus pakeitė! (Ko per šimtmečius nedrįso 
padaryti vokiečiai). Suiro Berlyno siena, subyrė
jo pati raudonoji pabaisa - Sovietų Sąjunga.

nuvertimo priežastimi ir naujų 
rinkimų pradžia, kuriems vi
sos partijos yra pasiruošusios.

Kanados vandenynų pa
kraščių ir vidaus vandens ke
lių laivynui federacinė valdžia 
paskyrė 300 mln. dol. pakran
čių saugumui užtikrinti. Kana
dos vyriausybė nori išpildyti 
savo įsipareigojimus JAV 
imigracijos skyriui. Papildomi 
įrengimai krovininių laivų tal- 
pintuvams tikrinti, įvairūs ra
diacijos detektoriai ir kitos 
saugumo priemonės padės su
stiprinti sienų saugumą. Taip 
pat bus nupirkti keturi nauji 
pakrančių apsaugos laivai, ku
rių įgulą sudarys Kanados pa
krančių sargybos ir RCMP - 
raitosios policijos personalas. 
Bus atnaujinti ir automatiniai 
laivų sekimo įrengimai Di
džiuosiuose ežeruose ir Šv. 
Lauryno upės sistemoje.

Oro linija “Air Canada” 
nutarė palaipsniui iš apyvar
tos išimti Boeing 767 ir pa
keisti jų dalį naujesniais Boe
ing 777, o už metų dar ir 787 
modeliais. Tokiu būdu “Air 
Canada” taps moderniausiai 
aprūpinta ilgų nuotolių oro li
nija Siaurės Amerikoje. Nau
jieji modeliai suvartoja apie 
30% mažiau kuro ir reikalau
ja mažiau priežūros. Šis pa
keitimas kainuos daugiau nei 
7 bilijonus dolerių.

Rytinėje Kanadoje, At
lanto pakraštyje, pastebėta 
daugiau kaip 17,000 negyvų 
ruonių. Tikra jų žuvimo prie
žastis dar nėra nustatyta, ta
čiau manoma, kad tai yra Šv. 
Lauryno upės ižo išlaužu ir 
audros padarinys. Ledai, stip
rių vėjų blaškomi, sutriuškina 
ten besilankančius ruonius, 
kurie poros savaičių laikotar
pyje yra išnešami į vandenyną 
ir išmetami į krantą. Panašiai 
buvo įvykę prieš penkerius 
metus, tik manoma, kad tuo 
laiku žuvo mažiau ruonių.

Kanados automobilinin
kų draugijos (CAA) darytoje 
apklausoje rasta, kad apie 
trečdalis visų Kanados gyven
tojų yra nepatenkinti greitke
lių sistema, o dar daugiau gy
ventojų skundžiasi prasta vie
tinių vieškelių priežiūra. Dau
guma yra tos nuomonės, kad 
vyriausybė turėtų panaudoti 
didesnę dalį tų 5 bilijonų dole
rių, surinktų už degalų antkai
nius, ne vien greitkelių, bet ir 

provincinių kelių priežiūrai. 
Štaigiai besikeičiančios tem
peratūros ir žiemos metu 
druskos veikiami keliai patiria 
daug žalos ir reikalauja ypa
tingos priežiūros.

Rytiniame Ramiojo van
denyno pakraštyje žvejas pa
gavo 1,36 m.ilgio ir 6,4 kg. svo
rio žmogėdį galvakojį (squid), 
kuris normaliai laikosi šiltes- 
niuose pietinės Amerikos 
vandenyse. Šis, dar mažu gal
vakojų laikomas, moteriškos 
giminės galvakojis yra pavo
jingas narams, kurį Meksikos 
gyventojai šį dešimties čiuptu
vų galvakojį ir sveriantį iki 90 
kg. vadina “ei diablo rojo” — 
raudonasis velnias. Britų Ko
lumbijos karališkajame mu
ziejuje konservuotas pavyzdys 
rodo, kad vis tolyn į šiaurę be
siplečianti gyvūnija yra dar 
vienas globalinio šilimo pa
vyzdys. Meksikos žvejai gaudo 
šiuos galvakojus eksportui į 
Japoniją.

Federacinės valdžios ins
pektoriai padarė atsitiktinį 
maisto produktų patikrinimą 
ir rado, kad iš 165 patikrintų 
produktų net 117 neatitiko 
valstybinių standartų. Buvo 
tikrinami .įvairūs maisto pre
kybos centrai ir sveikatingumo 
produktų parduotuvės trisde
šimtyje miestų. Daugiausia 
buvo rasta tokių produktų, ku
rių etiketės išpūtė sveikatin
gumo veikimą, ypač dietų for
muluotės produktuose, o taip 
pat neleistinų prieskonių ir 
priedų naudojime. Rasta daug 
produktų, kurie nėra datuoti 
ir kurių maistingumas yra per
dėtai išryškintas. Jau iš anks
čiau, nepasitikėdami sveika
tingumo krautuvėse parduo
damų produktų etiketėmis, 
sporto instruktoriai ir kūno 
kultūros žinovai ragino spor
tininkus ir profesionalus atle
tus bei dietų prisilaikančius 
asmenis galimai mažiau nau
dotis įvairiais maistingaisiais 
papildymais, o maitintis natū
raliu maistu.

Otavos universiteto pro
fesorius Sean Egan jau nuo 
2002 metų planavo pasiekti 
Everesto kalno viršūnę. 63 
metų amžiaus profesorius bu
vo jau pasiruošęs iš šešių kilo
metrų aukščio stovyklavietės 
lipti į 8,85 km. kalno viršūnę, 
kai staiga susirgo ir belaukda
mas malūnsparnio, mirė. AKV

Kaliningrado sritis - gilioji Rytprūsių žaizda Eu
ropoje - pasiliko.

Lietuva tradiciškai bendrauja su kaimynais. 
Ir pastarieji nevengia draugystės su mūsų šalimi. 
Neseniai Lietuvoje lankėsi Kaliningrado srities 
gubernatorius. Lietuvos kapitalas tarp užsienio 
investicijų Kaliningrade sudaro 21% ir yra di
džiausios lietuvių investicijos užsienyje (2004 m. 
spalio 1 d. siekė 126.3 mln. litų). Didžiausieji in
vestuotojai - šaldytuvų gamykla “Snaigė”, Pane
vėžio statybos bendrovės, “Kretingos grūdai”, 
Marijampolės “Arvi”. Bendrovė “Vičiūnai” So- 
vietske (Tilžėje) pastatė krabų lazdelių fabriką, 
investavo apie 46 mln. litų.

Rytprūsiuose gyvena apie 30,000 lietuvių, 
kurių padėtis nepavydėtina. Jaunimo dauguma 
surusėjusi, prasigėrusi, o senieji, varginami 
skurdo ir negalių, nebeturi jėgų ir vilčių gyvi 
sugrįžti Tėvynėn.

Vilniuje 2005 m. sausio 5 d. parodoje Akademikui Zigmui 
Zinkevičiui 80 gėlėmis apdovanoti Regina Zinkevičienė ir 
akademikas Zigmas Zinkevičius

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Tėviškės žiburių skaitytojai 
yra susipažinę su šio pasaulinio 
masto mokslininko akademiko 
Zigmo Zinkevičiaus straips
niais ir ištraukomis iš jo knygų, 
spausdinamų šiame savaitraš
tyje. Daugeliui ir asmeniškai 
teko susipažinti su juo jam daly
vaujant keliuose Mokslo ir kūry
bos simpoziumuose, rengtuose 
JAV.

Bet gal ne visi skaitytojai 
žino, kad šiais metais akade
mikas Zigmas Zinkevičius at
šventė savo 80 metų jubiliejų. 
Tai čia trumpai dar apie patį ju
biliatą ir jam surengtą Lietuvo
je ta proga šventę.

Zigmas Zinkevičius gimė 
Juodausių vienkiemyje, netoli 
Ukmergės. Baigęs Ukmergės 
gimnaziją, studijavo lituanis
tikos mokslus Vilniaus univer
sitete. Baigęs studijas, dėstė 
dialektologiją. Už knygą Lietu
vių dialektologija 1966 m. jam 
buvo suteikta valstybinė premi
ja. Z. Zinkevičius dirbo Istori
jos ir filologijos katedrų vedėju. 
1967 įgijo filologijos mokslų 
daktaro laipsnį, 1969 - profeso
riaus vardą, 1987 tapo Lietuvos 
Mokslų akademijos nariu. Lie
tuvai atkūrus nepriklausomybę, 
dirbo Lietuvių kalbos instituto 
direktoriumi. Nuo 1996 iki 1998 
buvo Lietuvos švietimo ir moks
lo ministeriu.

Kokias pareigas bebūtų 
ėjęs, kokią gausybę darbų būtų 
įsipareigojęs atlikti, jis niekada 
nenustojo rašyti knygas bei 
straipsnius. Yra išleista daug jo 
mokslinių knygų lituanistinė
mis ir baltistinėmis temomis. 
Viena svarbiausių - 6 tomų Lie
tuvių kalbos istorija.

Per paskutinius 8 metus yra 
išleistos šios jo knygos: Kaip aš 
buvau ministru (1998), Prie li
tuanistikos židinio (1999), Lie
tuvių poteriai (kalbos mokslo 
studija) (2000), Rinktiniai 
straipsniai (I ir II tomas 2002, 
III tomas - 2003, IV - 2004), 
Istorijos iškraipymai (2004), Lie
tuvių tautos kilmė (2005).

2005 m. viduryje turėtų pa
sirodyti Krikščionybės ištakos 
Lietuvoje: Rytų apeigų krikščio
nybė vardyno duomenimis. Taip 

pat 2005 m. turėtų pasirodyti 
Lietuviais esame mes gimę (Z. 
Zinkevičius rašo kartu su ar
cheologu A. Luchtanu ir antro
pologu G. Česniu) ir Rašto 
kilmė (Z. Zinkevičius). Tai kny
gos, skirtos mokiniams, iš 
Mokslo ir enciklopedijų insti
tuto numatomos leisti Mokslo 
enciklopedijos serijos. Numato
ma išleisti po kelias knygas kas
met klausimais, kurie neatsi
spindi mokyklinėse progra
mose.

Taip pat kaupia medžiagą 
istorinės dialektologijos mono
grafijai Lietuvių tarmių kilmė.

Sunku yra suminėti visus 
akademiko Z. Zinkevičiaus 
darbus, nuopelnus. Jis - moksli
ninkas, visuomenininkas, kultū
rininkas; habilituotas humani
tarinių mokslų akademikas, 
profesorius, Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos narys, Šve
dijos karališkosios humanita
rinių mokslų akademijos, Nor
vegijos, Latvijos mokslų akade
mijų narys, Latvijos universite
to ir Vytauto Didžiojo universi
teto garbės daktaras, Herderio 
premijos laureatas ir kt.

Š.m. sausio 4 d. akademi
kui Zigmui Zinkevičiui suėjo 
80 metų. Ši sukaktis buvo iškil
mingai paminėta Lietuvos 
Mokslų akademijos konferen
cijų salėje, kuri buvo pilnutėlė 
dalyvių. Renginiui vadovavo 
akademikas Algirdas Gaižutis.

Popietėje vyko vadinamieji 
akademiniai skaitymai, kur Z. 
Zinkevičius padarė pranešimą 
Iš studijų apie krikščionybės iš
takas Lietuvoje: Rytų apeigų 
krikščionybė. Po to sekė sveiki
nimai. Gretimoje salėje buvo 
paruoštos gausios ir gražios 
vaišės, kur vaišinosi ir bendravo 
daug Akademiko artimųjų, 
kolegų, draugų bei pažįstamų.

Sekančią dieną, sausio 5, 
Vilniaus universiteto Baltojoje 
salėje buvo atidaryta paroda 
Akademikui Zigmui Zinkevičiui 
80.

Šiam žymiam tarptautinio 
garso mokslininkui, lituanistui 
ir baltistui, gerb. Akademikui 
ir Tėviškės žiburių skaitytojai 
linki dar ilgai taip energingai ir 
sėkmingai rašyti ir darbuotis 
Lietuvos labui!

... mes visus sunkumus nešame be aimanų, juk žinome, kad 
gale šio kryžiaus kelio ne tiek gresia Golgota, kiek žavi 
Prisikėlimas. (J. Eretas)
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PRATYBOS BALTIJOJE
Gegužės antrąją savaitę 

Baltijos jūroje prasidėjo tarp
tautinės gelbėjimo ir paieškos 
pratybos “Skvarbus žvilgsnis”. 
Jose dalyvavo Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų patrulinis laivas 
“Sėlis”, Klaipėdos jūrų uosto 
paieškos ir gelbėjimo laivas 
“Šakiai”, Lietuvos karinių oro 
pajėgų sraigtasparnis, taip pat 
laivas ir sraigtasparnis iš Šve
dijos bei laivas ir lėktuvas iš 
Latvijos. Šios pratybos rengia
mos nuo 1998 m. Paieška ir 
gelbėjimas Baltijos jūroje yra 
viena iš svarbių Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų užduočių 
taikos metu. Baltijos jūroje 
šiuo metu vyksta ir kitos tarp
tautinės pratybos - Lietuvos ir 
Danijos karinės jūrų pajėgos 
dvišalio bendradarbiavimo 
mokymai “Liden Passex”. 
Lietuvos teritoriniuose van
denyse ir laisvojoje ekonomi
nėje zonoje laivų įgulos 
mokosi stabdyti, patikrinti ir 
apsaugoti laivus jūroje, atlikti 
kitas jūrines operacijas.

VAISTŲ KONTRABANDA
Muitininkai gegužės 6 d. 

Kalvarijos muitinės poste rado 
didelę klaipėdiečio gabentą 
kontrabandinių vaistų siuntą. 
Iš Vokietijos atvykusiame 
krovininiame automobilyje 
pareigūnai rado nedeklaruotų 
kiniškų vaistų, kurių vertė - 
per 200,000 litų. Automobilis 
patikrintas iškilus įtarimui, 
kad prekių gabenama daugiau 
negu deklaruota, rašo LGTIC.

TVIRTINA PAKRANTĘ
DELFI žiniomis, pajū

ryje, prie Palangos tilto bai
giamas statyti hidrotechninis 
įrenginys - buna. Darbus at
liekančios bendrovės “Klai
pėdos hidrotechnika” specia
listai tvirtina, kad paplūdimio 
ruožas jau paplatėjo, darbas 
bus užbaigtas iki vasaros 
sezono pradžios. Šalia Palan
gos tilto bus pastatyta apie 160 
metrų ilgio akmenų buna. Jau 
sudėta daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio tonų akmenų. Šiai 
statybai valstybė skyrė apie 
milijoną litų. Palangos pa
krantė ypač pažeidžiama tapo 
po to, kai statant naująjį jūros 
tiltą buvo ištraukti anksčiau 
ten buvę akmenys.

KOVA SU RŪKYMU
Sveikatos apsaugos minis- 

teris Žilvinas Padaiga siūlys 
rūkymą uždrausti viešosiose 
vietose, jeigu gyventojai pri
tars jo nuomonei, skelbia 
ELTA. Europos sąjunga pa
skelbė kovos su rūkymu vajų 
“Help - už gyvenimą be 
tabako”. Šiuo metu Lietuvoje 
draudžiama tiesioginė ir ne
tiesioginė tabako gaminių 
reklama, nerūkoma gydymo, 
ugdymo įstaigose ir jų teritori
jose, viešajame transporte. 
Nuo gegužės 1 d. turėjo įsi
galioti nuostata, uždraudžianti 
rūkyti kavinėse, kur nėra 
atskiros patalpos rūkantiems, 
tačiau šiai nuostatai priešta
ravo suinteresuotos šalys. 
Vietoje jos, barams ir restora
nams bus siūloma nerūkan

tiems palikti 70% patalpų 
ploto, o rūkančiųjų vietose 
įrengti ventiliaciją. Šių metų 
pradžioje viešosios nuomonės 
tyrimų bendrovės “Spinter 
tyrimai” atlikta apklausa pa
rodė, jog draudimui rūkyti 
kavinėse pritartų 57% lietu
vių. Į klausimą, ar šiuo metu 
pažeidžiamos nerūkančiųjų 
teisės, 26.3% apklaustųjų at
sakė teigiamai. 30.2% teigė, 
jog nerūkančiųjų teisės labiau 
pažeidžiamos, 13.3% - labiau 
nepažeidžiamos ir 27.3% - ne
pažeidžiamos.
GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ 

CENTRAS
Klaipėdoje gegužės 6 d. 

atidarytas Klaipėdos apskri
ties gestų kalbos vertėjų cent
ras, kuriame dirbs 8 vertėjai. 
Tai - ketvirtasis vertimo pa
slaugas negirdintiems ir blo
gai girdintiems žmonėms cent
ras Lietuvoje. Centro vertėjai 
teikia paslaugas teismuose, 
įvairiose kitose valstybinėse 
institucijose, padeda žmo
nėms bendrauti su darbda
viais. Vertėjai baigia prieš ke
lerius metus Lietuvoje įsteigtą 
gestų kalbos vertėjo specialy
bės kursą.

PIGŪS RUSIŠKI VAISTAI
Muitinės kriminalinė tar

nyba praneša, kad metų pra
džioje sustiprėjo vaistų kont
rabanda iš Rusijos. Kaip skel
bia LGTIC, sąraše yra apie 
200 pavadinimų vaistų. Iš jų - 
tik keletas registruoti Lietu
voje. Lietuvai tapus Europos 
sąjungos nare, dingo iš vaisti
nių rusiški vaistai - valeri
jonas, citramonas, pigūs te
palai, karvalolis, kiti lietu
viams žinomi vaistai. Atsirado 
europietiški jų pakaitalai, bet 
jie brangesni. Šių ir kitų, nie
kam negirdėtų pigių vietna- 
mietiškų vaistų bei maisto pa
pildų galima įsigyti turguje, 
tik reikia žinoti, kas jais pre
kiauja -jie nededami ant pre
kystalių. Vaistai daugiausia 
gabenami iš Karaliaučiaus. 
Anksčiau lietuviai labiau įvež- 
davo pigią rusišką degtinę, 
cukrų ir cigaretes.

PADIDINTAS SOSTINĖS 
BIUDŽETAS

Vilniaus savivaldybės šių 
metų biudžetas sieks 688 mln. 
litų ir bus 4.4% arba 29 mln. 
litų didesnis negu planuota 
2004 m. pabaigoje, skelbia 
DELFI. Numatyta daugiau 
lėšų skirti įvairioms miesto 
reikmėms - 10.5 mln. bus ski
riama miesto paplūdimio plė
timui prie Baltojo tilto, sure
montuota Belmonto gatvė, 
įrengiami nauji šviesoforai ir 
pan. Bus skiriama papildomų 
lėšų Kultūros, švietimo ir 
sporto departamentui, Sveika
tos ir socialinės apsaugos 
departamentui, senamiesčio 
atgaivinimo programai, šven
tovių ir kitų pastatų remontui. 
Savivaldybė taip pat ketina 
dalį lėšų skirti senų skolų grą
žinimui, naujos įrangos pir
kimui, savivaldybės pastatų 
remontui. RSJ

XII Kanados lietuvių dienai rengti komitetas. Sėdi iš kairės: kun. P. Ažubalis, D. Augaitytė, Aug. 
Kuolas, V. Staškevičiūtė; stovi iš kairės: S. Vaštokas, S. Krasauskas, J. R. Simanavičius, V Veri- 
kaitis ir B. Saplys. Nuotraukoje trūksta J. Karasiejaus

London, ON
GEDULO IR VILTIES DIENA 

bus minima birželio 19, sekma
dienį, po 10 vai. Mišių parapijos 
salėje. Inf.

Lemont, JAV
AMERIKOS LIETUVIŲ 

FONDO (ALF) NARIŲ SUVA
ŽIAVIMAS įvyko Lemonte, II. 
š.m. balandžio 30 d. Dalyvavo 
142 nariai, atstovaujantys 13,595 
balsams. Po trumpo pradinio žo
džio, invokacijos ir mirusių narių 
prisiminimo buvo išklausyti gar
bės svečių Lietuvos gen. konsulo 
A. Daunoravičiaus, JAV LB kraš
to valdybos pirm. V. Vėbraitės, 
ALTos pirm. S. Kuprio ir PLB 
valdybos vicepirm. L. Rugienie- 
nės sveikinimai. Raštu sveikino 
BALFo tarybos pirm. dr. P. Bu- 
dininkas, Tautos fondo pirm. J. 
Valaitis ir dr. G. Kumpikaitė. Pa
dėkos žymenys buvo įteikti buvu
siems ALF tarybos nariams, ta-

- L. STANKEVIČIUS
• Kas nebijo vagių? 
Neturtingas žmogus.
• Koks skirtumas tarp šach

matininko ir valdininko?
Šachmatininkas retkarčiais 

juda.
• Jeigu tėvai išsiskiria, tai su 

kuriuo iš jų paauglys sūnus tu
rėtų gyventi?

Su tuo, kuris pasilaiko sau 
automobilį.

• Kas yra valdininkas?
Tai tas, kuris grįžęs iš darbo 

nėra pavargęs ir jau yra perskai
tęs laikraštį.

• Kodėl mano sūnus visuo
met gauna vienetą per egzami
nus?

Kadangi nėra žemesnio pa
žymio už vienetą.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACUOS

► NAGŲ DEFORMACUOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

Amerikos Lietuvių fondo metinio narių suvažiavimo balandžio 30 d. 
Lemonte prezidiumo dalis. Iš d.: A. Šmulkštienė, dr. A. Razma, V 
Kirvelaitis, K. Ječius Nuotr. Ed. Šulaičio

rybos ir valdybos pirmininkams 
dr. K. Ambrozaičiui ir St. Barui.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė dr. A. Razma, Vyt. Kaman- 
tas, K Ječius, V Kirvelaitis; sekr. 
A. Šmulkštienė. Padaryti prane
šimai, pateiktos apyskaitos bei 
kita informacija. Pranešimai pri
imti ir patvirtinti. Iš 9 kandidatų 
buvo 6 išrinkti į tarybą trejų metų 
kadencijai. Perrinkti Š. Balzekie- 
nė, adv. V. Kirvelaitis ir R. Ste- 
ponavičiūtė-Žemaitienė.

Naujai išrinkti - J. Budrienė, 
adv. S. Kuprys ir dr. R. Vitas. Į 

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

FOUR SEASONS
REALTY LIMITED

kontrolės k-ją išrinkti - K. Lau
kaitis, A. Saulis ir A. Vitkus. Ka
dencijas baigusieinš'' tarybos na
riui K. Ječiui ir kontrolės k-jos 
nariui A. Valavičiui pareikštos 
padėkos. Ilgesnės diskusijos vyko 
dėl naujų įstatų projekto. Nu
tarta atidėti ALF įstatų klausimą. 
Tuo tarpu dirbama pagal dabar
tinius įstatus. Gegužės 1 d. buvo 
gautas ALF valdybos pirmininko 
Arvydo Tamulio atsistatydinimo 
raštas. (Apie naujo valdybos pir
mininko išrinkimą žinių dar ne
gauta). ALF inf.

RE^MSC
Associate Broker, 67 First Street 

Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Kursai, skatinantys kūrybiškumą
Mums, mokytojams, sunku 

įsivaizduoti vasarą be A.P 
.P.L.E. veiklos Lietuvoje. Per 
daugelį metų A.P.P.L.E. veikla 
išplito po visą Lietuvą. Kasmet 
atsiranda vis daugiau norinčių 
atvykti į A.P.P.L.E. kursus. 
Džiaugiuosi galėdama dalyvau
ti šiuose vasaros kursuose. Sun
ku patekti į šiuos kursus, nes 
labai daug norinčių. Kiekvie
nais metais stengdavausi daly
vauti seminaruose, bet ne visa
da pavykdavo. Mano tikslas - 
atrasti vis ką nors naujo, nema
tyto, negirdėto, nepatirto, pa
justi, pamatyti, išgyventi pačiai, 
mokytis gražaus, šilto, nuošir
daus bendravimo ir bendradar
biavimo, o grįžus į mokyklą 
naujoves pritaikyti darbe, patir
tais įspūdžiais pasidalinti su 
mokiniais bei kolegomis. Kiek
vieną kartą šiuose kursuose įgy- 
davau naudingos darbo patir
ties. Šie kursai kelia ir skatina 
kūrybiškumą, įkvepia dirbti 
geriau, efektyviau, atsakingiau. 
Džiaugiuosi turininga ir pras
minga A.P.P.L.E. kursų organi
zatorių veikla. Esu dėkinga 
jiems už galimybę susipažinti 
su naujais ugdymo metodais ir 
juos išbandyti pačiai.

Manau, mokytojui svarbu 
mokėti gerai dirbti kompiute
riu, kad informacines techno
logijas galėtų kuo efektingiau 
taikyti mokymo procese, pa
lengvintų nelengvą savo darbą. 
Pavyzdžiui, mokyklose galima 
kompiuteriu sudaryti pamokų

GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

ROCK OF EUROPE INC

(416) 232-1250
83 Six Point Road 

(j pietus nuo Bloor, netoli Islington) 
Toronto, ON M8Z 2X3

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ..............1.50%
180 dienų indėlius ...__ 1.55%
1 m. term, indėlius ............2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
3 m. term, indėlius ......3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind............................... 2.50%
2 m. ind............................... 2.75%
3 m. ind............................... 3.00%
4 m. ind............................... 3.40%
5 m. ind............................... 3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net

tvarkaraščius. Amanda ir Al
girdas Mulioliai pirmieji ėmėsi 
šio sunkaus, labai svarbaus, 
atsakingo ir, be abejo, naudin
go darbo. Į jų kursus nebuvo 
paprasta patekti. Jau porą metų 
bandžiau patekti į Amandos ir 
Algirdo Muliolių informacinių 
technologijų kursą. Man pri
trūkdavo ryžto, drąsos, užsispy
rimo, būdavo baugu pažvelgti į 
neaiškias informacinių tech
nologijų naujoves. Buvau gir
dėjusi daug puikių atsiliepimų 
apie mokomą pamokų tvarka
raščio MIMOSA programą iš 
kolegų mokytojų, dirbančių ki
tose mokyklose ir jau ne pir
mus metus sėkmingai ją naudo
jančių.

Prieš dvejus metus pradė
jau dirbti administracinį darbą 
besiplečiančioje naujoje mo
kykloje. Man kasmet tenka su
daryti pamokų tvarkaraštį 1 - 
10 klasėms. Iš pradžių teko 
daug pavargti prie popieriaus 
lapo su pieštuku ir trintuku ran
koje. Pamokų tvarkaraščio su
darymas visai mokyklai - tai di
delis, kruopštus, sunkus ir atsa
kingas darbas, atimantis daug 
laiko, pastangų, energijos. Kar
tą naršydama intemetinėse sve
tainėse atsitiktinai radau skel
bimą, kad registruojami moky
tojai, norintys dalyvauti nuo
toliniuose mokymuose pamokų 
tvarkaraščio sudarymo MIMO
SA programoje. Džiaugiuosi, 
kad pavyko užsiregistruoti ir 
patekti į šiuos mokymus. Prieš

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.30%
nekiln. turto 1 m................. 4.95%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

patekdama į šiuos mokymus 
buvau mačiusi MIMOSA prog
ramą, net bandžiusi savaran
kiškai sudaryti pamokų tvarka
raštį, skaitydama ir vykdydama 
pateiktas instrukcijas. Bet man 
tai buvo per sunku padaryti. 
Nesusipažinus su programa nė
ra lengva ja naudotis, ją neleng
va greitai perprasti, daug laiko 
sugaištama pagrindiniams daly
kams išsiaiškinti. Tačiau išmo
kus, rezultatai išties maloniai 
stebina. Šiandien galiu pasi- * 
džiaugti Amandos ir Algirdo 
Muliolių kursais. Mes, dirbda
mi grupėmis, vadovaujami 
Amandos išmokome dirbti su 
MIMOSA programa. Amanda 
mus konsultavo, kai iškildavo 
neaiškumų, ir visuomet malo
niai padėdavo juos išspręsti. 
Esu dėkinga, kad teko bend
rauti ir kartu dirbti su puikiais 
dėstytojais - mokytojais Aman
da ir Algirdu. Jie negailėjo lai
ko, darbo, kantrybės, patarimų, 
paskatinamų, pagiriamųjų žo
džių. Dėl to įgijau daugiau pa
sitikėjimo savimi, patikėjau, 
kad man pavyks kompiuteriu 
atlikti tą sunkų ir svarbų darbą 
- sudaryti savo mokyklai pa
mokų tvarkaraštį. Stengiuosi 
dirbti atidžiai, tiksliai, apgalvo
tai. Žinau, kad dabar įdėtas 
darbas ateityje atsipirks ir ne
reikės kasmet gaišti valandų 
valandas, bandant sudaryti nau
ją, kuo paprastesnį ir patogesnį 
tvarkaraštį vis besiplečiančiai 
mokyklai.

Rimanta Baronienė,
Vilniaus Abraomo Kulviečio 

vidurinė mokykla

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tek 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

® LIETUVIAI PASAULYJE
Argentina

Lietuviškai radijo valan
dėlei trejus metus vadovauja 
Argentinos lietuvių kilmės 
jaunuolis Juan Ignacio (Jonas 
Ignotas) Fourment Kalvelis. 
Laida transliuojama sekma
dieniais 6 v.v. - 8 v.v. (Argen
tinos laiku), Kanados laiku 5 
v.v.-7 v.v., Lietuvos laiku - 
nuo vidurnakčio iki 2 vai. nak
ties. Programa Ecos de Litua- 
nia (Lietuvos aidai), girdima 
iš Berisso miestelio. Tai senų
jų lietuvių imigrantų bei jų 
palikuonių gyvenvietė, pri
klausanti Buenos Aires di
džiajam rajonui. Šią programą 
galima išgirsti per interneto 
tinklalapį www.ecosdelitua- 
nia.com ar kompiuteryje, ku
riame įvesta “Winamp” garso 
įranga. Dviejų valandų prog
rama teikia klausytojams ži
nių ne tik apie Argentinos, 
bet ir apie visos Pietų Ameri
kos lietuvių veiklą, galima pa
siklausyti gražių senų bei da
bartinių lietuviškų dainų, po
kalbių, Lietuvos naujienų ir 
kt. Programa vedama ispanų 
bei lietuvių kalbomis. Norin
tys susirašinėti su Ecos de Li- 
tuania radijo valandėle prašo
mi kreiptis ei.paštu ecosdeli- 
tuania(ž)yahoo.com. Gegužės 
8 d. laidoje vyko trumpas (gy
vas) telefoninis pokalbis su 
TŽ redaktore Ramūne Jonai
tiene, kurį papasakojo apie 
TŽ istoriją ir savo veiklą Ka
nadoje.

Afganistanas
Šiame krašte norima at

statyti Goro provinciją, beveik 
Afganistano viduryje. Yra 
rengiama lietuvių karių grupė, 
kuri NATO apimtyje vado
vaus atstatymo darbams. Ne
seniai šiame krašte buvojo 
Lietuvos seimo socialdemok
ratų frakcijos seniūnas J. Ole
kas. Pasak seimo nario, Afga
nistane dar yra nemažų prob
lemų. Viena didžiausių - apie 
50-60% Afganistano bendro
jo vidaus produkto sudaro iš 
narkotikų prekybos ir žaliavos 
auginimo. Goro provincija, 
kurios atstatymui vadovaus 
lietuviai, yra krašto viduryje, 
o neramumai bei kovos siau
čia krašto pasieniuose. Pasak 
seimo nario, rengiamoje lie
tuvių savanorių grupėje turėtų 
būti karių, patirtį įgijusių Bal
kanuose ar Irake. (Lietuvos 
rytas, 2005 m., 70 nr.)

JA Valstybės
Filadelfijos lietuviai š.m. 

vasario 27 d. minėjo Vasario 
16-tosios ir Kovo 11-tosios 
šventes Lietuvių Namuose, 
statytuose prieš 98-rius metus. 
Iškilmės pradėtos Šv. Kazi
miero šventovėje Mišiomis, 
kurias atnašavo Filadelfijos 
arkivyskupas kardinolas J. Ki
gali. Pamaldose dalyvavo Lie
tuvos ambasadorius Vašingto
ne V. Ušackas, New Jersey 
Lietuvos garbės konsulas E. 
Rainis, Britanijos garbės kon
sulas O. Franklin. Evangeliją 
skaitė Lietuvos vyčių dvasios 
vadas prel. J. Anderlonis. 
Kardinolas savo pamoksle 
kvietė visus jungtis ir darbuo
tis, kad arkivyskupijoje būtų 

išlaikytos lietuviškos parapi
jos. Karclinolui buvo įteikta 
su išausta pavarde ir titulu 
tautinės juostos bei meniškas 
medžio drožinys.

Antroji nepriklausomybės 
švenčių programos dalis vyko 
Lietuvių Namuose. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Jurgio parapijos 
klebonas prel. J. Anderlonis. 
Su svečiais supažindino Fila
delfijos LB apylinkės pirm. T. 
Gečienė. Sveikinimo žodžius 
tarė Lietuvių Namų pirm. V. 
Mačiūnas, garbės konsulai - 
E. Rainis ir O. Franklin. Pag
rindinę kalbą pasakė ambasa
dorius V. Ušackas, aptarda
mas veiklos kryptis bendriems 
Lietuvos ir išeivijos darbams. 
Lietuvių fondo įgaliotinė Fila
delfijoje D. Jakienė Vinco 
Krėvės lietuvių mokyklos ve
dėjai I. Čeledinaitei įteikė 
2,500 dol. paramos čekį. Pa
gerbta lietuvių visuomenei 
nusipelniusi G. Kreivėnaitė. 
Ji buvo apjuosta tautine juos
ta, įteikta gėlių puokštė ir LB 
žymuo. Meninę programą at
liko choras “Laisvė” (vad. R. 
Rukšėnienė); mokyklos cho
relis (vad. R. Mockutė-Zito); 
trys tautinių šokių grupės - 
“Aušrinėlė” (vad. K. Volertie- 
nė), “Žilvinas” (vad. E. Ben- 
džiūtė-Washofsky) ir “Aušri
nė” (vad. D. Šypalis). Šventė 
baigta Lietuva brangi. Po 
programos vyko vaišės ir pa
bendravimas. (Darbininkas, 
2005 m., 4 nr.)

Vokietija
Baltiečių draugija Vokie

tijoje š.m. sausio 22 d. istori- 
niu-politiniu suvažiavimu pa
žymėjo savo 50 metų sukaktį. 
Ji buvo įsteigta 1955 m. Jos 
tikslas - skleisti žinias apie 
Baltijos kraštus, jų kultūrą, is
toriją ir dabartį. Draugija jun
gia estus, latvius, lietuvius ir 
jiems prijaučiančius vokie
čius. Kasmet Liuneburge 
vyksta mokslinės konferenci
jos. Nuo 1965 m. yra leidžia
mas ir žurnalas Mitteilungen 
aus baltischem Leben. 1956- 
1961 metais Stuttgarte, Bre
mene, Miunsteryje ir kituose 
miestuose surengtos kultūros 
dienos. Iš lietuvių draugijoje 
veiksmingiausiai reiškėsi V. 
Banaitis, J. Bataitis, dr.,A. 
Gerulis, dr. J. Norkaitis, dr. P. 
Rėklaitis ir kt. Dabartinis 
draugijos pirmininkas H.D. 
Handrach ir suvažiavimo na
mų Seidel-Stiftung šeiminin
kas, buvęs Bavarijos kultūros 
ministeris, H. Zehetmair pra
dėjo suvažiavimą. Paskaitas 
skaitė Baltiečių draugijos gar
bės prezidiumo narys, buvęs 
Europos parlamento paryš, 
labai palankus baltiečiams, 
dr. Otto von Habsburg, Euro
pos parlamentaras prof. V. 
Landsbergis, Kiolno universi
teto prof. dr. P. Brenner, bu
vęs vokiečių-baltiečių parla
mentarinės grupės Vokietijos 
parlamente W. Freiher von 
Stetten, buvęs Estijos amba
sadorius Bonnoje T. Matsule- 
vits ir Europos parlamento 
narys M. Gahler.(Vokietijos 
LB informacija) J.A.

http://www.talka.net
http://www.ecosdelitua-nia.com
yahoo.com
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.2005 m. balandžio 9 d. žiū
rovai rinkosi į “Etobicoke 
School of the Arts”, Rimo 
Paulionio išpuoštą koncertinę 
salę, atšvęsti “Gintaro” jubi
liejinės šventės. Šią publiką 
jungė kartu išgyventi metiniai 
koncertai, autobusų kelionės 
po visą Šiaurės Ameriką, skry
džiai per Atlantą, tarptautiniai 
konkursai, šokių šventės čia ir 
Lietuvoje, repeticijos, nerū
pestingos jaunystės prisimini
mai, nostalgija, pasididžiavi
mas... arti 600 auditoriją su
darė buvę gintariečiai, suvažia
vę iš arti ir toli, gintariečių tė
veliai, seneliai, giminės ir drau
gai, ansamblio vadovų ir moky
tojų bendradarbiai ir kolegos 
bei “Gintaro” rėmėjai. Ne vel
tui per visą dviejų valandų 
koncertą viešpatavo šilta nuo
taika, palydinti gintariečius 
gausiais plojimais, skambiu 
juoku ir audringomis ovaci
jomis.

Gintarinis maršas (muz. V. 
Ramanausko) suvedė scenon 
visas koncerte dalyvaujančias 
grupes: vaikai, jauniai, studen
tai, vyresnieji ir pagyvenusieji 
šokėjai, kaip gyvos juostos iš
kilmingai pradėjo koncertą. 
Viktorija Benotaitė, buvusi an
samblietė, lietuviškai ir angliš
kai pasveikino susirinkusius į 
auksinę penkiasdešimtmečio 
šventę ir atliko programos pra
nešėjos pareigas. Visi džiaugė
mės ir didžiavomės Viktorijos 
gražia lietuvių kalba, jautrumu 
ir iškalbumu. Jos profesiona
liai atlikta žodinė programos 
dalis praturtino koncertą. Stu
dentų atliktas Protėvių žemė 
šokis (chor. L. Kisielienės, 
muz. J. Baltramiejūnaitės) 
taikliai simbolizavo ansamblio 
užduoti ir tikslą užsienyje, kurj 
taip darniai “Gintaro” vadovy
bė per penkiasdešimt metų sie
kė. “Tūkstančiai jaunimo 
šokdami, grodami ir dainuo
dami ansamblyje suprato ir pa
juto protėvių žemės meilę, pa
tyrė savo senolių davusią kal
bą, tradicijas ir papročius bei 
tapo Lietuvos vaikai, saugo
jantys jos namų aukurėlį.”

Koncerto programa buvo 
suskirstyta j tris dalis su de
šimties minučių pertrauka tarp 
antros ir trečios. Pirmoji dalis 
Oi vija pinavija šokiais, žaidi
mais ir piemenėlių godomis 
grąžino visus į “nekaltą vai
kystę”. Įmintina liko Ganiavos 
pynė. L. Kisielienės kompozi
cija pagal lietuvių liaudies mu
ziką, terkšle sukvietė per 50 
ansamblio vaikų skaičiuotėms 
ir žaidimams. Ši pynė pasižy
mėjo savo vaikišku žaislumu 
bei ritmu ir jaunimėlio aiškia 
lietuviška tarsena. Koks kūry
bingas būdas per šokį ir žaidi
mą mokyti lietuvių kalbos! 
Šiomis mokymo priemonėmis 
turėtų pasinaudoti mūsų šeš
tadieninės mokyklos.

Kitas gražus šios dalies šo
kis buvo Varkijietis (chor. R. 
Tamučio, harm. S. Balčiūno), 
kurį atliko vyresnieji šokėjai. 
Buvę ansambliečiai, sugrįžę 
scenon šio jubiliejaus proga, 
savo vikrumu įrodė, kad dar 
užsilikusi jaunatviška energija 
ir šokėjų subrendimas užleido 
vietą vaidybai ir natūraliai šo
kio išraiškai. Šios dalies baig
minis šokis Žirklės (chor. V. 
Buterlevičiaus, muz. A. Klo
vos) paliko gražų įspūdį. Stu
dentai šokėjai vaizdžiai paro
dė sudėtingą šokio techniką ir

“Supyniau šokių margą juostą”
Toronto “Gintaro” 

žaismingai bei gražiai atliko šį 
šokį.

Antrąją dalį Rugių juosta 
atliko beveik išimtinai stu
dentų grupė. Ši dalis susidėjo 
iš darbą vaizduojančių šokių: 
Kubilinis, Rugučiai, Girnelės ir 
Kūgiukas. Jie priminė senovės 
lietuvių prisirišimą prie žemės. 
"... Darbas ir meilė, šokis ir 
muzika, pasilinksminimas ir 
išdaigos, visada lydėjo Lietu

vos kaimo žmogų...” Šios da
lies vienintelis jaunių šokis Ku- 
rapkytė (chor. J. Lingio, liau
dies muzika harm. V. Žeimio) 
buvo gerai atliktas jaunių mer
gaičių ir studentų poros. V. 
Yčaitė ir J. Birgiolas pasižy- 
mėjo gražia vaidyba. Šios da
lies pabaigoje V. Benotaitė pri
statė iš Lietuvos atvykusią cho
reografę docentę Laimutę Ki
sielienę, pirmosios, antrosios, 
trečiosios ir būsimos ketvirto
sios Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventės vyriausią Šokių 
dienos meno vadovę ir visų šių 
švenčių scenarijų autorę. L. 
Kisielienė gerai žinoma ir išei
vijos šokių grupių vadovams, 
ypač “Gintarui”. Daugiau kaip 
dešimt metų ji prisideda prie 
ansamblio vadovybės ugdymo 
ir koncertinių programų su
darymo bei apipavidalinimo.

ansamblio penkiasdešimtmečio koncertas
Šiame koncerte buvo atlikti 
penki L. Kisielienės šokiai, iš 
kurių du buvo sukurti specia
liai “Gintaro” penkiasdešimt
mečiui atminti. Visi choreog
rafės šokiai atspindi gilų me
nišką kūrybingumą, kur kiek
viena kompozicija, kiekvienas 
judesys, ne tik vaizduoja, bet ir 
atkuria bei pasakoja būdingus 
lietuvių senovės įsitikinimus 
bei papročius.

Antroji programos dalis 
pasižymėjo visų šokių tiksliu 
atlikimu ir šokėjų grakštumu.

Paskutinioji koncerto dalis 
Aštuonyčiai įaudė į margą šo
kių juostą, per praėjusius pen
kiasdešimt metų “Gintare” iš
gyventą meilę, draugystę, šyp
seną, prisiminimus ir bendrus 
likimus. Todėl ši dalis buvo sa
vo nuotaika kilniausia ir jaut
riausia. Mergaičių atliktas šo
kis Rūtų darželis (chor. L. Ki
sielienės, muz. J. Baltramiejū
naitės) nuostabiai apvainikavo 
ansamblio šokyje siekiamą to
bulumą ir autentiškumą. Vyrai 
neatsiliko nuo mergaičių, vik
riai, žaismingai ir taisyklingai 
atlikę sudėtingą Pakeltkojį, 
(chor. J. Lingio, muz. J. Šve
do). Jiems įšokus į klumpes, 
publika sukėlė ovacijas! Juo
dąjį jonkelį (chor. J. Lingio, 

muz. J. Švedo) atliko vyresnie
ji šokėjai, dar kartą parodyda
mi savo užsilikusią jaunatvišką 
energiją. Žiūrovai palydėjo šo
kį plojimais. Jubiliejinis kadri
lius (chor. M. Vaitulevičiūtės, 
muz. J. Gaižausko), pats įmin- 
tiniausias šios dalies šokis, nes 
jį sušoko ansamblio pagyvenę 
šokėjai, net septyni iš jų an
samblio pirmieji šokėjai! Tokį 
iškilmingumą gali išgauti tik

Nuotraukos D.R. Puterių 
pagyvenę šokėjai... ir tik jie 
gali susilaukti nuoširdaus juo
ko, vedusiam sušukus POLKA, 
toliau šokant paprastuoju 
ėjimo žingsniu! Jiems baigus 
šokį, Danguolė Baziliauskienė, 
Irena ir Leonas Baziliauskai, 
Albinas Beresnevičius, Juozas 
Karasiejus, Rita ir Mikas Slap- 
šiai, ansamblio pirmieji šokė
jai, buvo papuošti rožėmis.

Nelauktai priėjome kon
certo pabaigą, kur visi progra
mos atlikėjai išaudė scenoje ir 
salėje... šokių margą juostą 
(muz. Martinaičio). “...Sene
liams, tėvams ir vaikams bei 
visiems viename didžiuliame 
rate pasijutus, švenčiant ‘Gin
taro’ penkiasdešimtmetį, dar 
kartą pajutome kodėl brangus 
lietuviškasis gyvenimas išeivi
joje...” Prasiskyrė šokėjai, su
darydami kelią, per kurį sce

non dr. Ramūnas Saplys, pats 
buvęs ansamblietis, “Gintaro” 
komiteto vardu, iškvietė moky
tojus, kuriuos ansambliečiai 
apdovanojo gėlėmis: Aldoną 
Bubulienę ir Vidą Tirilienę 
(vaikų grupių mokytojas) bei 
jų padėjėjas Ritą Birgiolienę, 
Vidą Hayes ir Vaidą Zenkevi- 
čienę; Ramoną Yčienę (jaunių 
grupės mokytoją); Romą Jo- 
nušonį ir Gintarę Kalendrienę 
(studentų grupės mokytojus); 
Liuciją Kaminskienę (vyres
niųjų šokėjų grupės mokytoją) 
ir ilgamečius ansamblio vado
vę ir vadovą emeritus Ritą ir 
Juozą Karasiejus. Visa salė ir 
visi ansambliečiai ovacijomis 
pripažino jų pasišventimą 
“Gintarui” bei plojimais ir šū
kiais dėkojo už ilgus metus 
įdėtą darbą. Šokius palydėjo 
Lietuvių liaudies kultūros 
centro paruošti muzikiniai įra
šai ir septynių asmenų kapela: 
smuikininkai Mindaugas Gab
rys ir Rūta Melkienė, akor
deonistai Juozas Balaišis ir 
Valdas Ramanauskas, klarine- 
tistas Edis Guca, birbynininkas 
Teodoras Pabrėža ir specialiai 
šiai progai atvažiavęs iš Lietu
vos ilgametis ansamblio drau
gas, svečias kontrabošininkas 
Jaunius Atkočiūnas. Scenon 
taip pat buvo iškviesti - Vikto
rija Benotaitė, Rimas Paulio- 
nis, Daiva Ramanauskaitė ir 
Jurgis Sederavičius prisidėję 
prie meninės programos atli
kimo. Rita Karasiejienė atsi
sveikino su ilgametėmis an
samblio mokytojomis Ramona 
Yčiene (išdirbusi 26 metus) ir 
Vida Tiriliene (išdirbusi 15 
metų). LR ambasadorė Kana
dai Sigutė Jakštonytė sveikino 
prieš kelias dienas Kanadoje 
viešėjusio Lietuvos seimo pir
mininko Artūro Paulausko 
vardu ir įteikė raštišką sveiki
nimą bei gintaro varpinę. Jau
niaus Atkočiūno iniciatyva 
KLB pirmininkė Rūta Žilins
kienė įteikė Ritai ir Juozui Ka- 
rasiejams Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės garbės 
ženklus už nuopelnus. Rita 
Karasiejienė jautriai sveikino 
savo ansarūblį, primindama 
visiems, kad per penkiasdešimt 
metų buvo daug pasiekta, daug 
keliauta, daug “išausta”, bet 
juosta nebaigta ir toliau aus 
ansamblio atžalos, dabartiniai 
ir būsimi šokėjai bei mokytojai 
ir vadovai... Sveikindami Ka
rasiejus, ansambliečiai Aureli
ja ir Gintaras Karasiejai, vado
vų vaikai, aprišo juos jubilieji
ne juosta, ir paskirų grupių at
stovai juos apdovanojo jubilie
jinėmis taurėmis ir šampanu. 
Užgrojus kapelai, visi šokėjai 
iššoko iš scenos ir ruošėsi toli
mesniems jubiliejaus parengi
mams.

Toks pat skaičius dalyvių su
sirinko į Anapilio nuostabiai 
išpuoštą salę, kur visų laukė 
šventiškos vaišės ir gera nuo
taika. Šią programos dalį pra
vedė buvusi ansamblio moky
toja I. Sungailienė. Ansamblį 
sveikino L. Kisielienė, V. Fa- 
bianovich, Čikagos “Gran
dies” vardu, P. Meiklejohn To
ronto “Atžalyno” vardu, R. 
Poskočimienė Čikagos “Spin
dulio” ir Tautinių šokių insti
tuto vardu. Jaunimas linksmi
nosi ir šoko iki vėlyvos nakties. 
Šia proga “Gintaras” surengė

Nukelta į 9-tą psl.
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Išvydo sceną lietuvių pastangomis
vPavasarinė Čikagos lietuvių operos šventė “Cavalleria Rusticana”

d kiiltmėje veikloje
EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet jau 49-asis ČLO sezonas buvo apvai
nikuotas Pietro Mascagni veikalu Cavalleria 
Rusticana balandžio 24 dienos popietę Morton 
East H.S. auditorijos scenoje. Šių metų pastaty
mas, lyginant su daugeliu ankstesniųjų, buvo ga
na trumpas, tad žiūrovai tikrai neturėjo laiko 
nuobodžiauti, juolab, kad šio kūrinio muzika yra 
puiki, ir turinys gana įdomus.

’ Visi penki operos solistai: trys iš Lietuvos 
(Eugenijus Vasilevskis, Vytautas Kurnickas ir 
Laima Domikaitė) bei du vietiniai (Nida Griga
lavičiūtė ir Genovaitė Bigenytė) yra profesiona
lai, tad atlikimas buvo gana aukšto lygio. Prie jų 
reikia pridėti ir profesionalą režisierių Eligijų 
Domarką iš Vilniaus, taip pat per ilgametę patirtį 
profesionalumo įsigijusį dirigentą Alvydą Vasai- 
tį, kurių stipri ranka buvo jaučiama visame pasta
tyme. CLO choras bei Pal. J. Matulaičio misijos 
choras ryškiai skambėjo Morton East H.S. audi
torijoje, kurioje matėsi tūkstantinė žiūrovų mi
nia, susirinkusi į šią neeilinę muzikos puotą.

Žiūrovams pastatymas patiko: jie negailėjo 
plojimų solistams bei kitiems operos kolektyvo 
nariams pastatymo pabaigoje. Gražiai skambėjo 
ir iš profesionalių muzikantų sudarytas orkestras 
(jame matėsi ir viena lietuvaitė Linda Veleckytė). 
Reikia išvardinti ir kitus kolektyvo narius: chor- 
meisterę - choro vadovę Jūratę Grabliauskienę, 
koncertmeisterį ir chormeisterį Manigirdą Mo- 
tekaitį, apšvietimui ir scenos priežiūrai va
dovavusius Laimą Day ir Thom Rusnak bei eilę 
kitų.

Prie šios operos pastatymo vienokiu ar 
kitokiu darbu prisidėjo dešimtys žmonių, o jų 
pavardės buvo surašytos programiniame lei
dinyje. Jie savo darbus atliko nemokamai ir tik 
tokiu būdu ČLO kolektyvas galėjo 49 metus 
gyvuoti.

Negana to, visa eilė asmenų ar organizacijų 
CLO premjerą, kaip ir apkstesniais metais, pa
rėmė stambiomis ar smulkesnėmis aukomis. Iš 
stambiųjų aukotojų reikia paminėti Lietuvių 
fondą, davusį 13 tūkst. dol., 2000 dol. paskyrė 
Ofelija Vainienė, 1500 dol. - Gražina ir James 
Liautaud. Tūkstantinę paaukojo dr. J. Adoma
vičius, K. Vėlius, kun. V. Kriščiūnevičius (pa
likimo keliu). Visi šie aukotojai bei šimtai smul
kesnių yra sužymėti programiniame leidinyje.

Žurnalistas Edvardas Šulaitis kalbasi su pag
rindiniu “Cavalleria Rusticana” operos solistu 
Eugenijumi Vasilevskiu repeticijų metu prieš 
šios operos premjerą Cicere, prie Čikagos

Po programos į sceną sulipę sveikintojai 
spaudė solistams bei kitiems ČLO kolektyvo na
riams rankas, teikė gėles ar šiaip reiškė padėką 
už gražią muzikinę šventę, kuri, deja, būna tik 
kartą per metus - ankstyvą pavasarį.

Šekmadienio vakare į Jaunimo centrą su
sirinkęs ČLO kolektyvas su kviestiniais svečiais 
vaišinosi ir džiaugėsi praėjusios premjeros rezul
tatais. Čia į sveikintojų būrį įsijungė LR genera
linis konsulas A. Daunoravičius, garbės kon
sulas V Kleiza bei kiti. Buvo trumpam atvykęs ir 
LR ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušac- 
kas, tačiau jis greitai turėjo skubėti lėktuvan į 
Vašingtoną. A. Daunoravičius čia įteikė žymenis 
už 10 metų darbą ČLO kolektyve Laimai Day, 
Gražinai Burneikienei, Ramunei Račkauskie
nei, Vytautui Šimkui. Kalbėjo ir meno vadovas 
dirigentas A. Vasaitis, svečiai iš Lietuvos. Jie visi 
džiaugėsi gražiais rezultatais ir ČLO ilgalaike 
veikla.

Šiame pobūvyje nebuvo paskelbta, kas bus 
rengiama 2006 metais, kai bus minimas šio ko
lektyvo auksinis jubiliejus. Tikimasi, jog jis bus 
šauniai pažymėtas. Verta paminėti ČLO valdy
bos narius, kurie daug dirbo, kad minėtoji opera 
pasisektų. Tai pirmininkas Vaclovas Momkus ir 
jo talkininkai: Jurgis Vidžiūnas, Virginija 
Savrimienė, Elena Ablingytė, Gintaras Juknys, 
Ramunė Račkauskienė, Rudolfas ValdukaitiS. 
Šios operos programiniame leidinyje pažymėtas 
ir ilgametis ČLO talkininkas Kazys Škaisgirys, 
kuris amžinybėn iškeliavo nebesulaukęs šios 
premjeros.

Nevystančios tulpės
Kai išsiimu tyliai seną staltiesę lino, 
Lyg relikviją šventą, metų metais išsaugotą, 
Siuvinėtos tulpelės švelnumu man prabyla, 
Tebežydi nevystančios, nors seniai mes užaugome... 
Tai ne tulpės, o žodžiai, spindulėliais nukritę, 
Kai lopšinę niūniuodama motina siuvo...
Jie spalvų deriny ligi šiol nenuvytę, 
Rodos, ką tik sakyti, rodos, ką tik ji buvo...
Akys šildo ir glosto švelnią siūlų gijelę,- 
Gal vaikystę, gal džiaugsmą, netekimo gal sopulį... 
Glausiu ją prie širdies, kol vingiuos mano kelias, 
Kol krūtinėj dainuos žali tėviškės topoliai.

Gerumo skara
Kai sužvarbstu nuo kasdienybės vėjų, 
Ant atminties lentynų surandu 
Tarp saugomų relikvijų šventų 
Gerumo skarą.
Mieloji, patikėk,
Ji tebešildo kaip kadais, 
Kai gobdavai ir gynei 
Nuo visko,

Kas negera.
Iš dešimties šviesių varsų 
Mezgei ją ir tikėjai, 
Kad prieglobsčiui 
Šventų tiesų 
Visus mus patikėjai.
Gaubiu gerumo skarą ant pečių... 
O tu, iš Amžinybės atskubėjus, 
Į sielos gelmę pažvelgei, jaučiu, - 
Nuraminai žvarbiuosius vėjus.

Zita Čepulytė,Vilnius

“Supyniau šokių margą juostą”
Atkelta iš 8-to psl.
prisiminimų parodą Kanados lietuvių muziejuje 
ir išleido jubiliejinį penkiasdešimtmečio 
leidinį, kuriuose ne vienas paskendo jaunystės 
paslaptinguose prisiminimuose...

Sveikiname “Gintarą” sustojus prie antrojo 
penkiasdešimtmečio slenksčio. Dėkojame vi
siems, kurie vienu ar kitu metu vadovavo ir 
mokytojavo, kurie prisidėjo prie ansamblio ad
ministracinio darbo. Nėra žodžių ar dovanų,

kurie prilygtų tokiam pasiaukojimui. “...Tegul 
dar tūkstančiai jaunimo ‘Gintare’ šokdami 
užaugtų, draugautų, kurtų šeimas, liktų šokėjais 
veteranais, nes juosta dar neišausta, dainelės 
dar neišdainuotos ir šokių raštai dar ne visi 
išvingiuoti... Tegul dar tūkstančiai toliau audžia 
juostą, kuri visiems taptų tiltas į protėvių kraičio 
skrynią - Lietuvą!...”

Buvusi gintarietė

Karaliaučius šiemet 
švenčia savo 750 metų gyvavi
mo jubiliejų. Teutonų ordinas 
1255 metais prūsų genties 
sembų žemėse, netoli Prieg
liaus upės žiočių Tvanksto gi
riose pastatė pilį ir šiek tiek 
vėliau aplink ją pradėjo statyti 
gyvenvietę. Pilį kryžiuočiai 
pavadino Koenigsberg, Kara
liaus kalnu, čekų karaliaus 
Otokaro II, vadovavusio jų 
žygiui į Sembiją, garbei. Prūsų 
sukilimo (1260-1274) metu 
gyvenvietė buvo sunaikinta, 
tačiau pilies sukilėliams nepa
vyko užimti. Iš Koenigsbergo 
kryžiuočiai ne tik puldinėdavo 
lietuvių ir žemaičių žemes, bet 
ir puoselėjo pelningą prekybą 
Baltijos gintaru. 1333-1380 
metais pastatyta katedra. 1525 
metais tapo Prūsijos kuni
gaikštystės centru, o 1701 me
tais, karūnavus Friedrichą I 
Prūsijos karaliumi, tapo kara
lystės sostine.

Karaliaučiaus universitetą, 
Lenkijos karaliui ir DLK Žy
gimantui leidus, įsteigė pas
kutinysis Ordino magistras ir 
pirmasis Prūsijos kunigaikštis 
Albrčchtas 1544 metais. Jame 
mokytojavo ar studijavo dau
gelis Lietuvos raštijai nusipel
niusių žmonių: prof. Abrao
mas Kulvietis, prof. Stanis
lovas Rapolionis, Martynas 
Mažvydas, Merkelis Giedrai
tis, Jonas Bretkūnas, Kristijo
nas Donelaitis. Karaliaučiuje 
buvo išspausdinta pirmoji lie
tuviška knyga, Martyno Maž
vydo Katekizmas. Miestas iš
augo į didmiestį tik XX š. pra
džioje. Per II Pasaulinį karą 
D. Britanijos aviacijos ant
puoliai 1944 m. rugpjūtį su
naikino dalį senamiesčio, o 
Sovietų kariuomenė 1945 m. 
balandį “vaduodama” miestą 
baigė jį griauti. Žuvo didelė 
dalis jo gyventojų, o pats mies
tas - tiksliau gal būtų, jo griu
vėsiai - buvo “perkrikštytas” 
Kaliningradu.

Septyni šimtai penkiasde
šimtmetį, pasak torontiečio 
vokiečiakalbių savaitraščio 
Deutsche Presse, švęs ir rusai, 
ir vokiečiai. Kremlius savo va
dinamam “Rusiškam miestui 
Europos viduryje” paskyrė 1.5 
bin. rublių (40 mln. eurų) do
vaną pilies ir senamiesčio at
statymui. Taip pat liepos mė
nesį žada suorganizuoti rusiš- 
ką-europietišką mugę, uosto 
rajone laivų regatą, pastatyti 
paminklą mokslininkui 
Immanueliui Kantui. Vokie
čiai prisidės su meno paroda 
buvusios Meno akademijos 
šimtmečiui (1844-1944) pami
nėti, ekumeninėmis pamaldo
mis naujai atstatytoje kated
roje, penkiais klasikinės ir re
liginės muzikos koncertais 
rugpjūtį, kurių metu pasirodys 
“Koenigsberger Symphoni- 
ker” orkestras, ir lengvesnio 
turinio programomis bei 
paskaitomis.

Lietuvos valstybinėje fil
harmonijoje balandžio 16 d. 
įvyko kompozitoriaus Algirdo 
Martinaičio naujo kūrinio - 
oratorijos Atminties knyga 
premjera. Si holokausto au
koms atminti skirta septynių 
dalių oratorija dviem skaito
vams, baritonui, bosui, miš
riam ir vaikų chorams, smui
kininkų ansambliui ir sim
foniniam orkestrui skambėjo

lietuvių ir hebrajų kalbomis. 
Savo kūriniui A. Martinaitis 
naudojo Senojo Testamento 
tekstus, Mozės Maimonido 
(žydų gydytojo, filosofo ir teo
logo, gyvenusio 1135-1204 m. 
Ispanijos Kordoboje ir Egipto 
Kaire) raštus, ištraukas iš mo
kinių surinktų atminimų kny
gos Mano senelių ir prosenelių 
kaimynai žydai.

Kūrinį filharmonijoje atli- - 
ko Valstybinis simfoninis or
kestras, diriguojamas Roberto 
Šerveniko, Kauno valstybinis 
chcyras, Valstybinės M.K. 
Čiurlionio menų mokyklos vi
durinių klasių grupės - vaikų 
choras ir smuikininkų an
samblis, solistai Ignas Misiūra 
ir Egidijus Dauskurdis, skai
tovai Ridas Jasiulionis ir Ir
mantas Jankaitis. Atminties 
knyga yra paskutinė kompozi
toriaus sumanytos trilogijos 
dalis. Ankstyvesnės dalys - 
Pieta pagal Naująjį testa
mentą ir Laiškas visiems tikin
tiesiems pagal Pranciškaus 
Asyžiečio tekstus buvo sukur
tos 1998 ir 2002 metais.

Vilniaus muzikos festiva
lyje Sugrįžimai, kuris kasmet 
gimtinėn suburia svetur gyve
nančius arba studijuojančius 
jaunuosius muzikus, balan
džio 13-14 d.d. koncertavo 
Vokietijoje studijuojantis vio
lončelininkas Edvardas Ar- 
monas su dviem užsienio ko
legėmis, rumune smuikininke 
Alina Luciana Tambrea ir 
graike pianiste Maria Panayi- 
otidou. Koncerto programoje 
Johannes Brahms, Igor Stra- 
vinski, Ludwig van Beethoven 
ir Jurgio Juozapaičio kameri
niai kūriniai.

Edvardas Armonas, kilęs 
iš žinomos muzikų šeimos, yra 
daugelio tarptautinių konkur
sų laureatas, meistriškumo 
kursų dalyvis. 1998 m. buvo 
pirmasis Mstislavo Rostropo
vičiaus violončelės fondo sti
pendininkas. 2002 m. baigė 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos magistrantūrą, 
2003 m. - su pagyrimu Vokie
tijos Koelno aukštąją muzikos 
mokyklą. Šiuo metu tobulina
si šios mokyklos solinėje aspi
rantūroje. Jaunasis violonče
lininkas yra koncertavęs Lie
tuvoje ir užsienyje: Vokietijo
je, Austrijoje,Čekijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Rusijoje, 
JAV, Graikijoje. Iki gegužės 
vidurio Sugrįžimų festivalio 
18-oje koncertų pasirodė lie
tuvių muzikai iš JAV, Belgijos, 
Vokietijos, Latvijos, D. Brita
nijos, Kanados, Prancūzijos ir 
Olandijos.

Kultūros paminklų ir 
vertybių tvarkymo darbams 
2005 m. skirta 12.4 mln. litų. 
Pasak Kultūros vertybių ap
saugos departamento, šios lė
šos paskirstytos 122 objektų 
tyrimų, projektavimo, avari
jos grėsmės pašalinimo, ap
saugos, techninių priemonių 
įrengimo, konservavimo, res
tauravimo bei kitiems tvarky
mo darbams atlikti. Objektų 
sąraše yra eilė dvarų sodybų, 
Vilniaus senamiesčio, muzie
jų, šventovių tvarkymas, kapi
nių, piliakalnių tyrimai, Vil
niaus ir Kauno arkikatedrų 
bei Bernardinų šventovės 
restauravimas, Tuskulėnų 
rimties parko tvarkymas. G.K.
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3 Resurrection Rd.. Toronto. OX M9A 5G1 
Telefonai: (416> 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 14I6> 532-4816 
Anapilyje tel.: l905> 566-0006 Fax: <9051 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 
nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 
8 v.v.; šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. 
Iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 
antradieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 
8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v._________________________

Milijonas dolerių lietuvių organizacijoms
Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas. 
Jame paaiškėjo, kad tokia suma buvo išmokėta per 42 metus.

Susirinkimas įvyko balandžio 24 d. Prisikėlimo parapijos salėje
VINCAS KOLYČIUS ratyvams išleistas taisykles ir įstatymus. Finansi-

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind.................... 1.25%
180-364 d. term.ind..................1.30%
1 metų term, indėlius.............. 1.75%
2 metų term. Indėlius.............. 2.25%
3 metų term, indėlius.............. 2.50%
4 metų term. Indėlius.............. 2.80%
5 metų term. Indėlius.............. 3.10%
1 metų “cashable” GIC......... 2.25%
1 metų GlC-met palūk........ ...2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.00%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.50%
RRSP, RRIF “Variable”........... 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind. ..3.75% 
Taupomąją sąskaitą Iki......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind...........................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................5.25%

Sutarties paskolas
nuo........................5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.00%
2 metų................. 4.50%
3 metų................. 5.00%
4 metų.................. 5.25%
5 metų.................. 5.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų ........ 4.25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA
VIENERIŲ METŲ CASHABLE GIC

2.25%
VIENERIŲ,DVEJŲ METŲ GIC TREJŲ METŲ GIC

2.75% 3.00%
VIENERIŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

Susirinkimą pradėjo valdybos pirmininkas 
Liudas Matukas, pasveikino susirinkusius ir per
skaitė pavardes 2004 m. mirusių narių, kurių bu
vo 39. Pakvietė kun. Augustiną Simanavičių, 
OFM, sukalbėti maldą. Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė valdybos sekretorius Marius 
Rusinas. Protokolas buvo priimtas be jokių pa
taisų. Valdybos pranešimus pradėjo pirmininkas 
Liudas Matukas. Dalyvavo net 340 narių, žymiai 
daugiau negu neseniai įvykusiame parapijos 
susirinkime. Buvo pristatyti svečiai kaimyninių 
kredito kooperatyvų. Iš Hamiltono TALKOS da
lyvavo valdybos pirm. Algis Enskaitis, vicepirmi
ninkas Jonas Stankus ir iždininkas Stasys Dalius; 
iš Toronto PARAMOS - valdybos pirmininkas 
Audrius Šileika ir revizijos komisijos narys 
Arūnas Morkūnas.

Valdybos pirmininkas pasidžiaugė, kad 
praėjusiais metais kredito kooperatyvo kapitalas 
paaugo 3 milijonais dolerių ir pasiekė $67.8 mili
jonų kapitalą. Žymiai padidėjo paskolos nariams 
(pagrindinis pajamų šaltinis). Paskolos paaugo 
net 40%, maždaug 14 milijonų dolerių. Žymiai 
sumažėjo atsilikusios paskolos ir paskolų valdyba 
stengiasi patenkinti tik tuos skolintojus, kurie ne
sudaro rizikos, kad nepajėgs atmokėti. Padidin
tas Stipendijų fondas, kurio suma dabar siekia 
$10,500. Dr. S. Čepo stipendija liko ta pati - 
$1,500, bet pridėtos dar 9 stipendijos po $1,000. 
Studentai yra kviečiami paduoti prašymus. No
rint pagerinti aptarnavimą įvesta “Internet Ban
king” sistema, kuria jau naudojasi per 200 narių. 
Baigdamas savo pranešimą valdybos pirmininkas 
prisiminė, kad prieš 42 metus jis buvo pakviestas 
ir į pirmąją kooperatyvo valdybą. Jo kadencija 
baigėsi šiais metais, pareiškė, kad daugiau ne
kandidatuos.

Iždininko pranešimą padarė iždininkas Algis 
Simonavičius, perskaitydamas pajamų ir išlaidų 
skaitlines. 2004 metų pajamos viršijo $2.6 mili
jonų, net $80,000 daugiau negu 2003 metais. Pa
didėjo ir administracinės išlaidos. Nariams buvo 
grąžinta 1,325 mln. dolerių kaip palūkanos ir 
papildomos palūkanos už indėlius ir paskolas. 
Metų pelnas - $40,471 buvo pervestas į rezervų 
kapitalą, kuris jau pasiekė 5.6 mln. dolerių, arba 
8.2% viso turimo kapitalo. Valdžios nustatyta re
zervų kapitalo norma privalo būti nemažiau 5%. 
Mūsų kredito kooperatyvas tą normą gerokai vir
šija. Tai parodo, kad finansiškai kooperatyvas ge
rai laikosi. Rezervų kapitalas yra kooperatyvo 
nuosavybė. Iždininkas perskaitė visas jaunimo, 
kultūros, spaudos, sporto bei kitų sričių lietuvių 
organizacijas, kuriom 2004 metais buvo išmokėta 
51,590 dolerių.

Revizijos komisijos pirmininkas Jurgis Va
laitis padarė revizijos pranešimą, pažymėdamas, 
kad jie rinkosi kas mėnesį, tikrino investicijas, 
kad sutaptų su banko knygomis ir visas kitas ope
racijas, kad būtų vykdomos pagal kredito koope-

nė 2004 metų apyskaita atitinką kooperatyvo 
finansinę būklę ir buvo pasiūlyta susirinkimui ją 
priimti.

Trumpą pranešimą padarė “Tinkham and 
Associates” atstovas ir pranešė, kad visos opera
cijos yra vedamos tvarkingai.

Paskutinį pranešimą padarė paskolų vedėjas 
Algis Nausėdas. Per metus buvo gauta 34 nekil
nojamo turto paskolų prašymai ir 5 trumpalaikio 
būsto pirkimo pareiškimai. Visi buvo patvirtinti 
sumai $7,212,019. Taip pat buvo gauti 27 komer
cinių verslo paskolų prašymai sumai - $9,903,575. 
Visi prašymai buvo patvirtinti. Asmeninių pasko
lų prašymų buvo net 154, iš kurių 148 buvo pa
tvirtinti sumai $6,488,087. Iš viso per 2004 metus 
paskolų administracija patvirtino 214 prašymų 
už $23,653,780. \ .

Paskolų vedėjas taip pat pranešė, kad metų 
pabaigoje buvo 9 paskolos $280,369 sumai, ku
rios buvo atsilikusios daugiau kaip 90 dienų. Si 
padėtis vėl pagerėjo nuo 2003 metų. Paskolų ad
ministracija bando šias paskolas sutvarkyti ir ati
taisyti mokėjimus, kad kooperatyvui nebūtų nuo
stolių.

Kooperatyvo paskolų administraciją sudaro: 
kooperatyvo vedėja Rita Norvaišaitė, paskolų 
vedėjai - Giedra Slaboševičienė, Algis Nausėdas, 
Violeta Ramanauskienė, paskolų administrato
rės - Irena Rentelienė ir Nijolė Žukauskienė. 
Jokių klausimų ar diskusijų dėl pranešimų nebu
vo. Rankų pakėlimu buvo priimtos apyskaitos ir 
patvirtintas tas pats revizorius (auditor) 2005 
metams.

Į valdybą reikėjo išrinkti 2 narius ir vieną į 
revizijos komisiją. Valdybon buvo 3. kandidatai: 
Julija Adamonytė-Danaitienė, Arūnas Pabe
dinskas, kuris susirinkime nedalyvavo, ir Tadas 
Slivinskas. Slaptu balsavimu buvo išrinkti: J. 
Adamonytė-Danaitienė ir Tadas Slivinskas. Re-r- 
vizijos komisijon buvo tik vienas kandidatas 
Darius Kukta, kuris buvo patvirtintas be balsa
vimo.

Klausimų bei pasiūlymų nebuvo. B. Saplys 
išreiškė padėką, kad kooperatyvas nepamiršta 
sušelpti Vilniaus krašte esamų lietuviškų mo
kyklų. Valdyba išreiškė padėką vedėjui Liudui 
Matukui, kuris nebekandidatavo, nes yra paskir
tas Lietuvos garbės konsulu Toronte ir įteikė jam 
mažą dovanėlę.

Toliau sekė loterija. Šiais metais buvo viena 
naujovė. Tiems, kurie 2004 metais paėmė ne
kilnojamo turto paskolas, loterijos būdu buvo 
paskirtos 5 premijos po $2000. Reikėjo iš anksto 
užsiregistruoti ir buvo užsiregistravę 20 skolinin
kų. Parapijos klebonas kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, ištraukė 5 bilietus. Buvo perskaityti 
numeriai. Laimingiesiems po $2000 bus pervesta 
į jų sąskaitas. Toliau buvo traukiami bilietai, 8 lai
mingieji laimėjo po $25 ir 6 po $50.

Sekė pietūs, kuriuos paruošė B. Stanulienė.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

j SKAITYTOJAI PASISAKOl

ĮDOMUS STRAIPSNIS
Man labai buvo įdomu skaityti Zigmo Zin

kevičiaus straipsnį “Lietuviai ir gudai-baltaru- 
siai”. Galite paprašyti, kad jis parašytų apie lie
tuvių ir graikų pavardžių panašumą.

Edward G. Iškauskas

TEOLOGUOS STUDENTAS
Esu studentas Lietuvoje, studijuoju VDU

teologiją. Esu II gr. neįgalus asmuo. Dėl susi
klosčiusių valstybės įstatyminių aplinkybių pa
gal persirgtą ligą, ypatumus, negali būti man 
valstybės finansuojamas sanatorinis gydymas. 
Ieškau rėmėjo sanatoriniam gydymui paremti. 
Kreipiausi į lietuvių organizaciją “Lithuanian 
Canadian Community”, bet organizacija 
neteikia paramos pavieniams asmenims.

Artūras Vaškevičius, Kaunas

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

f ATSIŲSTA PAmTnEtT~~~!I
Į LAISVĘ, 2005 sausis-kovas, 148(185) nr. 

Redaktorius - Vidmantas Vitkauskas. Leidėjas 
- Lietuviškų studijų centras Čikagoje. 
Administratorius Lietuvoje Vidmantas Za
vadskis (Draugystės g.17, LT-51229 Kaunas; 
JAV-se - Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr. Ba
kersfield, C A 93305, USA). Tiražas 1300 egz.

PENSININKAS, 2/05. Redaktorė ir ad
ministratorė Elena Sirutienė. Leidėjas - JAV

LB Socialinių reikalų taryba (2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629, USA). Išeina 6 kar
tus per metus. Metinė prenumerata: JAV-se 15 
dol., Kanadoje ir kitur - 25 US dol.

LIETUVIŲ GODOS, 2005 m., nr. 3 ir 4. 
Redaktorė Marija Šaknienė. Steigėjas ir leidė
jas “Gervėčių” klubas. Laikraštis Gudijos lie
tuviams. Spausdino akcinė bendrovė “Spauda” 
(Laisvės pr. 60, Vilnius 2056). Tiražas 1000 egz.

http://www.rpcul.com
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Nepalūžęs mirties pragaruose

PETRAS BURAGAS

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

L i

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 136 milijonus dolerių

VLADAS BURAGAS
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos 

valdybos pirmininkas
Iš pradžių Matilda ir Jonas Buragai gyveno 

Jūrės geležinkelio stotyje, kur šeimos galva ir 
darbavosi. 1898 metais persikėlė gyventi į Purvi- 
niškių kaimą, netoli Sasnavos ir Vinčių (Mari
jampolės apskr.). Čia jie der
lingose žemėse susikūrė 
stiprų savo ūkį. Visada su gilia 
pagarba prisimindavo, kad 
rimtesnės ligos atveju juos 
vizituodavęs daktaras Kazys 
Grinius, busimasis Lietuvos 
prezidentas.

Darnioje, religingoje ir 
lietuvybę puoselėjusioje šei
moje augo 2 sūnūs ir 2 duk
ros. Po vestuvių Adelė su savo 
vyru išvyko į Ameriką, o 
Liudvika, ištekėjusi už Jankų 
valsčiaus ūkininko Antano 
Kutkaičio, su vyru išaugino 5 
sūnus ir 2 dukras. Po karo 
jiems teko palikti savo namus 
ir 1948 m. persikelti į Ežerėlio 
durpyno gyvenvietę, tačiau 
budrioji NKVD uoslė ir čia 
aptiko jų kaip “liaudies prie
šų” pėdsakus. Todėl 1951 m.
gausi šeima buvo ištremta į Tomsko sritį, kur 
prasikankino 5 metus. Amžinajam poilsiui 
Liudvika ir Antanas Kutkaičiai palaidoti 
Zapyškio kapinėse.

Kostas Buragas, paveldėjęs iš tėvų 30 ha že
mės ir su žmona užauginęs 5 dukras, garsėjo ne 
tik kaip darbštus ūkininkas, ilgą laiką buvo ir 
Sasnavos valsčiaus viršaičiu. Už tai okupacinė 
bolševikų valdžia 1941 m. birželio 14-ąją visą jo 
šeimą ištrėmė į Sibirą, o jis pats buvo nuteistas 
10 metų lagerio.

Petras Buragas gimė 1899 m. gegužės 8 d. 
Baigęs Sasnavos liaudies mokyklą, Kazlų Rūdos 
aukštesniąją geležinkelininkų mokyklą ir moky
tojų kursus Kaune, dirbo Prienų valsčiaus Skirp- 
tiškės mokyklos mokytoju. 1918 m. kovo 19 d. 
Lietuvos aido numeryje pasirodė pirmoji jo ko
respondencija apie rūpesčius steigti vakarinius 
kursus suaugusiems, skaityti paskaitas sveikatos 
ir švietimo klausimais. Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ėmė gniaužti jos priešų apsuptis, todėl 
jaunasis mokytojas 1919 m. vasario 12 d. sava
noriu stojo į Lietuvos kariuomenę.

Nepriklausomybės kovoms pasibaigus, 
Petras Buragas nedvejodamas pasirinko karišką 
Tėvynės gynėjo gyvenimo kelią. 1922 m. spalio 
17 d. baigė Karo mokyklą (III laida) ir kaip lei
tenantas buvo paskirtas į I pasienio pulką. Po 
metų perkeltas į II pasienio pulką kuopos vadu, 
vėliau — į VII pėstininkų pulką būrio vadu. 1925 
m. jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.

’ 1926 m. rugpjūčio 19 d. P. Buragas baigė 
Aukštuosius karininkų kursus (VI laidą). Įverti
nant organizacinius jo sugebėjimus, 1928 m. pa
vasarį tolesnei karinei tarnybai jis perkeltas į 
Šaulių sąjungą. - paskirtas Kretingos apskrities 
XV šaulių rinktinės vado pavaduotoju. 1928 m. 
lapkričio 23-ąją - Lietuvos kariuomenės dieną 
jam suteiktas kapitono laipsnis.

Įpusėjus ketvirtajam dešimtmečiui, ėmė di
dėti politinė įtampa Klaipėdos krašte. 1935 m. 
rugsėjo 28 d. kapitonas P. Buragas buvo perkeltas 
į Kretingos karo komendantūrą ir paskirtas at
sakingu karininku šaulių reikalams. Reikia 
pastebėti, kad Petras turėjo sodrų baritono bal
są ir labai mėgo dainuoti operečių arijas, todėl 
gal ir neįtikėtina, bet įtemptos karinės tarnybos 
metais jis atrado laiko lankyti ir baigti Klaipėdos 
konservatoriją. Čia, uostamiestyje, karininkas 
susipažino su dažnai vietinį kunigą Putrių ap
lankančia jo seserimi medike Juzefą, labai anksti 
vaikystėje tapusia našlaite, ir netrukus vedė ją.

1939 m. pabaigoje kapitonas P. Buragas 
buvo paskirtas Lietuvos atgautojo Vilniaus ko
mendantūros Apsaugos bataliono I kuopos vadu.

Bolševikams okupavus Lietuvą, jos kariuo
menė iš pradžių buvo pavadinta “liaudies” ir pa
laipsniui likviduojama. Petras Buragas, paskir
tas į Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio 
korpuso 179 šaulių divizijos ryšių batalioną, 
prasidėjus Vokietijos-SSRS karui, iš sovietinės 
kariuomenės gretų pasitraukė.

1941 m. liepos 12 d. kaip kadrinis karininkas

buvo paskirtas į II apsaugos pulką, bet po 2 sa
vaičių jo paties prašymu paleistas neribotų 
atostogų ir pradėjo dirbti Vilniaus miesto sa
vivaldybėje burmistro referentu.

1943 m. kovą, nepavykus lietuvių šauktinių 
mobilizacijai į SS dalinius, P. Buragas buvo 
Gestapo suimtas ir kartu su rašytoju Baliu 
Sruoga, kunigu Alfonsu Lipniūnu bei kitais Lie

tuvos inteligentijos atstovais 
įkalintas Štuthofo koncen
tracijos stovykloje. Mirties fab
riko siaubą detaliai aprašė B. 
Sruoga savo kūrinyje Dievų 
miškas, kuriame yra dokumenti
nių eilučių ir apie kalinį kari
ninką Petrą Buragą. Tai jo gies
mės per kunigų kalinių paslap
čia laikomas Mišias Štuthofo 
koncentracijos stovyklos kame
roje kels pasmerktųjų dvasią, 
įpūs jiems taip reikalingą vilties 
ateičiai kibirkštėlę - dieną naktį 
grėsmingai rūkstant kremato
riumo kaminui...

1945 m. kovo pradžioje nebe
valdomos evakuacijos metu gru
pė kalinių pateko į Punską 
(Lenkijoje), kur ir sulaukė iš
laisvinimo. Tačiau balandžio 1 
d. čia Petrą Buragą suėmė rusų

19 armijos kontržvalgyba “Smerš”, kuri tardė, 
įkalino ir etapu pasiuntė į Vilnių. Lapkričio 3 d. 
nuteistas 10 metų laisvės atėmimo - taip iš nacis
tinio mirties fabriko buvo pasiųstas į sovietinį 
pragarą Pečioros lageryje (Komija).

Juzefą Buragienė tuomet dirbo Akmenės 
ambulatorijoje, bet važinėjo į darbą iš Keidų, 
kur gyveno apdegusioje per karą klebonijoje. 
Tik vėliau kaip medikė gavo komunalinį namelį 
pačioje Akmenėje, kurį pavyko išsipirkti. Pagal 
išgales jinai siuntė maisto ir šiltesnius rūbus savo 
vyrui į lagerį.

Nepalaužtas nuožmių kalėjimo sąlygų, 1955 
m. P. Buragas grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ak
menėje pas ištikimai jo laukusią žmoną. Savo 
laiške Bronė Marcinkevičienė (Plungė) prisime
na: “Man su Petru Buragu teko dirbti Akmenės 
miestelyje apie 1965-1969 metus. Aš tada dirbau 
kooperatyvo valdybos pirmininke, o jis - duonos 
kepyklos buhalteriu. Jo žmonytė tuo metu jau 
nebedirbo. Pagal specialybę ji buvo akušerė, 
teko matyti jos diplomą.

Su Buragų šeima man teko artimai bend
rauti. Tai buvo nuostabūs žmonės, tikri inteli
gentai. Žmonelė buvo už jį vyresnė ir mirė (1977) 
anksčiau. Ji palaidota senosios Akmenės kapi
nėse, prie savo senelės, tėvo ir brolio kunigo. P. 
Buragas labai pergyveno dėl žmonelės mirties, 
nes ją labai mylėjo, nuostabiai sugyveno (...).

Jo laikysena buvo labai graži. Būdamas pa
garbaus amžiaus (man atrodo, kad tada jau buvo 
per 80 metų), jis liko tiesus, vasarą dėvėdavo 
baltą eilutę. Gal sunkiausiajam buvo, kai jis nie
kur negalėjo gauti darbo - kaip buvęs Lietuvos 
karininkas (...). Po žmonos mirties keletą metų 
dar gyveno Akmenėje. Kiek žinau, vėliau savo 
mažą namelį Slėnio gatvelėje pardavė ir išva
žiavo gyventi į Garliavą pas brolio dukras”.

Mirė Garliavoje 1986 m. spalio 11d. Iki 
Lietuvos Atgimimo, Trispalvės iškėlimo Gedimi
no bokšte ir Arkikatedros sugrąžinimo tikin
tiesiems buvo likę tik nepilni 3 metai... Broliai 
Kostas ir Petras Buragai palaidoti Jonučių kapi
nėse (prie Garliavos). Tai žmonės, kurių atmini
mas liks gyvas jų gimtinėje, o didžiuotis jais gali 
visa Lietuva.

Per visas negandas stebuklingai išlikusioje 
nuotraukoje matome, kokie apdovanojimai puo
šia Lietuvos kariuomenės kapitono Petro Burago 
krūtinę: Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinas 
(1931), Lietuvos nepriklausomybės medalis 
(1928), Savanorių medalis (1928), Šaulių žvaigž
dė (1931), ugniagesių “Artimui pagalbon” III 
laipsnio ženklas. Dabar mums sunku įsivaiz
duoti, kokie jausmai prieš 60 metų, žydint 
sodams, užplūdo Lietuvos karininko širdį jo 46- 
ojo gimtadienio rytą, kai pro kameros grotas jį 
pasiekė žinia, jog karas Europoje pagaliau bai
gėsi, tačiau jį patį ruošiasi gal net sušaudyti? 
Tikriausiai jautė, kad jo Tėvynei iki tikrojo išsi
laisvinimo dar labai toli, kad trečiajai okupacijai 
pasmerkta Lietuva ilgiems dešimtmečiams tam
pa šios Pergalės dienos įkaite...

MOKA UŽ:
■1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.25% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.00% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo............5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų .............4.00%
2 metų .............4.50%
3 metų .............5.00%
4 metų .............5.25%
5 metų .............5.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu......... 4.25%

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)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Pirmai, antrai r trečiai nuo 9 vx - 330 vpųi; ketvirtai r penktai nuo 9 vx - 8 v.v 

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426

GALVOJATE PARDUOTI 
SAVO NAMĄ/“CONDO” 

ir norit žinoti 
pardavimo kainą?

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a 

416-879-4937
(nešiojamas)

NEMOKAMAS, be jokių įsipareigojimų namo įvertinimas 
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;

namų 416-231-4937

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

netai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo-

IKJCrir West Realty Inc.
1678 Bloor St W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

DANTU GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb. 

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Marčiulioniukai 
Kanadoje

Šarūno Marčiulionio krepši
nio akademijos 1990 m. gimusių 
komanda lankosi Kanadoje, kur 
su mumis švęs Kanados lietuvių 
dienas. Komandą globos “Klevo” 
sporto klubas, kuris praeitais me
tais, vasarą keliavo į Lietuvą žais
ti su Lietuvos krepšininkais. 
“Klevas” su treneriu Stasiu Ku- 
liavu, vyko j Lietuvą ne tik žaisti 
krepšinio, bet ir susipažinti su 
bendraamžiais lietuviukais, susi
draugauti. Ryšiai su Šarūno Mar
čiulionio krepšinio akademija 
užmegzti 1995 m., kai Lietuvoje 
vyko V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Tuomet Kanados lietu
vių jaunių rinktinėj žaidė ir da
bartinis “Klevo” bei “Aušros” 
komandų treneris, 25 metų Sta
sys Kuliavas. Marčiulioniukai po 
to, 1996 m. atvyko į Kanadą pa
būti su naujais draugais kanadie
čiais. Jie dar kartą atvyko po dve
jų metų dalyvauti Kanados spor
to žaidynėse.

“Klevo” viešnagė Lietuvoje 
praeitais metais buvo nuostabi, 
ir Marčiulionio akademija, ir dar
buotojai nepaprastai gražiai pri
ėmė komandą ir aprodė jiems 
Lietuvą. “Klevo” komanda tikisi 
priimti savo svečius su ta pačia 
šiluma.

Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokykla įkurta 1992 m. Tai 
organizacija, skirta jaunųjų krep
šininkų ugdymui. 2002 m. dešim
ties metų jubiliejaus proga, Tarp
tautinės krepšinio federacijos 
FIBA Europoje atstovai Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklai 
suteikė akademijos statusą už žy
mų indėlį į krepšinio vystymą. 
Marčiulioniukai, treneris Ginta
ras Razutis, grupės vadovė Aldo
na Nausėdienė, su “Klevo” žai
dėjais ir tėvais aplankys Niagaros

EKSPORTAS

Toronto krepšinio komanda “Klevas” su 1987 m. Š. Marčiulionio 
krepšinio akademijos komanda Lietuvoje 2004 m. vasarą

krioklį, plauks “Maid of the 
Mist” laivu, pamatys “Roger’s 
Centre” ir CN bokštą, apsilankys 
“Toronto Blue Jays” beisbolo 
rungtynėse, ŠALFASS-gos kėg- 
liavimo varžybose, dalyvaus Mi
šiose Prisikėlimo parapijos šven
tovėje, pietaus Lietuvių Namuo
se, pažais “Canada’s Wonder
land” parke ir taip pat sužais ke
letą rungtynių. Akademijos jau
nučiai balandžio 26-27 d.d. tapo 
Lietuvos jaunučių pirmenybių 
nugalėtojais. Į simbolinį B jau
nučių čempionato penketuką iš
rinkti: gynėjas Rokas Jukonis ir 
krašto puolėjas Gediminas Ber- 
tašius. Iškiliausiai čempionų gre
tose rungtyniavo Kristijonas Gaš
ka - 22 taškai, 7 atkovoti, 2 per
imti kamuoliai, 2 rezultatyvūs 
perdavimai.

Pirmiausia draugiškai sužais 
su “Anapilio”/ “Aušros” jaunučių 
rinktine, ketvirtadienį, gegužės 
19, Anapilyje 8 v.v.; šeštadienį, 
gegužės 21, prieš Toronto “Triple 
Threat” komandą 10.30 v.r.

George Brown College (Casa 
Loma Campus) 160 Kendall Ave. 
prie Dupont požeminio stoties 
sekmadienį, gegužės 22, Marčiu
lioniukai žais prieš Šv. Mykolo 
(St. Mike’s) gimnaziją, KLD už
daryme, Šv. Mykolo gimnazijoje 
7 v.v. (1515 Bathurst St., Bathurst 
ir St. Clair). Gegužės 24 d. Mar
čiulioniukai kovos prieš Henry 
Carr gimnazijos komandą 3 v.p.p. 
Henry Carr mokykloje (21 Pano
rama Crt. prie Kipling ir Finch). 
Dėl informacijos skambinkite 
Stasiui Kuliavui, tel. 416 766- 
2996 arba žiūrėkite tinklalapį 
www.klevas.com, kur bus skelbta 
naujausia informacija.

Marčiulionio akademijos 
žaidėjai: Gytis Tnlikauskis, Min
daugas Markevičius, Gediminas 
Bertašius, Rokas Jukonis, Kristi
jonas Gaška, Ignas Karnuševi- 
čius, Adomas Adomaitis, Eividas 
Petrulis, Julius Pečiulevičius, Ma
rius Meilūnas. Visi kviečiami da
lyvauti varžybose ir remti lietu
viukus! Inf.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Apygardinės 
rungtynės

Po keturių mėnesių per du 
ratus Toronto “Aušros” vyrai bai
gė su 7-1 rekordu, o Toronto “Vy
tis” su penkiom pergalėm. Tre
čioje vietoje liko Hamiltono “Ko
vo” antra komanda (4-4), ketvir
toje - Hamiltono pirma komanda 
(3-5), o Mississaugos “Anapilis” 
laimėjo vieną kartą. Pusbaigmės 
įvyks Prisikėlimo par. salėje šį 
ketvirtadienį, gegužės 19. “Vytis” 
susitiks su Hamiltono antra ko
manda (7.15 v.v.) ir tada “Aušra” 
kovos prieš Hamiltono pirmą ko
mandą (8.30 v.v.). Laimėtojai su
sitiks baigmėje per Kanados lie
tuvių dienas, sekmadienį, gegu
žės 22, Šv. Mykolo gimnazijoje

(1515 Bathurst gatvė) 5.30 v.p.p. 
Po to bus jaunių rungtynės tarp 
Marčiuliono akademijos ir Šv. 
Mykolo gimnazijos komandų.

Rimas Miečius

“Aušros” žinios
Berniukų A ir C/D krepšinio 

komandos žais Lietuvoje per 
sporto žaidynes š.m. birželio T1 
d. Telkdami kelionei lėšas, auš- 
riečiai plaus automobilius gegu
žės 28 d. nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. 
p.p. “Petro Canada Station”, 
Bloor St.W./ Prince Edward. Taip 
pat jie Tėvo dienos proga parda
vinės gėles Prisikėlimo parapi
joje. “Aušra” nuoširdžiai dėkoja 
adv. Algiui Pacevičiui (Pace Law 
Firm) už dosnų prisidėjimą vyks
tančioms į Lietuvą komandoms 
paremti. D.D.

Įžinios iž lietuvosĮ
• Lietuvos jaunių merginų 

(iki 17 metų) rankinio komanda 
VI atrankos grupės varžybose 
Islandijoje laimėjo antrąją vietą 
ir iškovojo kelialapį į rankinio 
čempionatą Austrijoje. V.P.

UTIS Parcels
Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

teguliams dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
00*00* COUPON

lor i parcel>0
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

MMBMMBBMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL. LEPAGE 
■■■■■■■MMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-51 6 *1 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

ANTANAS GENYS

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6S 1P2

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

http://www.klevas.com
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ĮSKAUTŲ VEIKLA^

Skautavimas Kanados “Romuvoje”, 60-čiai metų praėjus nuo 
lietuvių skautų atkūrimo išeivijoje. Nuotraukoje - giliukai, 
apdovanoti “žuvies medaliais” - (iš k.) Lukas Janowicz, Motiejus 
Halpin ir Mykolas Skiland. Už jų kairėje vadovė s. Kristina 
Dambaraitė-Janowicz Nuotr. R. Otto

• Sv. Jurgio iškilminga su
eiga įvyks šeštadienį, gegužės 28 
Maironio mokyklos patalpose, 
tuoj po pamokų. Tą dieną bus 
įžodžių, pakėlimų ir apdovano
jimų, baigus žiemos sezono prog
ramą. Kviečiame visus dalyvauti 
įprastu būdu, dėvėti tvarkingas 
uniformas.

• Toronto skautai/tės ketina 
dalyvauti Hamiltono skautų Jo
ninių iškilmėse birželio 25 d. 
Norima vykti autobusu ir kvie
čiam visus tėvelius prisidėti. Apie 
tai plačiau kitą kartą.

• Praėjusį savaitgalį įvyko 
pirmas “Romuvos” stovyklavie
tės darbo savaitgalis. Buvo atlikta 
nemažai darbų stovyklavietės ati
darymui ir pasiruošimui vasaros 
stovyklai. Kitas darbo savaitgalis 
bus birželio 24-26 d.d. Kviečiam 
visus prisidėti prie stovyklos ruo
šos. M.R.

• Prisiminta, kad išeivijoje 
atkurtoji Lietuvių skautų sąjunga 
(LSS) šiemet švenčia savo 60 me

tų sukaktį. Vokietijos Detmolde 
(anglų zonoje) v.s. dr. V. Čepo 
sušauktas neoficialus vadovų- 
pradininkų suvažiavimas 1945 m. 
spalio 26-28 d.d. paskelbė lietu
vių skautų atsikūrimą už Lietu
vos ribų. 1946 m. įvykęs skautų- 
čių vadovų-vių suvažiavimas 
Augsburge, kuriame dalyvavo 
312 atstovų iš įvairių Vokietijos 
vietovių, išrinko vadovybę.

Pirmuoju LSS tarybos pir
mininku buvo išrinktas v.s. Kazys 
Palčiauskas, vadovavęs Sąjungai 
iki 1952 metų. Brolijos vyriausiu 
skautininku išrinktas v.s. dr. Vy
tautas Čepas; seserijos - v.s. Juo
ze Vaičiūnienė. Pirmas skautų 
vienetas — Margio draugovė pra
dėjo veikti 1945 m. liepos 26 d. 
Oldenburge, skaučių pirmoji 
Mildos dr-vė Miunchene. Sąjun
gai priklausė 5000 narių, kurių 
dauguma buvo gimnazijose besi
mokantis jaunimas. .1949 m. 
Scheinfeldo suvažiavime buvo 
pasiruošta emigracijai. Inf.

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime j j savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

HomeLife
Experience Realty Inc.

Ieškote pirkti?

Rikis Punkris 
REALTOR

♦Padedu nuomininkams tapti 
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
2326 Bloor Street West, Suite 200 

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Donelaičio “Metai
* * *

K. Donelaičio Metai mane supažindino su 
paprasto žmogaus, valstiečio, sunkiu gyveni
mu. Autoriaus gyvenamuoju laiku Mažojoje 
Lietuvoje valstiečių gyvenimas buvo kitoks 
negu dabar. Ir gyveno tada ten daug lietuvių...

K. Donelaitis labai gražiai žmogų susieja 
su gamta. Buvo įdomu skaityti tų laikų gamtos 
aprašymus ir visus metų laikus.

Kai K. Donelaitis rašė savo Metus, Mažo
joje Lietuvoje buvo baudžiavos laikai. Jis paro
do to paprasto būro valstiečio sunkų gyvenimą, 
jo žmogiškąjį grožį. Taip pat atskleidžia žmonių 
santykius su gamta, su Dievu ir lietuvių kalbos 
vertę. Tinginius ir užmirštančius eiti bažnyčion 
autorius išvadina bedieviais.

Metuose parodomi būrų tarpusavio santy
kiai, jų sunkus gyvenimas ir nelengvi kasdieni
niai darbai. Būrų darbai - visi ūkio darbai.

K. Donelaitis lietuves moteris lygino su 
vokiečių moterimis. Jis sakė, kad lietuvėms 
gėda, kad jų darbai neatlikti. Poemoje lietu
viams dažnai primenama, kad jie lietuviai ir 
kad tokiais turi išlikti - pavyzdingu darbu, su 
gražiąja lietuvių kalba ir papročiais.

Andrytė Kmieliauskaitė
* * *

Poema Metai paliko sudėtingo kūrinio 
įspūdį. Poema yra labai liūdna ir nesukelia 
džiaugsmo, bet gąsdina, grasina, išbara ir 
įspėja, kas bus, jeigu žmogus nesimokys iš auto
riaus pastabų.

Mes sužinome apie būrų sunkų gyvenimą 
ir kaip nėra vilties iš to sunkaus vargo atsipa
laiduoti. Donelaitis palygina gyvūnų ir vabalų 
rūpesčius su būrų darbu, kuris prasideda kas 
vasarą. Pavasaris ateina, žiemos miegas ir šaltis 
pasibaigia. Būrai pailsėję, išmiegoję, dabar 
galės.vėl pulti į darbą. Kiekvieną metą tas pats

vyksta, ir jie niekaip neišvengs darbo, tai reikia 
branginti savo sveikatą. Reikia dirbti su protu, 
kaip sako tinginys Slunkius, norėdamas patei
sinti savo tingėjimą, pamažu, kad dar liktų 
stiprybės senatvei, nes dar reikės gyventi. Rei
kia mokytis iš tėvų, nes jie protingi.

Darbai prasideda vasarą. “Sveiks”, pasi
sveikina su vasara ir ateinančiu darbu. Darbi
ninkas yra susietas su Dievu, nes Dievas duoda 
žemę ir sveikatą žmogui.

Donelaitis nori, kad lietuviai liktų lietu
viais, bet kad taip pat stebėtų, kaip vokiečiai 
rimtai žiūri į darbą. Darbas jam yra Dievo 
sukurtas, kaip žemė. Donelaitis ragina moteris 
dirbti. Jis palygina lietuves moteris su vokiečių 
“gaspadinėmis”, kurios linus rauna. Jos netingi 
dirbti, jos verps ir aus.

Andrytė Juknevičiūtė
* * *

K. Donelaičio poema Metai man buvo labai 
įspūdinga, nes ji nuostabiai apibūdino gamtos 
grožį, žmonių vargus ir džiaugsmus. Aš nuste
bau, kad visa šita poema buvo parašyta hegza
metru - tai eilutė, sudaryta iš šešių pėdų. Nėra 
lengva taip rašyti. Skaitydama Metus, aš daug 
ką sužinojau. Poemoje pavaizduota Mažoji 
Lietuva, jos gyventojai lietuviai, kaip jie vertina 
gimtąją kalbą. Aš sužinojau, kad būrų gy
venimas buvo labai sunkus, nes buvo daug 
darbų.

Donelaitis jautė meilę būrams. Jis taip pat 
nenorėjo, kad vokiečiai turėtų didelės įtakos 
lietuviams valstiečiams. Jis barė lietuvininkus, 
kurie mėgino pamėgdžioti vokiečius. Tai buvo 
jo būdas kovoti prieš vokiečius. Aš supratau, 
kad Donelaitis labai mylėjo valstiečius ir taip 
pat rūpinosi išlaikyti lietuvybę Mažojoje Lie
tuvoje.

Ramunė Samonytė

Teatro studijos “Žalios lankos” pasirodyme “Bulvinė pasaka” š.m. balandžio 17 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje Nuotr. D.R. Puterių

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS | VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir Lt. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 005-306-0563

Visos paslaugos atsikviečianl gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.rickpunkris.com
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BRANGIAM VYRUI

AtA
Dr. SIGITUI KAZLAUSKUI

mirus, jo žmonai dr. ANGELEI reiškiu užuojautą 
ir gyvais atsiminimais drauge apgailestauju dėl taip 
graudžiai prarasto gyvenimo.

Stasė V Klimaitė-Pautienienė

AtA
MEČIUI JAVUI

mirus Čikagoje, mūsų choristams - broliui 
ČESIUI su žmona LIDIJA JAVAMS reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Vasagos “Bočių ” choras

AtA
ONAI METRIKAITIENEI

mirus Wawa, ON, nuoširdžiai užjaučiame jos sesers 
šeimą VANDĄ ir ALGĮ ULBINUS -

C. L. Javai O. Senkuvienė
M. Juozaitienė M. Laurinavičienė

B. Kasperavičienė

MYLIMAM SUNUI IR BROLIUI

AtA
JONUI GOVEDUI

mirus, jo motiną ONĄ, brolį DENĮ, jo žmoną 
VILIJĄ su šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “Tauras”
Talentingam, brangiam, ilgamečiu! musų parapijos 

choro vadovui muzikui-kOmpozitoriui

AtA
JONUI GOVEDUI

iškeliavus amžinybėn,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo motinai ONAI 
GOVEDIENEI, broliui DENIUI su šeima bei 
visiems artimiesiems ir kartu liūdime -

Anapilio parapijos choras

AtA
ALGIUI KEMĖŽAI

mirus Lietuvoje, sesers šeimą ALDONĄ ir JONĄ v v
VAŠKEVICIUS nuoširdžiai užjaučiame -

C. L. Javai O. Senkuvienė
M. Juozaitienė M. Laurinavičienė

B. Kasperavičienė

Į AUKOS Į
Kanados lietuvių fondas 

Tėviškės žiburiams paskyrė me
tinę paramą - $5,000. Leidėjai 
dėkoja šiam savo nuolatiniam 
rėmėjui už dosnią auką ir lietu
viškos spaudos leidybos įverti
nimą.

A.a. Jono Govedo atmini
mui, reikšdami užuojautą jo mo
tinai Onai ir broliui Deniui su šei
ma, Vida ir Alfonsas Stanevičiai, 
Onutė Stanevičiūtė Tėviškės žibu
riams aukojo po $40.

A.a. Jono Govedo atmini
mui, reikšdami užuojautą jo mo
tinai Onai ir broliui Deniui su šei
ma, V. O. Narušiai, B. Jonaitienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $40.

A.a. Juozo Bakšos 7 metų 
mirties prisiminimui žmona 
Eugenija, dukra Vida, sūnūs Al
gis, Dainius ir vaikaičiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $107.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $40 aukojo La- 
pavičių šeima.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai $30 aukojo Lapavičių 
šeima.

Vysk. J. Kauneckui $30 au
kojo Lapavičių šeima.

- Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Šiškuvienė; $50 
- L. Oleka.
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.________
“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, 
krūmus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

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

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

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

JOANA BUDNIKIENĖ 
(ENDRIUŠKAITĖ)

mirė 2005 m. gegužės 9 d., Orland Park, IL. Gimė 
Lietuvoje, Skuodo raj., Aleksandrijoje. Gyveno Kana
doje (Hamilton, ON), vėliau persikėlė į JAV (Chica
go, IL). Nuliūdę liko dukra SILVIJA RADVILIENĖ 
su vyru LEONU, sūnus ROLANDAS BUDNIKAS su 
žmona TERI, vaikaičiai DARIUS ir GINTARĖ 
RADVILOS bei MAX BUDNIKAS. Lietuvoje liūdi 
likusioji giminė ir draugai Kanadoje. Velionė buvo 
a.a. Juliaus Budniko žmona. A.a. Joana buvo pašar
vota gegužės 11, trečiadienį, nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Pet
kus laidotuvių namuose Lemonte, 12401 S. Archer 
Avė. Laidotuvės įvyko gegužės 12, ketvirtadienį. Po 
gedulinių Mišių 10 v.r. Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
šventovėje, velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Giliai liūdinti šeima

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager



Rūta Melkienė, PFP
Financial Advisor

Business and Professional
Banking Centre
392 Bay Street at Richmond
Toronto, Ontario M5H 3K5
Enquiries: (416)866-5700
Direct Line: (416) 866-6102
Fax: (416) 866-7019
ruta.melkiene@scotiabank.com

5 m. “variable" mortgičlal - 3.4%

Scotiabank

Mielai Jums patarnausiu 
visais paskolų ir investicijų 

klausimais

“Doors Open Toronto”- at
virų durų savaitgalis įvyks š.m. 
gegužės 28 ir 29 d.d. Bus galima 
aplankyti daugiau kaip 140 archi
tektūriškai įdomių pastatų, kurių 
daugelis kitu laiku visuomenei 
nebūna prieinami. Atidarymas - 
Royal Ontario Museum patalpo
se 6 v.v. Bus Tafelmusik orkestro 
koncertas ir kiti renginiai. Šešta
dienį ir sekmadienį CBC pastato 
(250 Front St. W.) lankymas - 10 
v.r. iki 4 v.p.p., jaunų fotografų 
paroda. Prie miesto rotušės (Na
than Phillips Square) vyks “Clay
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& Paper” teatro spektaklis (šeš- 
tad. 1.30 ir 3 v.p.p., sekmad. 11 
v.r., 1.15 ir 3.30 v.p.p.). Visa 
programa bus atspausdinta The 
Toronto Star dienraštyje gegužės 
19 d.

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai kapinių lankymo die
ną, gegužės 29, sekmadienį, daly
vaus su vėliava 9.30 v.r. Mišiose, 
už mirusius kuopos šaulius Lie
tuvos kankinių šventovėje. Po 
Mišių vyks pagerbimo susitelki
mas kapinėse prie paminklo 
“Zuvusiems už Lietuvos laisvę”.

***
NAUJA PARODA

Kanados lietuvių muziejuje 
Anapilyje 

“Kanados lietuoiti dienos 
1953-1996“

ATIDARYMAS:

t

gegužės 21, šeštadienį, 10 v.r.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

• XXXV Kanados lietuvių dienos prasidės filatelistų parodos 
atidarymu. Parodą bus galima aplankyti nuo 6 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose.

• Iškilmingame atidaryme 7 v.v. Toronto Lietuvių Namuose 
pakviesti dalyvauti konsulai, Toronto miesto meras, kiti garbės 
svečiai. Bus pagerbti buvę Toronto apylinkės pirmininkai. Vaišės ir 
“Keistuolių teatro” programa (įėjimas - $15). Visoje Europoje 
pasižymėjęs “Keistuolių teatras”, specialiai iškviestas KL die
noms, su kita programa pasirodys šeštadienio iškilmingame 
pokylyje, o sekmadienį Prisikėlimo parapijoje - speciali programa 
vaikams.

• Anapilyje, šeštadienį, 10 v.r. muziejuje bus naujos parodos 
“Kanados lietuvių dienos 1953-1996” atidarymas, o Lietuvių tau
todailės instituto parodos atidarymas įvyks gegužės 21, šeštadienį, 
5 v.p.p. Anapilyje.

• Didysis KLD koncertas įvyks gegužės 22, sekmadienį, 3 v.
p.p. Anapilyje. Autobusas norinčius dalyvauti veš 1.30 v.p.p. nuo 
Vilniaus rūmų, 2 v.p.p. - nuo Islington požeminio stoties, 2.15 
v.p.p. nuo Prisikėlimo parapijos, po koncerto išvažiuos iš Anapilio 
5.30 v.p.p. KLD rengimo komitetas

XXXV KANADOS 
LIETUVIŲ DIENŲ 
PROGRAMA

ATIDARYMAS w
Gegužės 20, penktadienį
6 v.v. - Filatelistų parodos atidarymas - Lietuvių Namuose 

7 v.v. - Iškilmingas atidarymas, vaišės (įėjimas $15)
• garbės svečių pristatymas, veikėjų pagerbimas • 

•“Keistuolių” teatro pasirodymas •
10 v.v. - Jaunimo šokiai Vytauto Didžiojo salėje ($10) 

Gegužės 21, šeštadienį - Anapilyje,Mississaugoje 
9.00 v.r. - KLB v-bos ir apyl. pirmininkų SUVAŽIAVIMAS
10 v.r. - parodos atidarymas KL Muziejuje - Anapilyje

2 v.p.p. - kėgliavimo varžybos (Brunswick Bowling)
5 v.p.p. - Tautodailės instituto parodos atidarymas

6 v.v. - IŠKILMINGAS POKYLIS
• “Keistuolių” teatro programa - “Graham Howe” orkestras 
Bilietus ($50 asm.) platina B.Jurienė tel. 905 275-8034 arba 

el.paštu: birutejuras2@hotmail.com
Gegužės 22, sekmad. - PAMALDOS parapijose

1 v.p.p. - Keistuolių teatro programa vaikams 
Prisikėlimo parapijoje (laisva auka)

3 v.p.p. - KONCERTAS Anapilio didžiojoje salėje 
5.30 v.p.p. - vyrų krepšinio lygos baigmė 

St. Michael’s College School
7 v.v. - Marčiulionio krepšinio akademija prieš St. Mike’s 
Po rungtynių - UŽDARYMAS - VAIŠĖS - VISIEMS

KLD rengėjų komitetas

HAMILTONO PENSININKŲ NAMAI
“RAMBYNAS”

Vieno miegamojo butai su virtuve 
apie $600 mėnesiui su apšildymu

Jei norite apsigyventi dabar ar ateityje lietuvių 
tarpe, gerai prižiūrėtame pastate su sporto kambariais, 
sauna ir lietuviška biblioteka, gražioje gamtoje ant 
kalnelio, tarp ąžuolų ir pušelių -

REGISTRUOKITĖS DABAR
SKAMBINKITE

ANTANUI ŠLEKAIČIUI tel. 905-526-8281
Visi, kurie norėtų apsigyventi ar apžiūrėti “Rambyną", 

kviečiami apsilankyti
1880 Main St.W., Hamiltone, “OPEN HOUSE” 

ŠEŠTADIENĮ ar SEKMADIENĮ, gegužės 28-tą ar 29-tą 
nuo 11-tos vai. ryto iki 3-čios v.p.p.

Čia bus proga susitikti su administratoriais ir 
gyventojais, pasivaišinti ir apžiūrėti patalpas.

“RAMBYNO” administracija

Į Kanados kariuomenės 
Bordeno bazę trumpam anglų 
kalbos kursui yra atvykęs Lietu
vos karo akademijos viršininko 
pavaduotojas - štabo viršininkas 
plk.ltn. Aleksandras Kucharevas. 
Jis ir anksčiau atvykę pilnam kur
sui - pik. L. Bakaitis, plk.ltn. S. 
Butkus, plk.ltn. K. Tolys ir kpt. K 
Andrejevas dalyvaus Kanados 
lietuvių dienose Toronte.

Ateitininkų jubiliejinė sto
vykla įvyks “Dainavoje” (Man
chester, MI) š.m. birželio 29-lie- 
pos 4 d.d. Kviečiami MAS, SAS 
ir ASS nariai. JAS nariai malo
niai priimami stovyklauti kartu 
su savo šeimom, tačiau jiems at
skiros programos nebus. Progra
moje - įvairios paskaitos, simpo
ziumai, sportas, dainavimas, va
karinės programos. Registracijos 
blankai - Prisikėlimo ir Anapilio 
parapijose, Tėviškės žiburių ad
ministracijoje. Informacija tei
kiama tinklalapyje www.ateitis, 
org/jub, tel. 416-533-7425. Inf.

Kanados lietuviškas jauni
me, laikas padainuoti visiems 
kartu! Kanados jaunimo choras 
pradės nuo rudens ruoštis 2006 
metų Dainų šventei “Atsiliepk 
daina”. Prašom registruotis kuo 
greičiau. Atsiliepkite el.paštu 
askrinskas@homail.com 
____________ Alena Skrinskaitė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame merg

vakario rengėjoms ir viešnioms 
už nuostabią popietę, kuri įvyko 
Prisikėlimo parapijos salėje ge
gužės 7 d. Ačiū už visas dovanas, 
kurios padės mums pradėti mūsų 
bendrą gyvenimą. Ypatingai dė
kojame mūsų mamoms ir krikšto 
mamoms už auklėjimą ir meilę! 
Asta Tijūnėlytė ir Linas Daukša

MANY DESTINATIONS. ONE EASY GATEWAY. 
ONLY WITH FINNAIR.
Finnair operates Direct Summer Hights from Toronto to Helsinki every Tuesday, 

Thursday and Sunday between June 9 and September 8, 2005. We also offer daily 

code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. and from 

New York with many convenient connections from Canada. Our connections through 

Helsinki are quick and convenient. There’s never been a better time to fly Finnair.

www.finnair.com/ca

For more information please contact your travel agent or call us at 416.222.0740 or 

1.800.950.5000

onewcrld FinnniR

mailto:ruta.melkiene@scotiabank.com
mailto:birutejuras2@hotmail.com
http://www.ateitis
mailto:askrinskas@homail.com
http://www.finnair.com/ca
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Anapilio žinios

• Gegužės 16, pirmadienį, 
palaidota a.a. Doris Margienė, 
žmona daugeliui lietuvių pažįsta
mo vaistininko Jono-Vytauto 
Margio.

• Pavasarinė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus gegužės 
29, sekmadienį. Pamaldos kapi
nių koplyčioje 3 v.p.p. Pamokslą 
sakys kun. Arūnas Brazauskas, 
OFM. Autoaikštėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa. Mokyklinis au
tobusas į pamaldas veš maldinin
kus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą 
sekmadienį važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs gegužės 29, sekmadienį, 
bus ruošiami KLK moterų drau
gijos skyriaus Anapilio salėje. 
Pietauti bus galima ištisą dieną ir 
atsigaivinti vynu arba lietuvišku 
alučiu.

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena, Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje tą savaitgalį 
sekmadieninės Mišios bus auko
jamos gegužės 28, šeštadienį, 2 
vai. po pietų.

• Gegužės 19, šį ketvirtadie
nį, 8 v.v. Anapilio salėje įvyks 
draugiškos krepšinio rungtynės 
“Anapilio” ir “Aušros” sporto 
klubų, iki 16 m. amžiaus žaidėjų, 
su svečiais iš Lietuvos, marčiulio- 
niukais, atvykusiais Kanados lie
tuvių dienų proga. Visi kviečiami 
atsilankyti.

• Mišios gegužės 22, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Ritą Joni- 
kaitę-McMillan ir a.a. Moniką 
Jurkšienę; 11 v.r. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovė
je 2 v.p.p. už a.a. Vincą Ignatavi
čių; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje gegužės 21, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Sofiją Liubertienę.

Muzikas-kompozitorius Jo
nas Govedas mirė š.m. gegužės 7 
d. Maldos prie karsto vyko gegu
žės 10, antradienį, Lietuvos kan
kinių šventovėje. Susirinko pilna 
šventovėje draugų, kolegų ir pa
žįstamų atsisveikinti su šiuo ži
nomu, talentingu muziku. Jung
tinis choras, vad. D. Viskontie- 
nės, giedojo jo sukurtų giesmių. 
Atsisveikinimo žodžius tarė 
kolegos muzikai ir šeimos drau
gai. A.a. J. Govedas palaidotas 
Šv. Jono kapinėse Mississaugoje 
po gedulinių Mišių gegužės 11 d. 
Liko motina Ona ir brolis Denis 
su šeima. Gegužės 30 d. choras 
“Riverdale Youth Singers”, 
kuriam jis dirigavo, savo koncer
tą skiria a.a. Jono atminimui. (In
formacija teikiama tinklalapyje 
www.riverdaleyouthsingers.org).

Vaizdas is Keistuolių teatro veikalo Užsitęsusios vaikystės ruduo. 
Šio teatro linksmus muzikinius pasirodymus matysime KL 
dienose gegužės 20-22 d.d. Toronte

Prisikėlimo parapijos žinios
• Prisikėlimo parapija svei

kina KLB Toronto apylinkės val
dybą, surengusią Kanados lietu
vių dienas, kurios vyksta šį savait
galį, gegužės 20-22 d.d.

• Praeitą sekmadienį, gie
dant “Volungės” chorui, per 10. 
45 v.r. Mišias vysk. P. Baltakis, 
OFM, suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą: Andriui ir Matui Bara- 
kauskams, Vaclovui Baronaičiui, 
Alytei ir Monikai Čepulytėms, 
Ivetai Jaročenskaitei, Larisai 
Krikščiūnaitei, Emilijai ir Justin 
Pike, Sandrai Puodžiūnaitei, 
Emilijai Puterytei, Aurelijai Sap- 
lytei, Eglei Štuopytei, Lukui Ta
tarsky, Jonui Žiūraičiui ir Vikto
rui Zubrickui. Jaunimą Sutvirti
nimo sakramentui paruošė Aldo
na Bubulienė, Vytautas Bireta ir 
Rita Grybienė.

• Santuokos sakramentą pa
rapijos šventovėj priėmė Rai
mundas Smolskis ir Remigija 
Ušpalytė.

• Pakrikštyti: Cecilija Bronė, 
Amelijos (Urbonaitės) ir Edvar
do Ginčauskų dukrelė; Solomon 
Gregory, Melindos ir Dainiaus 
Selmiųsūnus.

• Šią ir ateinančią savaitę 
parapijos kunigai dalyvaus To
ronto arkivyskupijos kunigų re
kolekcijose, kurios vyksta Šv. Au
gustino seminarijoj.

• Gegužės 12 d. palaidota 
Susan McGarragle, 32 m. Paliko 
mamą Genę Dubininkaitę-Mc- 
Garragle, tetas Danguolę ir Biru
tę Dubininkaites ir senelį Eliziejų 
Dubininką. Lietuvoje mirė a.a. 
Antanas Remeikis, Danguolės 
Radtke dėdė ir a.a. Kostas Pivo- 
rius, Ingos Pivoriūtės senelis.

• Yra miręs a.a. Vytautas 
Sendžikas, 83 m. Pašarvotas Tur
ner/ Porter laidotuvių namuose 
Bloor gatvėj. Maldos prie karsto 
šį trečiadienį, gegužės 18, 8 v.v., 
laidotuvės ketvirtadienį, 10 v.r. iš 
šios parapijos šventovės. Paliko 
žmoną Liudą, sūnų Antaną ir 
dukrą Aldoną.* “Kretingos” 
stovyklavietei paruošti vasaros 
stovykloms parapijos tarybos 
stovyklavietės priežiūros sekcija 
organizuoja darbo talkos savait
galius, pradedant gegužės 27 d., 
baigiant birželio 24 d. ir kviečia 
galinčius padėti į talką. Stovyklų 
tvarka: nekalbantiems lietuviškai 
lietuvių kilmės vaikams liepos 3- 
16 d.d., lietuviškai kalbantiems 
liepos 17-30 d.d. ir šeimų stovykla 
vyks rugpjūčio 7-13 d.d. Registra
cijos blankus galima gauti parapi
jos raštinėje.

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 22: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Anta
ną ir Mariją Levišauskus ir Vy
tautą, Mariją, Joną ir Konstan
ciją Poškus; 10.45 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Laimutį 
Dūdą ir už a.a. Jurgį ir Joaną 
Smolskius; 12.15 v.d. už a.a. Kle
mensą ir Tatjaną Dargius.

Lietuvių Namų žinios
• Gegužės 15 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 210 
svečių.

• LN valdybos posėdis — bir
želio 8 d., 7.30 v.v. LN seklyčioje.

• Gegužės 26 d., 7.30 v.v. LN 
Karaliaus Mindaugo menėje 
Keistuolių teatro 2 dalių muziki
nis pasirodymas. Maloniai kvie
čiame; bilietai parduodami tą 
patį vakarą prie įėjimo; kaina 
$20.

• “Lokyje” galima gauti me
daus ir kitų lietuviškų maisto ga
minių. Teirautis tel. 416 534- 
8214.

• Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Norintieji pasi
imti sekmadieniais gaminamų 
patiekalų į namus prašomi iš 
anksto užsisakyti tel. 416 532- 
3311.
Išganytojo parapijos žinios

• Kanados lietuvių dienų pa
maldos sekmadienį 9.30 v.r.

• Gegužės 28, šeštadienį, 
įvyks Moterų d-jos “bazaras” nuo 
8 v.r. iki 1 v.p.p.; visi daiktai ir 
drabužiai pristatomi geg. 27, 
penktadienį, tarp 6 ir 8 v.v.

• Sekmadienį, gegužės 29, 
pamaldos su Šv. Komunija, ku
riose paruošti vaikučiai pirmą 
kartą priims Komuniją. Birželio 8 
d. Šv. Komunija nebus dalinama.

• Dėkojame Kredito koope
ratyvui “PARAMA” už metinę 
auką parapijai.

PADĖKA
Toronto vyrų krepšinio klu

bas “Gintaras” nuoširdžiai dė
koja Kanados lietuvių fondui ir 
Kredito kooperatyvui “Parama” 
už paskirtą finansinę paramą.

Maironio mokyklos žinios
• Gegužės 21 d. - Karalie

nės Viktorijos savaitgalį pamokų 
nebus.

• Gegužės 27, penktadienį, 
6.30 v.v. iškilmingas mokslų metų 
užbaigimas įvyks Prisikėlimo pa
rapijos salėje su vakariene ir 
programa.

• Dėkojame J. Vingelienei, 
padėjusiai 7 sk. klasės moki
niams pagaminti skanius koldū
nus, kuriuos jie vežė namo ma
mytėms Motinos dienos proga.

• Nuoširdžiai dėkojame 
KLB-nei, paaukojusiai mokyklai 
$3000.

• Gegužės 28, šeštadienį, 
Keistuolių teatras iš Lietuvos ža
da pasirodyti mokykloje.

• Birželio 11 d. paskutinė 
pamokų diena; bus išdalinti pa
žymėjimai. Kviečiame sekti www. 
maironio-mokykla.net. Živilė

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos metinis susirinki
mas įvyks š.m. gegužės 26, ketvir
tadienį, 7 v.v. Anapilio parapijos 
salėje. Nesusirinkus kvorumui, 
už pusės valandos šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris bus teisė
tas, nepaisant dalyvaujančių na
rių skaičiaus. Valdyba

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

B MONTREAL®

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio paminėjimo komiteto posėdis 
įvyko š.m. balandžio 24 d. Komitetą sudaro (sėdi iš k.) Jonas Grigelis, 
klebonas kun. Aloyzas Volskis, Aleksandras Stankevičius, Alice 
Skrupskaitė; (stovi iš k.) Christina Šimonėlienė, Vida Lietuvninkaitė, 
Roma Lietuvninkaitė-Pingitore, Guy Zenaitis, Linda Visockis-Poole, 
Joana Blauzdžiūnienė Nuotr. V Lietuvninkaitės

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

• A.a. Marie Gribas-Šalta- 
nienė, 91 m. amžiaus, buvusi 
montrealietė, mirė Kalifornijo
je š.m. sausio 15 d. Palaikai su
deginti. Memorialinės Mišios 
buvo aukojamos sausio mėn. 
San Francisco, CA. Laidotuvių 
Mišios Aušros Vartų šventovėje 
buvo aukojamos gegužės 6 d. 
Pelenai palaidoti prie seniau 
mirusio vyro Antano Notre Da
me des Neiges kapinėse. Liūdi 
dukterys Anita ir Joan, žentas 
Peter, vaikaitė su vyru, du pro
vaikaičiai ir daug giminių bei 
artimųjų.

“Lito” rengta gegužinė, ne
paisant šalto ir lietingo oro, ge
gužės 14 d. Angrignon parke su
traukė apie pusantro šimto su
augusių bei vaikų ir praėjo labai 
sėkmingai. Visus sutalpino ir 
dengė nuo lietaus didžiulė pa
lapinė. Dalyvius pasveikino ir 
šventę pradėjo “Lito” valdybos 
pirm. Andrius Gaputis. Mokyk
los vaikai padainavo keturias 
dainas, o svečiai išsiprašė dar 
vieną “bisui”. Mokyklos vedėja 
Živilė Jurkutė-Blayney, užbaig
dama mokslo metus, dėkojo tė
vų komitetui, klebonui, moky
tojoms Kristinai Čičinskaitei- 
Davidson, Vilmai Domarkie
nei, Daivai Jaugė lyte i-Zatkovic, 
Ingai Gedrikienei ir vaikams už 

Savanoriai (iš k.) Roma Lietuvninkaitė-Pingitore, Regina Staške- 
vičiūtė-Piečaitienė, Pat Pingitore, Vida Lietuvninkaitė, Rūta Po- 
čauskaitė dirbo per “Special Olympics Floor Hockey Tourna
ment”, kuris įvyko gegužės 6, 7, 8 d.d. La Salle “Special Olym
pics” priėmė daugiau kaip 500 sportininkų iš Kanados ir Ame
rikos Nuotr. Pat Pingitore

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis AJ.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

stropų darbą ir ypač “Litui” už 
nuolatinę paramą ir tokias gra
žias šios dienos vaišes. Visi vai
šinosi skaniu ir gausiu maistu. 
Po pietų vyko įvairūs žaidimai 
vaikams. Slaptu traukimu tris 
pagrindines “Lito” dovanas lai
mėjo: William Zicha - dviratį, 
Brandon Drysdale - “MP Nr. 3 
Player” ir Francis Bulota - 
“Walkie-Talkie”. Visi vaikai ga
vo po “Lito” rašiklį (parkerį), 
raktams grandinėlę su įlietu lie
tuvišku litu bei kitų įvairių mažų 
dovanėlių. Nė vienas nebuvo 
pamirštas. Skautai turėjo staliu
ką, kur buvo išdėstyti jų darbai, 
taip pat ir mokyklos vaikų dar
belių. Visi skirstėsi patenkinti ir 
dėkingi “Litui” už gražią išvyką, 
kuri tęsėsi iki 3 val.p.p.

Šį sekmadienį, gegužės 15, 
mėgstančius po Mišių paben
drauti parapijos salėje maloniai 
nustebino galimybė pasivaišinti 
skaniais cepelinais. To žmonės 
buvo pasigedę jau kelerius 
metus. Sveikiname virėjus, 
linkime ištvermės ir sėkmės.

Švč. M. Maruos Nekalto Pra
sidėjimo seserų vadovaujamos 
stovyklos lietuvių ir anglų kal
bomis “Neringoje” suteikia 
progą tėvams ir vaikams stovyk
lauti linksmoje ir prasmingoje 
krikščioniškoje aplinkoje. Dėl 
galimos paramos norintiems 
stovyklauti galima kreiptis į 
Montrealio lietuvių kredito 
uniją “Litas”. D.S.

http://www.riverdaleyouthsingers.org
mokykla.net

