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Kalba tik vadovėliams? 
Ar tautinės kultūros paveldas jau tampa muziejine ver

tybe? Klausimas kyla stebint, kaip kartais stengiamasi pri
imti bet kokias naujenybes, kad tik neatsiliktume nuo "mo
dernaus" pasaulio, pasinešusio geriau lėkti į nežinią, negu 
tęsti tai, kas per kartų kartas išsaugota. 

N ĖRA abejonės, kad daugeliui labai rimtų rūpesčių 
kelia siūlymai atsisakyti to, kas tautai brangiausia. 
O tai gimtoji kalba. Lietuvoje ji konstitucijoje 

įrašyta kaip valstybinė be jokių išlygų ar išimčių, nors jau ir 
ten pasimato nemalonių padrumstimų ir reikalavimų. 
Išeivijoje naujovių beieškant, dėl to dažnai viską į krūvą 
sumetant, sumaišant ir sulyginant, pasigirsta stačiai keistų 
samprotavimų. Štai skaitome: "Gal iš viso pakeiskime lietu
vių kalbos naudojimą. Mums tas būtų lengva, nes jau daug 
angliškų žodžių žinome. O lietuvių kalbą paliktumėm 
vadovėliuose tokią, kokia yra, tiems, kurie ateityje norėtų 
jos mokintis, kaip mokomės lotynų" (D.S. "Akiračiai", 
2003 liepa, nr.7 - 357). Toks siūlymas, žinoma, negalėjo 
susilaukti rimtesnio dėmesio, nebent kas būtų norėjęs 
sukurti anekdotą, kaip sensacijų skelbėjai premijuojami ir 
minėjimuose sodinami pirmoj eilėj šalia miesto įžymybių„. 
Juokas juokais, tačiau vis dėlto prisimintina, kad gimtoji 
kalba - tai mes patys. Savosios kalbos tyčinis atsisakymas -
savanoriška tautžudystė, apie kurią šiandien tiek daug 
rašoma. Prisimintina ir tai, kad labiausiai ir įvairiai tarp
tautinėje plotmėje vyraujanti žydų tauta nesiūlo atsisakyti 
hebrajų kalbos, jos vieton įvesti anglų kalbą, ir tai dėl to, 
kad ją visi moka. Neteko girdėti, kad ir kitų tautų atstovai 
viešai siūlytų gimtąją kalbą uždaryti vadovėliuose. O mes, 
lietuviai, kartais su savo keistais išsišokimais norime būtinai 
išsiskirti.Originalumo siekdami galėtume ir turėtume 
rimčiau reikštis. 
v AUTA būtų pro šalį, jei laisvą minčių reiškimą iš 

S esmės imtų kas kritikuoti. Laisvo žodžio kraštuose 
kiekvienas turi teisę sakyti ką nori, išskyrus neapykan

tos skleidimą. Todėl ir čia paliečiamas kalbos vartojimo 
klausimas yra laisvas reikalas ir ta prasme nekritikuotinas. 
Jeigu tai būtų tik tiek, ką daugiau begalėtume sakyti? 
Tačiau šiuo nelemtu atveju čia kažkaip peršasi mintis, kad 
siūlymas gimtąją ir tuo pačiu valstybinę kalbą prilyginti 
tolimosios praeities lotynų kalbai ir tokiu sugretinimu ją 
kitaip nei priimta ir įstatymais nustatyta traktuoti, siekia, 
ko gero, visai ko kito, būtent - nuvertinti tautybės sampratą 
ir tautiškumo žymę. Mat atrodo, kad įvairių naujenybių 
sukeltuose sūkuriuose kai kam labai rūpi, kad tautiniai 
reikalai nebūtų iškeliami, o turėtume būti "moderniškai 
pažangūs" ir atitinkantys paskutiniąją madą, nes kaip kitaip 
tapsime tobulais vakariečiais. Galimas dalykas, kad tie 
sūkuriai savaime neatsiranda. Jie yra sukeliami pagal laiką 
ir reikalą. Kas tai daro? Pasigirsta balsų, kad tai siekis 
mėginti keisti žmonių mąstyseną iš esmės. Daug įvairių 
naujenybių ir skatinimų neatsilikti - tai tik priemonės tam 
tikslui siekti. Gal sakytų kas, kad vėl kuriamas naujas 
"baubas"? Nuomonių dėl to gali būti visokių. Tačiau visi 
balsai yra lygiateisiai - laisvas ir šiuo kalbos klausimu 
pasisakymas. Kaip ten bebūtų, vargu ar kas rimtai galėtų 
įrodyti, kad tauta ir jos kalba yra dalykai pasenę ir 
nebetinkantys šiems laikams? Atvirkščiai - kultūrą kūrė ir 
kuria tautos, o ne kokios komercinės, jokių idėjų nepri
pažįstančios grupuotės. Tik tautų išlikimas ir nenykstantis 
tautinis sąmoningumas užtikrins kultūros ateitį. O lietuvių 
kalba kaip ir Lietuva turi turėti savo vietą. Č.S. 
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Nuotykiai su Marijos karūna 
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS. SJ 

O Marija Pivašiūnų, 
Nusidėjėlių gynėja, 
Vesk į dangų, vesk pas Sūnų 
Teismo dieną užtarėja. 
Ten per amžius Ją regėsim 
Ir kaip motiną mylėsim. 

*** 
Klausydamasis šios Piva

šiūnų Marijai skirtosios gies
mės, prisiminiau tą dieną, kai 
į čia su bičiuliu, Vilniaus uni
versiteto doc. Leonu Petravi
čium, buvau atvažiavęs prieš 
šešiolika metų. Tada netikėtai 
buvau tapęs dabar jau a.a. 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus kurjeriu. Mat anuomet 
kardinolas (ar tik nebuvo, 
kaip pats minėjo, su atsistaty
dinimo prašymu) buvo nuva
žiavęs pas popiežių Romon. 
Šv. Tėvas Jonas Paulius 11 at
vykusiam tada dar iš po rau
donųjų padu kenčiančios tė
vynės kardinolui rengė dova
ną - auksinę karūną Pivašiūnų 
Dievo Motinai. Tačiau kardi
nolas, būdamas Vatikane ir 
susitikęs su meistrais, kurie 
rūpinosi šia dovana ir dar tik 
kūrė šią karūną, sužinojo, kad 
iki jo grįžimo į Lietuvą toji 
dovana nebus baigta. Kadangi 
gyvendamas pas monsinjorą 
Vytautą Kazlauską, tuo metu 
dar vadovavusį Vatikano lie
tuviškų laidų redakcijai, kar
tas nuo karto koridoriuje ar 
prie stalo susitikdavau su kar
dinolu ar ilgokai jo kambaryje 
pasikalbėdavau, jis paprašė, 
kad aš, grįždamas iš Romos 
namo, tą jau baigtą daryti ka
rūną parvežčiau. Jis Vatikane 
pasakęs, kad iš Vilniaus esąs 
universiteto dėstytojas galės 
pargabenti karūną Lietuvon. 
Atsakingieji Vatikano parei
gūnai sutiko su tokiu kardino
lo pasiūlymu. Kardinolas pas
kui mane užtikrino, kad dova
na bus aprūpinta ne tik reika
lingais antspaudais, specia
liais laiškais, bet ir kitais ano, 
sovietinio režimo metais, būti
nai reikalingais ir gana sudė
tingais formalumais. 

Tada ilgiau už kardinolą 
Italijoje pabuvau gal dar tris 
keturias savaites. Išgyvenau 
neapsakomą nesėkmę ir kartu 
didelį išmėginimą. J ėzuitų 
provincijolas kun. Jonas Da
nyla, žinodamas, kad bet kokį 
laišką per tuomet dar atidžiai 
saugomą TSRS sieną man bus 
sunku pervežti, tarėsi su ma
nimi, kaip trumpą lotyniškai 
rašytą laišką pervežti per sie
ną. Tame laiške buvo rašoma, 
kad Vilniaus un-to dėstytojas 
Kazimieras Ambrasas, pa
grindinės seminarijos sąlygo
mis yra išklausęs visus filosofi
jos ir teologijos kursus, ir yra 
tinkamas gauti kunigystės 
šventimus. Todėl jėzuitai pra-

šo jį įšventinti kunigu Romo
je. Taigi šį ant mažo popierė
lio lotyniškai rašytą kun. Jono 
Danylos laiškelį, įdėjęs į vieną 
"Prima" papirosų pakelį (rū
pestingai įsukęs jį į vienos ci
garetės taboką), tarp visų kitų 
dovanoms įsidėtų rūkalų dre
bančia širdimi vežiausi į 
Maskvą ir tiktai tada šiek tiek 
atlėgo širdis, kai išvyniojau jį 
Gregorianumo universitete ir 
parodžiau vienam profeso
riui. Štai kodėl svarbiausias 
mano rūpestis kelionei į Ita
liją buvo kunigystė. Tada jau 

Švč. Mergelės Marijos 
karūna 

važinėjau tada po gražiąją 
Italiją, kuri man dabar, nors 
švietė kaip visada labai dosni 
ir nuostabi šio krašto saulė, 
atrodė liūdnoka ir ūkanota. 

Gerai, kad mane kiek mo
kėdamas guodė ne tik mon
sinjoras, pas kurį gyvenau tas 
visas įspūdingas atostogų die
nas, bet kartu ir stiprino būsi
masis mano kelionės slaptasis 
uždavinys - parvežti Pivašiū
nams Švč. Dievo Motinai Ma
rijai auksinę karūną, kurią ga
vęs iš Vatikano pasiuntinio į 
rankas, slapčia savo kamba
ryje nejučiomis pro ašaras 
meldžiausi: "Marija, per ge
rojo monsinjoro rūpestį mane 
atvedusi prie savojo Sūnaus, 
Kristaus Vietininko kojų į 
Amžinąjį Miestą, nejaugi man 
neleisi tapti savo tarnu? Glo
bok ir saugok mane ligi pasku
tinio atodūsio ir padėk, lai
mingai parvežus šią Tavo ka
rūną į Tėvynę, būti tuo, kuo 
tokiomis sudėtingomis sąly
gomis, saugumo stropiai seka-

Paveikslas "Švč. Mergelė Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda (Pi
vašiūnų šventovė)" nutapytas Lietuvos dailininko XVII šimt
mečio viduryje 

buvau baigęs pogrindinę ku
nigų seminariją, kuriai anuo
met vadovavo Lietuvos jėzui
tų provincijolas kun. Jonas 
Danyla. Deja, garsiojo uni
versiteto profesorius tuo laiš
keliu mažai domėjosi. Man 
ne tik neleido (o kaip džiau
gėsi mons. V. Kazlauskas ga
lėsiąs man surengti slaptąsias 
primicijas katakombose ir iš
lydėsiąs mane Lietuvon jau 
kunigu), bet ir prasitarė, jog 
esu netinkamas būti kunigu. 
Dėl šių skaudžių žodžių nepa
prastai krimsdamasis, nusimi
nęs, visados sopama širdimi 

mas, penkerius metus kun. 
Jono Danylos žinioje ren
giausi būti? Dėkoju Tau, Dan
gaus, Žemės ir mano nema
riosios sielos Karaliene, Mo
tina ir Užtarėja„." 

Pagaliau svetingojo mon
sinjoro buvau nugabentas į 
Fiumičino oro uostą. Atsisvei
kinęs mane lydėjusį mielą sū
duvietį monsinjorą ir pamoja
vęs raudoniems Romos sto
gams, vėl po pustrečios valan
dos atsiradau Maskvoje, kur 
atsidūriau į smalsaus muiti
ninko rankas. 

-------

Nukeltai 5-tą psl. 
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Sovietiniai žvėrys 
Budavonėje 

Ten žuvo kunigai - Balsys, Dabrila, Petrikas 
Mirusiųjų kunigų kūnai 

po žiauriausių kankinimų 
buvo nepanašūs į žmonių kū
nus. Gerai matėsi, kaip jie 
buvo kankinami. O kankinti 
ilgai, ir ilgai iš jų tyčiotasi. 
Jie baisiai sužaloti, badyti... 
Jų kaktose ir krūtinėse išde
ginti kryžiai. Ko gero, dar 
gyviems išplėšti viduriai. 

Taigi, savo akimis, savo 
protais, savo kūnais daugy
bei iš žymių žmonių teko vis
ką pakelti, patirti ir galų gale 
- numirt. Tai šventos Lietu
vos aukos! Aišku, kad vien 
miškas mena ir žino visas įvy
kių smulkmenas. Bet jis -
nebylys. Jis nepasakos. 

lis pasinaudojo šia galimybe 
ir pasitraukė. Thip jie išvengė 
to baisaus likimo. 

Kunigas Justinas Dabri
la taip pat turėjo progos išsi
gelbėti. Jam buvo duotas 
"raktelis", kurio dėka šis 
žmogus, stambaus ūkininko 
padedamas, galėjo pereiti 
sieną Kybartuose. Tačiau šia 
proga kunigas nepasinaudo
jo. Jis, kaip ir daugelis Lie
tuvos Sūnų, žiaurų likimą 
sutikti ryžosi - čia. Iš čia 
besitraukiantys bolševikų 
okupantai nusprendė baisi
ausiu būdu, su žiauriausiu 
sadizmu ir pasityčiojimu nu
žudyti visus tris kunigus (visi 

Iš k.: kun. Vaclovas Balsys (1905-2005), kun. dr. Justinas 
Dabrila (1905-2005), kun. Jonas Petrika (1885-2005) 

Baisiausia tai, kad jie bu
vo deginami ir pjaustomi gy
vi. Ir šito niekas nepaneigtų. 
Jiems supjaustytos nosys, 
nupjautos ausys, išbadytos 
akys, supjaustytos ir su viela 
sukabintos lūpos, nuo pečių 
lupta oda, išpjaustant ten 
kryžius ... 

Čia galima tik pridurti: 
Nekaltą žudyti, daug proto 
nereikia. l Jėgos ir žiaurumo, 
daug žodžių piktų. l Tad bu
delis šaukia ir rėkia, ir keikia 
l Visai nesijaučia prieš žmogų 
kaltu. 

Štai tada ir atsiranda 
puiki proga atsikratyti pa
čiais mokyčiausiais, gabiau
siais ir pagarbos verčiausiais 
Lietuvos žmonėmis. O la
biausiai apsišvietę Lietuvos 
žmonės - tai ir buvo kunigai. 

Tada gyvenimas privertė 
žmones apsigalvoti, ar 
pasilikti čia, ir lai bus kas 
bus, ar pasitraukti į Vakarus. 
Tai buvo pati svarbiausia 
kryžkelė. O gal pavyktų tada 
išvengti to, apie ką čia kal
bame, ir ko bijoma? Dauge-

Vilkaviškio rajono) vienoje 
vietoje tuo pačiu metu. 

Visus juos ištiko ypač 
baisus likimas, ne jie pasi
rinko ir patyrė tą tikrąjį Gol
gotos kelią, nepalikdami sa
vo ganomų avelių. Norma
liam žmogui sunku net su
vokti, kaip gali šitaip nužmo
gėti tas, kuris šį "darbą" taip 
"uoliai" dirba. 

Matyti, kad tikra tiesa, 
jog pats didžiausias, pats pa
vojingiausias žemėje žvėris -
tai žmogus, atrodo, kad įsi
siautėjusio žudiko smegenys 
dirba labai "produktyviai". 
Jei žvėris išalko, jis ramiai 
renkasi sau auką - auką 
maistui (alkiui numalšinti). 
Jei pavyko tokią pasigauti, 
žvėris dantimis užspaudžia 
jos gerklę ir palaukia, kol ši 
nusibaigs. O žmogus, kai įsi
siautėja, tai jau sustoti nega
li. Savo auką jis muša, pjaus
to, spardo, bado ... Vis sugal
voja naujų kankinimo būdų, 
nes jam veide noras, kad to, 
ką jau padarė, dar per maža. 

Birutė Papečkienė 

p OKALBIA 

Neįprasta paroda Vilniuje 
I 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje surengta gana neįprasta 
šiais laikais paroda - senovinių abrozdėlių (šventųjų paveikslėlių) 

Kalbiname šios parodos 
organizatorių klieriką Mozę 
Mitkevičių. 

- Žmonės renka įvairiau
sius daiktus. Šioje parodoje pri
statai savo netradicinį rinkinį -
abrozdėlius. Kaip pradėjai juos 
rinkti? 

- Susidomėjimas šven
taisiais paveiksliukais, kaip ir 
kokiais kitais daiktais, man 
neatsiejamas nuo žmogaus. 
Kas nors paskatina ir užkabi
na domėtis vienu ar kitu daly
ku, atsargiai pasufleruoja. 
Domėtis abrozdėliais buvau 
paskatintas ir aš, kai gavau 
vieną tokį įrėmintą dovanų. 
Turbūt jis ir užkabino. Aišku, 
negaliu sakyti, kad iki tol man 
šie paveiksliukai visai nerūpė
jo, ne - jie visada buvo labai 
gražūs ir iškalbingi, nuo
stabūs, bet reikėjo konkre
taus paskatinimo ar išlaukto 
momento, ar įsižiūrėjimo, ku
ris patrauktų. Pats kaupimas 
nieko nereiškia ir nieko ne
duoda, turi pamilti tuos pa
veikslėlius, jie turi rūpėti, pa
traukti, o tai labai netyčia ir 
neplanuotai užklumpa. Tada 
jau nebegali nerinkti jų, ne
saugoti ir nemylėti... 

- Parodoje pristatai nema
žai abrozdėlių. Kiek laiko juos 
rinkai, kaupei? Ir kodėl suma
nei juos parodyti kitiems - kaip 
gimė parodė/ė? 

- Tiesą sakant, aš veikiau 
esu laimingas paveldėtojas nei 
sunkiai besiverčiantis rinkė
jas. Turbūt todėl šie abrozdė
liai man dar artimesni. Kiek
vienas jų primena draugą ar 
bičiulį, kokią močiutę ar mer
giną, ar visai nepažįstamą 
žmogų, dovanojusį nučiupi
nėtą ir išsaugotą, numylėtą 
abrozdėlį. Gavęs džiaugiausi, 
dėliojau, ieškojau jam vietos. 
Taip ir prinoko parodėlė. 
Knietėjo parodyti šiuos mažus 
stebuklus ir kitiems. Jau vien 
todėl, kad religinis menas tik
rai nyksta ir svetimėja. Aną
dien užėjau į knygyną, norė
damas įsigyti Velykų atvirukų, 
ir nustebau, kad jie neskelbia 
prisikėlusiojo Kristaus, ne
šaukia džiugaus Aleliuja. Tie 
atvirukai vaizduoja margu
čius, viščiukus, ančiukus, viso
kius pavasarinius vaizdus, bet 
nieko tokio, kas bylotų apie 
mūsų tikėjimą, kas bent bana
liai kreiptų į Kristų. Ši parodė
lė kartu yra ir atsvara tokio 
religinio meno trūkumui ir ig
noravimui. 

Grįžtant prie parodėlės 
rengimo, ne vien abrozdėliais 
žmonės prisidėjo, kiti - iš pa
žiūros nematomu darbu, su
teikdami patalpas ar padova
nodami stendus, ar padėdami 
juos pakabinti. Tai kur kas 
sunkiau, nei rinkti abrozdė
lius. Juos dėlioti, rūšiuoti, su 
jais būti yra malonu, o techni
niai dalykai rengiant parodą 
tikrai vargina. Be kitų pagal
bos niekas neišeitų ir niekas 
nepavyktų. 

Iš tiesų abrozdėlių paro
da yra neįprasta, nes tie pa
veiksliukai prakalbina. Man 
atrodo, kad žmonės, žiūrėda
mi į juos, meldžiasi. Vien žiū
rėdami... Net nesuvokdami, 
kad yra įtraukiami į šį besi
meldžiantį abrozdėlių pa
saulį ... 

- Kaip Tau atrodo, ar 
abrozdėliai yra maldingumo 
praktika, ar meno rūšis? Koks 
Tavo žvilgsnis į juos? 

- Jie tokie įvairūs, kad 
apima visa. Viską galima juo
se atpažinti. Tereikia įsižiūrė
ti. Įsižiūrėti - tai ne šiaip pa
žvelgti, atpažinti Biblijos sce
ną ar kokio šventojo gyveni
mo epizodą, bet pabandyti pa
matyti jame kai ką ypatingo, 
išgyventi kai ką artimo. Kar
tais suvirpina širdį vien tik iš
orinis jų grožis, net neskaičius 
maldos ... 

Jie kalba ir yra labai iš
kalbingi. Atsiveria tikras, gy
vas pasaulis. Dievas ir šventie
ji juose tokie artimi, tokie kas
dieniški, jog patraukia savo 
paprastumu. Jie čia pat ir lais
vai pasiekiami, tereikia į juos 
įsižiūrėti atvira širdimi... Įsi
vaizduoju, kad anų laikų se
nyviems žmonėms, nemokan
tiems skaityti, neturėjusiems 
Biblijos, šie paveiksliukai at
stojo teologijos traktatus. Net 
vaikų galvose jie formavo 
krikščionišką pasaulėžiūrą, 
atstodami Bibliją ar katekiz
mą. Jie mokė ne tik tikėjimo 
tiesų, bet ir meilės. Mokė my
lėti ne tik Dievą ir Mariją, bet 
ir tėvynę, ir kiekvieną artimą. 
Tebemoko ir mus ... 

Keistu būdu tie abrozdė
liai prijaukina Dievą, padaro 
Jį nebaisų, savą, mylimą. Tie-

sa, Dievo įvaizdžiai abrozdė
liuose perimti iš Biblijos, bet 
čia pateikti artimiau, mums 
suprantamiau, priimtiniau. 
Antai, "Viešpats Jėzus kaipo 
Gerasis Ganytojas", apsikabi
nęs avelę, ar "Kūdikėlis J ė
zus", miegąs šalia savo kančios 
įrankių ... Argi įmanoma ne
pamilti Jėzulio, apgaubiančio 
vargšą, sušalusį vaiką savo ap
siaustu, ar meiliai prisiglaudu
sio prie kryžiaus? Kaip nemy
lėti Marijos "Užtarytojos mū
sų", maloningai žvelgiančios 
meilės kupinomis akimis? .. 

- Esi prikaupęs ne tik lietu
viškų, bet ir lenkiškų, vokiškų, 
prancūziškų, angliškų. Ar jie 
kuo nors skiriasi, gal turi tauti
nių bruožų? Minėjai, kad jie 
moko ir tėvynės meilės. Kokiu 
būdu? 

- Tikėdami šventųjų bend
ravimą, tikime, kad jie bend
rauja ne tik tarpusavyje, bet ir 
su mumis - ~aisiais bei nuodė
mingaisiais. Žmonės dalijosi 
su jais visu savo gyvenimu, 
troško, kad šventieji būtų jų 
kasdienybės dalimi, apsaugo
tų pirmiausia nuo piktojo pa
gundų bei ligų, taip pat ir nuo 
priešo, kuris kėsinasi į tėvų 
žemę. Todėl kai kurie jų yra 
patriotiški ir pabrėžiantys tau
tiškumą. Iš tiesų, kiekviena 
tauta turi savo mėgstamus 
šventuosius, ar ypač garbina
mus Jėzaus, Marijos titulus, 
kiekviena valstybė turi savo 
ypatingas šventoves "savo" 
Jėzui garbinti ar "savo" Mari
jai pagerbti, pavyzdžiui, ir lie
tuviai didžiuojasi "Szidlavos 
ligonių sveikata". Troškimas 

turėti sau artimus šventuosius 
atsispindi ir abrozdėliuose. 
Savitumą pirmiausia išreiškia 
kalba, taip pat tautiniai ir vals
tybiniai simboliai. Ir visai ne 
dėl noro išsiskirti išaukštinant 
savo tautybę ar siekiant kaž
kaip lenktyniauti su kitomis 
tautomis rinkoje, bet todėl, 
kad valstybingumas ir tautiš
kumas žmogui iš tiesų yra la
bai svarbūs. Į abrozdėlį jis su
dėjo viską, dėl ko gyvena. Ja
me meilė Dievui ir meilė tė
vynei susipina. 

Nukelta į 3-čią psl. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

Vilnius, 2007 m. gegužės 7 d. 
Mielieji plunksnos meistrai, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 
-proga. 
. Kiekv_ien~ i~ ~ūsų ž~~i~ yra ~varbus puoselėjant Lietuvoje demokratines tradicijas, ku

ri~nt atvirą 1vamoms ide1oms ir tolerantišką visuomenę, gerbiančią minties ir spaudos 
laisvę. 

. Ypati_nga spa~d~s "!isija ne ~ik suteikia Jums galimybę informuoti visuomenę apie 
Lietu~os ~~pasaulio Įvy~ius, bet taip pat reikalauja iš Jūsų atsakomybės už išsakytas mintis, 
nes ~az:_v~ ir atsakomybe - tai derinys, kuriuo grindžiama demokratija. Spaudos dėka mūsų 
~~utie~iai b~vo n~o~~t s~ati~ami ~epamirš~i demokratinių vertybių bei jas puoselėti. Todėl 
siandien galime didziuotis budami modernios visuomenės nariais. 

Linkiu ~ums objektyvumo, kantrybės bei neblėstančios energijos, atliekant savo 
nelengvą, tačiau ypatingą ir itin reikšmingą Lietuvai misiją. 

Neįprasta paroda ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Antai, viename jų šv. 
Pranciškus sėdi Lenkijos pa
sienyje, prie valstybės stulpe
lio, ir ten sako paukšteliams 
pamokslą, o iš dangaus į jį 
žvelgia Čenstachavos Dievo 
Motina. Taip, matyt, norėjosi 
abrozdėlio autoriams prisi
jaukinti šį daugelio šalių myli
mą šventąjį. Ir tegu, šv. Pran
ciškaus populiarumas bei pa
trauklumas kitų tautų akyse 
dėl to visai nenukenčia. Man 
atrodo, kad jei Žemaitijoje 
paklaustume, kur gimė ar gy
veno šv. Antanas, ne vienas 
žemaitis atsakytų, jog Kretin
goje, nes juk ten vienas žino
miausių Lietuvos vienuolynų, 
tenai stebuklingas šv. Antano 
paveikslas ir garsiausi jo vardo 
atlaidai. Iš tiesų, jis toks savas, 
kad neįsivaizduojam jį buvus 
italu. Arba šv. Ona, mokanti 
mergaitę Mariją, atrodo taip, 
lyg būtų kurio nors Lietuvos 
bažnytkaimio močiutė. Ir Ma
rija dažnai nutapoma be žy
daitės bruožų, bet kaip lietu
vaitė - geltonkasė ir žydrų 
akių. Tai tik atspindi mūsų no
rą turėti šventuosius ir kuo 
panašesnius į mus, to paties 
kraujo, nes tik tokie šventieji 
gali mus suprasti, už mus mels
tis ir mus užtarti ... 

Kai kurie jų byloja apie 
tuometinį žmonių rūpestį ar 
skausmą dėl tėvynės. Pavyz
džiui, 1938 metų Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo motinai 
skirtas vaizduoja tautiniais 
drabužiais pasipuošusią lietu
vaitę su sūnumi ant rankų, 
stovinčią tarp gėlių, už grandi
ne apjuostos žemės, ir viltin
gai žvelgiančią į okupuotą Vil
nių. Per miglą matyti Gedimi
no pilis ir Aušros Vartai, vidu
ry - Gailestingoji Dievo Mo
tina; vidinėje pusėje jai skirta 
giesmė, maldaujanti neapleis
ti, užtarti ir grąžinti sostinę 
tėvynei, kur vėl linksmomis 
širdimis maldininkai galėtų 
šlovinti Kristų. Toks abrozdė
lis gražus ir istoriškai vertin
gas dėl savo turinio, nors me
ninės vertės ir neturi. Jis iš
reiškia sielvartą netekus myli
mo Vilniaus. 

Tėvynės meilę ypač pa
brėžia abrozdėliai su šv. Kazi
mieru, pelnytai vadinamu Lie
tuvos globėju. Jo atvaizdą be
veik visada lydi prierašas Šv. 
Kazimierai, melsk Dievą už 

mus ir mūsų šalį arba Šv. Kazi
mierai, globok mūsų tėvynę 
Lietuvą. Kai kuriuos senes
nius dar papuošia vytis. 

Taigi, meilė Dievui aprė
pia ir meilę tėvynei, ir meilę 
artimui. Abrozdėliai moko ne 
tik tikėjimo tiesų, bet taip pat 
u_~do ir tauJiškumą bei patrio
tlskumą. Sventumas neturi 
būti apatiškas tėvynės meilei, 
šventieji globoja savo tėvynę 
ar net ir svetimą, kaip pavyz
džiui, šv. Jurgis vaizduojamas 
su ietimi ant žirgo ir pervėręs 
slibiną. 

- Vardiji konkrečius šven
tus paveiksliukus. O kuris iš 
šios daugybės mėgstamiausias 
Tau pačiam? 

- Kiekvienas labai skirtin
gai prakalbina. Jie visi gražūs: 
vieni dėl savo išvaizdos - pa
rudavę nuo senumo, apdriskę, 
numelsti, numylėti; kitų 
"kvarbatkėlės" patraukia ar 
šve~tųjų aksominiai rūbeliai, 
trečių - spalvos ar linijos, dar 
kitų - gražus motyvas ar epi
zodas. Juos vienija paprastu
mas, kuris irgi veikia. Jie nėra 
primityvūs, kičiniai (kaip daž
ni šiuolaikiniai), bet dvelkia 
tikrumu ir paprastumu, ir iš
mintimi. Kai kurie įrašai įdo
mūs dėl savo tiesioginio verti
mo iš lotynų kalbos, pavyz
džiui: "J ezus N azaranskasis 
kryžiumi apsunkintas" - labai 
paprastas ir stačiokiškas įra
šas, bet vėlgi - nuoširdus, dėl 
to mielas ir artimas. Kiti pa
traukia savo maldele, tegu ir 
sentimentalia, bet tikrai nuo
širdžia, pavyzdžiui: Saldžiausė 
Szirdis Jezaus, būk mano Mei
lei Šie žodžiai gali būti trum
pos, bet visa apimančios mal
dos pavyzdys. Arba: O Poni 
mano, o Motina mano! Atmįk 
jogei Tavo esmu, užlaikyk ma-

• 
l 

Petras Vaitiekūnas 

nę kaipo daiktą ir savastį Tavo, 
- gana stačiokiškas tekstas, 
bet kalba apie visišką atsida
vimą Marijos globai. Tos mal
delės išreiškė žmogaus gyve
nimo kryptingumą: atsigręži
mą į Dievą bei nusigręžimą 
nuo piktojo. Vienas abrozdė
lis labai gražiai atskleidžia 
Dievo ieškojimą - maža mer
gaitė, sėdėdama ant altoriaus, 
pasilenkusi prie tabernakulio, 
beldžia į jo dureles ir klausia: 
"Jezau, ar esi cze?" 

Kitas prancūziškas it at
sakymas vaizduoja prieš alto
rių besimeldžiantį jaunikaitį 
bei tabernakulyje ant šieno 
sėdintį J ėzulį, laimil!antį jį 
pro atvertas dureles. Sie vai
kams paaiškina, kur galime 
atrasti Dievą, kur Jo ieškoti 
ir kas yra tabernakulis. Suau~ 
gusiuosius ragina žvilgtelėti į 
savo širdį ir pamatyti tenai ta
bernakulį, paklausti širdies, 
ar "Jezus yra cze?" Todėl 
kiekvienas labai vertingas ir 
gražus. 

Tačiau visų gražiausias 
man yra nėriniuotas abrozdė
lis su Aušros Vartų Marija. 
Ne tiek dėl meninės vertės 
kiek dėl jaučiamos Marijo~ 
globos. Josios prižiūrimas ša
lia Aušros Vartų ir užaugau. 
Tad gal net ne pats abrozdėlis, 
o Gailestingumo Motinos ti
tulas man yra mieliausias. Vi
sų jų uždavinys bei tikslas pri
minti mums, kad esame neuž
miršti Dangaus, kad rūpime 
šventiesiems ir būsime išklau
syti kaskart, kai šauksimės jų 
pagalbos. Primena, jog Dievas 
yra mūsų pusėje, kad myli mus 
ir trokšta būti tarp mūsų. Ne 
tik abrozdėliuose ... 

-Ačiū už pokalbj. 
Kalbino D. Zemaitytė 

Bernardinai.It 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Remia Estiją 

Vilniaus Katedros aikš
tėje gegužės 8 d. apie 2,000 
gyventojų susirinko į Baltijos 
šalių solidarumo demonst
raciją "Mes kartu! Laisvi ir 
nepriklausomi". Atgimimo 
dvasia vykusio renginio me
tu lietuviai pareiškė paramą 
Estijai konflikte su Rusija 
dėl sovietinio Bronzinio ka
rio statulos perkėlimo. "Es
tija, Estija, Estija!" - susiki
busi už rankų, skambant Ka
tedros varpinės dūžiams, 
skandavo minia. Susirinku
siuosius apjuosė 50 m. ilgio 
trispalvė. Dalyvavo popu
liarūs dainininkai: Vytautas 
Kernagis, Jurgis ir Erika Di
džiuliai, Sati. Pastaroji daini
ninkė gyvai atliko dainą 
"Laisvė". Skambėjo ir atgi
mimo metu populiarus kūri
~ys "Bunda jau Baltija", at
bekarnas lietuvių, latvių ir 
estų kalbomis. 

Tą pačią dieną panašios 
demonstracijos vyko Rygoje 
bei Baltijos šalių pasieniuose: 
susikibę rankomis žmonės 
prisiminė 1989 m. Baltijos 
kelią ir dar kartą išreiškė 
Baltijos tautų vienybę ir stip
rumą. Rygos Duomo aikštėje 
susirinko apie 1,000 žmonių, 
praneša DELFI. Latviai aikš
tėje išskleidė milžinišką Esti
jos vėliavą, kuri naudojama 
sporto renginiuose. Estijos 
sostinėje Taline nieko pana
šaus nebuvo rengiama - bai
minantis naujų smurto pro
veržių čia uždrausta organi
zuoti žmonių susibūrimus. 

Vyriausybės ataskaita 
Premjeras Gediminas 

Kirkilas seime gegužės 3 d. 
pristatė vyriausybės 2006 m. 
veiklos ataskaitą, skelbia 
BNS. Vyriausybė tikisi, kad 
dėl šešėlinės ekonomikos 
poveikio mažinimo šių metų 
biudžeto pajamos išaugs 
apie 0.4% bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Premjeras 
sakė manantis, jog apie 30-
40% praėjusiais metais pa
vyko sumažinti šešėlinės 
ekonomikos mastu. Jis įvar
dijo kelias priežastis, lėmu
sias šešėlinės ekonomikos 
masto mažėjimą - mokesti
nes reformas, įvairias vyku
sias veiklas, kovą su nelega
lių atlyginimų mokėjimu 
"vokeliuose". 

Ataskaitoje nurodoma, 
kad vyriausybė įsipareigoja 
mažinti gyventojų pajamų 
mokesčio naštą ir 2007 m. 
antrąjį pusmetį ketina svars
tyti tokią galimybę. Pernai 
liepą gyventojų pajamų mo
kesčio tarifas buvo sumažin
tas nuo 33% iki 27%. Taipgi 
siekiant veiksmingų ekono
mikos reformų ir verslo kon
kurencingumo didėjimo, 
2007 m. planuojama ištirti 
galimybes taikyti pelno mo
kesčio lengvatas investici
joms į mokslinius tyrimus, 
eksperimentinę plėtrą, tech
nologijas. 

2007-2009 m. numatoma 
sudaryti dvigubo apmokes-

tinimo išvengimo sutartis su 
Indija, Tailandu. Vyriausybė 
numato skatinti įmonių jun
gimąsi į bendradarbiavimo 
tinklus, inovacijų ir naujų 
technologijų diegimą. Šie
met planuojama aktyviau 
aptarinėti ir priimti spren
dimus dėl prekybinio ir eko
nominio bendradarbiavimo 
su Gudija, Rusija, Lenkija, 
Ukraina, Kazachstanu. Vy
riausybės ataskaitoje pažy
mima, kad Lietuva eurą pla
nuoja įsivesti "kuo greičiau", 
o juo pakeitus litus, kasmet 
būtų rengiama Stabilumo 
programa. 

ES biudžeto lėšos 
Kitais metais Lietuvos iš 

ES biudžeto gausimos lėšos 
gali sudaryti daugiau nei 5% 
šalies bendrųjų valstybinių 
pajamų, arba beveik 100 
min. eurų daugiau nei šie
met, praneša DELFI. Biu
džeto ir finansinio prog
ramavimo komisarė Dalia 
Grybauskaitė teigė, jog pir
mą kartą daugiau pinigų nu
matoma ekonomikos augi
mui, užimtumui bei mokslo 
tyrimus skatinančioms prog
ramoms, o ne žemės ūkiui. 
Pastarajam siūloma palikti 
tiek pat - apie 56 bln. eurų, 
labiau pabrėžiant paramą 
bendrajai kaimo plėtrai. Lie
tuvos žemės ūkiui siūloma 
beveik 1.5 bln. Lt - 10 min. Lt 
daugiau nei pernai. Struktū
rinių ir Sanglaudos fondų lė
šos Lietuvai sudaro apie 5 
bln. Lt. Pasak komisarės, tai 
milžiniškos lėšos, galinčios 
suteikti Lietuvos ekonomi
kai didžiulį pagreitį su są
lyga, jei šalis sugebės efekty
viai paramos pinigus panau
doti. 

Jungiasi partijos 
BNS žiniomis, gegužės 3 

d. Socialdemokratų frakcija 
priėmė "pilietininkus", pali
kusius seimo pirmininko 
Viktoro Muntiano vadovau
jamos Pilietinės demokrati
jos partijos frakciją. Social
demokratų frakcija nuo šiol 
vėl galės vadintis didžiausia 
seime, turėdama 28 atstovus 
iš 141 parlamente. 

Valstiečių liaudininkų 
sąjungos, Pilietinės demok
ratijos (PD) ir Lietuvos cent
ro partijų pirmininkai Kazi
miera Prunskienė, Viktoras 
Muntianas ir Romualdas 
Ozolas gegužės l d. pasirašė 
ketinimų protokolą, skelbia 
derybų apie jungimosi pra
džią ir politinės sąveikos 
stiprinimą seimo, vyriausy
bės ir savivaldybių tarybų 
lygmeniu. Gegužės 3 d. ofi
cialiai susijungė Pilietinės 
demokratinės partijos ir 
Lietuvos valstiečių liaudi
ninkų partijos frakcijos. Su
sijungusios frakcijos pasiva
dino Valstiečių liaudininkų 
ir pilietinės demokratijos 
frakcija. Ji turi 20 vietų sei
me. Valstiečiai liaudininkai į 
frakciją atsinešė 13 manda
tų, "pilietininkai" - 7. RSJ 
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EUGENIJA M!SEV!ČIENĖ 

Šis mano straipsnis kaž
kiek primena pasaką apie pe
lenę„. Tačiau, juk žinome, 
kiekvienoje pasakoje yra da
lelė tiesos, o mūsų gyvenimai 
ne visada būna tokie laimingi, 
kaip pasakos pabaiga, bet vis
gi būna ir gražių pavyzdžių. 
Tik sunkiai dirbdami ir atkak
liai siekdami savo tikslų gali
me susikurti jei ne pasakišką 
gyvenimą, bent jau širdžiai 
malonias gyvenimo sąlygas ... 
Šiandien norime supažindinti 
jus su Atlantoje gyvenančia 
daktare-pediatre lietuve LR 
garbės konsule Roma Kličiene. 

Ji gimė ir užaugo Vilniuje. 
"Pasakų mieste" ji lankė An
tano Vienuolio vidurinę mo
kyklą, po to baigė cum laude 
Vilniaus universiteto Medici
nos fakulteto pediatrijos spe
cialybę. Keletą metų ji dirbo 
apylinkės pediatre, vėliau, po 
specializacijos, ir ausų-nosies
gerklės specialiste Vilniaus 
rajono poliklinikoje. 

1989 m. Roma nuvyko į 
Kanadą Hamiltono mieste ap
lankyti dviejų gyvenančių dė
džių. Ten ji susipažino su 
keliam puikiam lietuvių šei
mom, liko sužavėta Kanadoje 
gyvenančių moterų savaran
kiškumu, pasitikėjimu savimi. 
Tuda viešnia savo dėdėms pa
sakė: "žinote, vyrams visur ge
ra gyventi, o moterims čia ge
riau. Aš norėčiau gyventi Ka
nadoj e". Tuo metu dar ne
daug kas atvykdavo iš oku
puotos Lietuvos į Kanadą, tad 
Roma savo giminaičių pagal
ba greičiau nei per savaitę su
tvarkė iškvietimo dokumen
tus. Į Lietuvą jaunoji specia
listė grįžo jau su reikalingais 
dokumentais, įgalinančiais le
galiai siekti emigracijos į Ka
nadą. Kartu su Roma panoro 
vykti ir jos vyras, kuris staiga 
pasidarė labai geras ir rūpes
tingas. Prieš išvykdama Roma 
manė, kad svetimoje šalyje 
gyvenimą reikės pradėti nuo 
nulio, vyras turės pamiršti vi
sus savo nelabus įpročius, vai
kai pagaliau vėl galės džiaug-

Buvusi kanadietė - garbės konsolė 
tis normaliu tėvu. Taip visa 
šeima ir išvyko už Atlanto„. 
Tačiau netrukus jis ir vėl 
įskaudino Romą„. Jau tada 
moteris su juo išsiskyrė. Nuo 
pat atvykŲno į Hamiltoną Ro
ma dirbo Sv. Petro (St. Peter's) 
senelių prieglaudoje-ligoni
nėje valytoja, kad galėtų pra
maitinti savo vaikus, užsimo
kėti už butą, kursus bei egza
minus, reikalingus siekti me
dicinos rezidentūros Kanado
je. Žinoma, jai padėjo jos dė
dės ir kiti geri Hamiltono 
žmonės, už ką ji jiems yra 
labai dėkinga. Savo užsispy
rimo ir sunkaus darbo dėka 
Roma išsilaikė reikalingus 
egzaminus. 

Nors dėl laiko stokos ji 
nedažnai pasirodydavo lietu
vių bendruomenės renginiuo
se, žmonės ją pažinojo. Jų dė
ka ji susipažino su Algiu Kli
čiumi, inžinieriumi, kuris tada 
neseniai persikėlė gyventi iš 
Montrealio, kur augo ir gyve
no, į didžiausią Kanados mies
tą Torontą. Roma ir Algis pa
tiko vienas kitam, pradėjo 
draugauti. Tuo metu "Klevo 
lapo" šalies ekonomika smu
ko, mažėjo lovų skaičius ligo
ninėse, tuo pačiu ir rezidentų 
vietų skaičius. Romos viltys 
vėl dirbti gydytoja Kanadoje 
vis nyko. Tuda ji pradėjo gal
voti apie rezidentūrą Jungti
nėse Valstijose. Dėl tų pačių 
ekonominių priežasčių Algio 
bendrovė, kurioje jis tuo metu 
dirbo, persikėlė į JAV Geor
gia valstijos Atlantos miestą. 
Taip jiedu ir apsisprendė kar
tu vykti į Ameriką, 1993 m. 
Nuo to laiko Kličiai čia ir te
begyvena. Roma ir Algis susi
tuokė ir su vaikais persikėlė į 
Atlantą. Romai vėl iš naujo 
teko laikyti visus medicinos 
egzaminus, bet ji gavo vietą pe
diatrijos rezidentūroje Char
leston mieste South Carolina 
valstijoje. Roma išvyko dirbti, 
o jos vaikai liko Atlantoje su 
Algiu, kur jie ir toliau ėjo į 

mokyklą. Tris su puse metų 
šeima savaitgaliais taip ir va
žinėdavo vieni pas kitus. 
Lengva tikrai nebuvo.„ Bai
gusi rezidentūrą Roma Kli
čienė įsijungė į didelę gydy
tojų grupę "Wellstar" At
lantos priemiestyje, kur nuo 
1999 metų dirbo pediatre. 

Garbės konsolė 
dr. Roma Kličienė 

Dabar ji yra nepaprastai 
patenkinta savo darbu ir kole
gomis. Įdomu tai, kad Romos 
bendrovėje "Towne Lake Pe
diatrics" dirba trys skirtingų 
tautybių gydytojai - žydas, 
arabas ir ji - lietuvė. Roma 
Kličienė yra šios gydytojų .fir
mos-kabineto viršininkė, visi 
puikiai sutaria, vyrauja tole
rancija, noras padėti vieni ki
tiems. Net Romos vyras Algis 
sako, kad pasaulyje yra ne
daug žmonių, kurie taip mėg
tų savo darbą, kaip jo žmona. 
Tais pačiais 1999 metais Ro
ma perėmė ir vadovaujančias 
pareigas JAV Lietuvių bend
ruomenės Atlantos apylinkė
je, atsistatydinus tuometinei 
pirmininkei Ramunei Ba
dauskienei. JAV LB Atlantos 
apylinkė įsisteigė 1977 m., ta
da ji jungė tik apie keliasde
šimt lietuvių, daugiausia tai 
buvo mišrios šeimos. Prasidė
jus "trečiabangių" antplūdžiui 
iš Lietuvos, organizacijos na
rių skaičius pastebimai išau
go, tarp jų atsirado darbščių, 
energingų, kūrybingų žmonių, 

kurie susibūrę į naują valdybą, 
kartu su Roma dirbo šešerius 
metus, pritraukdami vis naujų 
narių. Romos vyras Algis, ku
ris didesnę savo gyvenimo dalį 
talkino Montrealio lietuvių 
bendruomenei, visada buvo ir 
yra puikus patarėjas savo 
žmonai bei patikimas užduo
čių vykdytojas. Iš jo ne tik my
linti žmona Roma, bet ir kiti 
mokosi organizuotumo, mo
kėjimo planuoti, numatyti įvy
kius įpriekį. 

Siuo metu Atlantoje gy
vena apie 3000 lietuvių. Kaip 
ir kitur, jie labai įvairūs, turi 
skirtingų pomėgių, todėl, toli 
gražu, ne visi jungiasi į bend
ruomeninę veiklą. Dauguma 
Romos pažįstamų, Atlantoje gy
venančių tautiečių, yra darbš
tūs, inteligentiški, kūrybingi 
žmonės. Mažiau yra niurgzlių, 
visados nepatenkintų, manan
čių, kad jiems kažkas skolin
gas. „ Roma Kličienė labai 
džiaugėsi, kad Atlantoje jie 
neturi tiek bėdų su nusikaltė
liškais, konfliktuojančiais as
menimis, kokių nemažai yra 
Čikagoje„. 

2006-ųjų metų lapkričio 
mėnesį Lietuvos užsienio rei
kalų min. Petras Vaitiekūnas 
paskyrė Romą Kličienę garbės 
konsule Georgia valstijoje. 
Kaip prisipažįsta Roma - pa
skyrimas buvo lauktas, bet pa
siūlymas - netikėtas. Visi tik
riausiai puikiai prisimena tik 
neseniai į Angliją išvykusį tuo
metinį Lietuvos ambasadorių 
JAV ir Meksikai Vygaudą 
Ušacką. Jis savo kadencijos 
Amerikoje metu aplankė be
veik visas valstijas ir jose vei
kiančias lietuvių bendruome
nes. Praeitą pavasarį, paskatin
tas kunigo Vaidoto Labašaus
ko, kuris atvykdavo į Atlantą iš 
Vašingtono dukart per metus 
atnašauti lietuviškų Mišių, V. 
Ušackas apsilankė ir šiame 
mieste. Tuoj po viešnagės jis iš 
Vašingtono paskambino Romai 
Kličienei klausdamas, ar nesu-

tiktų ji imtis Lietuvos garbės 
konsulės Georgia valstijoje pa
reigų. Ambasadorius puoselėjo 
mintį kiekvienoje Amerikos 
valstijoje, kur yra lietuvių, turėti 
garbės konsulus. Pasikalbėjusi 
su jau dirbančiais LR garbės 
konsulais Amerikoje ir Kana
doje, ypač padrąsinta LR gar
bės konsulo Niujorke Rimo 
česonio bei Atizonoje Kęstu
čio Žygo, Roma sutiko dirbti šį 
darbą. 'Ihlko apie devynis mė
nesius sutvarkyti visus doku
mentus. 

Šiuo metu JAV yra 17 lie
tuvos garbės konsulų, trys iš jų 
moterys, o Roma kol kas yra 
vienintelė "trečiabangė" tokio
se pareigose. Konsulai yra įpa
reigoti skatinti Lietuvos ir JAV 
draugiškus santykius, plėtoti 
prekybinius, ekonominius, kul
tūrinius, mokslinius bei švieti
mo ryšius, ginti Lietuvos pilie
čių ir juridinių asmenų intere
sus, atstovauti Lietuvai viešuo
se renginiuose bei susitikimuo
se. Garbės konsulai yra skiria
mi trejiems metams. 

Netrukus po paskyrimo 
Roma Kličienė gavo oficialų 
sveikinimą iš Konsulų korpu
so Atlantoje (The Consular 
Corps of Atlanta) pirmininko, 
kuris pasidžiaugė, kad Lietuva 
tapo 57-ąja valstybe, turinčia 
oficialius diplomatijos atsto
vus Atlantoje, GA. Taigi ar
timiausi Romos Kličienės pla
nai yra susipažinti su šios or
ganizacijos nariais, įsijungti į 
jos veiklą, populiarinant tėvy
nės Lietuvos vardą. Šių metų 
vasario mėnesį Vašingtone 
įvykusiame Lietuvos konsulų 
JAV susitikime Roma liko su
žavėta Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus bei užsienio reika
lų ministerio P. Vaitiekūno pa
sisakymais ir konsulų išreikštu 
pasiryžimu dirbti Lietuvos la
bui. Sią vasarą liepos mėnesį 
Roma planuoja dalyvauti Lie
tuvos garbės konsulų iš viso 
pasaulio suvažiavime, kuris 
įvyks Vilniuje. Taigi ji nori 
vykti ir į Kauną, kur vyks mū
sų tautiečių pirmasis pasaulio 
gydytojų suvažiavimas. 

''1V forumas'' - raudoniukų kvorumas 
Ne pirmą kartą tiek politinės, 

tiek istorinės nuovokos, o labiausiai 
patriotizmo stokojantys bei raudoną
ją praeitį tebegarbinantys veikėjai 
bando menkinti tautos ir jos valsty
bės tikrąsias vertybes, simbolius, kelti 
nereikalingas "diskusijas iš esmės", 
gal ir kokius poįstatyminių aktų pro
jektus sukurpti, tačiau ne jų valioje 
pakeisti tai, ką tauta pralieto kraujo 
antspaudu yra užtvirtinusi. Tui liudijo 
šiemet Vėliavos dieną Gedimino kal
ne susirinkusi gausi minia, nors pliau
pė lietus. Nesunku nuspėti kaip būtų 
sureagavusi ta minia, jei minimo fo
rumo "vėliavnešiai" būtų atsinešę ki
tokią, ne trispalvę vėliavą. 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos televizijos laida TV foru
mas ir jos vedėjas Edmundas Jakilai
tis visuomenės pasipiktinimo, regis, 
nebekelia, nes pykti dėl to, kas aki
vaizdžiai juokinga, tikrai nedera. Tik 
apmaudu, kad į tą "forumą" dar su
tinka ateiti garbūs žmonės, kurie per 
savo dalyvavimą taip pat tampa pa
juokos objektais, dalyvaudami pasi
junta vienišais vilkais šunidėje (pagal 
Krylovą). 

Panašiai kaip Audriaus Siauruse
vičiaus Spaudos klube, TV forumo lai
dose visu "grožiu" atsiskleidžia kaip 
raudoniukai Audrius Matonis, Rai
mundas Lopata, Alfredas Bumblaus
kas, Gediminas Ilgūnas. Betrūksta 
Liudo Truskos, Alvydo Nikžentaičio 
ir dar kokių burokevičiukų. 

Kas nesibodėjo žiūrėti ir klausyti 
TV forumo laidos sausio 8 d., galėjo 
matyti nemaskuotą laidos vedėjo ir 
daugumos dalyvių nostalgišką trauką 
raudonai, nors ir su Vyčiu, Lietuvos 
vėliavai ir akivaizdų Trispalvės kan
džiojimą. Lietuvoje bolševikų nieki-

namą požiūrį į 1Hspalvę yra išreiškęs 
jų vadas AMB-as, todėl ir jo palikuo
nius Trispalvė tebebaido kaip velnią 
kryžįus. 

Sio "forumo" tema buvo preten
zingai pavadintaAr reiki.a keisti Lietu
vos vėliavą? Diskusija iš esmės. Ir iš 
esmės "kvorumas" lenkė reikalą į 
raudonos vėliavos kaip valstybinės 
panaudojimo plėtrą, dabartinę vals
tybės trispalvę vėliavą paliekant, anot 
A. Matonio, piešti ant veidų ar šiaip 
mosikuoti renginiuose. G. Ilgūnas be 
užuolankų pasiūlė nuo 2009 m. istori
nę raudoną su Vyčiu vėliavą priimti 
kaip valstybinę. Čia pat "istorikas" 
dar ir apsimelavo teigdamas, kad 
1988 metais Aukščiausioji Turyba 'fri
spalvę patvirtinusi tik kaip tautinę 
vėliavą. Kadangi Trispalvė įrašyta į 
Respublikos konstituciją kaip vals
tybinė, forumo vedėjas E. Jakilaitis 
stengėsi iš dalyvių išspausti techninį 
sprendimą, kad nereikėtų referen
dumo, kuris arba neįvyktų, arbva siū
lymas, žinoma, būtų atmestas. Cia R. 
Lopata atėjo į pagalbą pastebėjęs, 
kad, jo žiniomis, pagrindinių paliti-

nių partijų vadovai (visuomenei tos 
"pagrindinės" aiškiai numanomos) 
pritartų valstybinės trispalvės vėlia
vos keitimui į kitą, istorinę, ir užtektų 
keisti įstatymą dėl vėliavos panaudo
jimo. Koks "politinis įžvalgumas", 
koks nuovokumas! 

"Raudoniukų" kurpiama pasalū
niška klasta daugeliui tik juoką sukė
lė, nes panašią klastą sovietmečiu bu
vo sumanę bolševikai. 

Matydami, kad, nepaisant prie
varta brukamo ateizmo, lietuviai eina 
į šventoves, nenusigręžia nuo Dievo, 
komunistai pradėjo gaivinti pagoniš
kus papročius. Žinojo, kad pagoniško 
tikėjimo tikrai niekas nebeatgaivins, 
tačiau nuo krikščioniškojo tikėjimo 
gal pavyks tokiu būdu atšaldyti. 

Tučiau lietuviai tikėjimą darniai 
gretino su etnografiniais papročiais, 
ruošė patriotiniais virstančius etno
grafinius renginius, steigė dainos klu
bus, kuriuose skambėjo patriotinės 
dainos. Prisiėjo uždrausti Rasos šven
timą Kernavėje, saugumiečiai pradėjo 
persekioti dainų klubų dalyvius. Ko
munistai nelaimėjo, dar pralaimėjo. 

Kita vertus, "forumo" laidos, 
ypač pastaroji, rodo, kad jo temų aki
ratis toks siauras ir, jei nėra šalyje 
kokio skandaliuko, laida virsta ne 
rimtesnės temos nagrinėjimu, o iš es
mės tuščiu sukviestų bendraminčių 
pasiplepėjimu. Apmaudu, kad valsty
binė televizija tokiu būdu viešai de
monstruoja savo negalią. Deja, pa
triotizmas, vidinė bei politinė kultūra 
- ne molis, su kastuvu į laidas ne
įkrėsi. Tudėl žiūrim, ką turim ar, dar 
geriau, - duodam vaizdadėžei pail
sėti. 



traukinį, kur irgi vis krūpčio
jau, kad tik man užmigus kas 
nors nenugvelbtų to brangaus 
krovinio. Vos tik pasiekiau 
Vtlnių, tą pačią dieną (nes sa
vo butu nepasitikėjau todėl, 
kad jame būdavo ne tik daro
mos slaptosios kratos, bet ir 
aptikdavau kažkokių radioak
tyvių medžiagų pėdsakus, nuo 
kurių man rytais skaudėdvo 
galvą ir visą dieną vaikščio
davau tarsi girtas) brangųjį 
nešulį nugabenau kardinolui į 
Kauną ir tada galėjau atsi
pūsti. 

lietuvos medinės sakralinės architektūros paminklas - garsioji 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovė Pivašiūnuose 

Nt& iš leidinio Kaišitulorių vyslmpija ir jos m/aulinis ptneldas 

Netrukus po kelionės, t.y. 
1988 m. rugpjūčio 14 d. kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
paveikslą vainikavo popie
žiaus Jono Pauliaus 11 dova
nota karūna ir suteikė Nuliū
dusiųjų Paguodos titulą. "Nuo 
to laiko kiekvieno mėnesio 15 
dieną maldininkai iš visos 
Lietuvos susirenka pagerbti 
Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Pa
guodą ir paprašyti Jos dan
giškos globos ir užtarimo", -
taip rašoma Kaišiadorių vys
kupijos kurijos 2004 metais 
išleistame lankstinuke ... 

Nuotykiai ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Jis gal visą valandą mane 
klausinėjo, ką čia vežu, ko
kiam tikslui ir, paėmęs pa
veiksliukų pakelį, bemaž po 
vieną išžiūrinėjo, kiekvieną 
daikčiuką išblusinėjo, o jau tą 
paketą su karūna vartė iš visų 
šonų, vis pasikraipydamas, vis 
apvartydamas ir be perstojo 
tų pačių klausimų mane en
kavedistiškai klausinėdamas: 
iš kur, kaip, kieno čia parašai, 
kas davė, kur vežu ir kam visa 
tai reikalinga? Priekabusis 
muitininkas ne tik mane ligi 
devinto prakaito privarė, bet 
tiesiog krėste iškrėtė visus 
mano skudurėlius ir asmeniš
kus, kelionėj e reikalingus 
daiktelius, kurie būtini kiek
vienoje kelionėje. Galų gale 
dėliodamas prieš rentgeną tą 
paketą, lyg kokią atlaiką su 
įvairiais įspėjimais ir grasini
mais grąžino į rankas. Tučiau 
toji ligi alpulio įgrisusi tikrini
mo procedūra nesibaigė. Iš
kart veždamas mane taksistas 
į miestą, siūlė ir panelių, ir ki
tokių malonumų, kad tik su
tikčiau padovanoti jam kepu
rę ar ką nors iš ui.sienio. Die
vui dėkui, kad jis manęs kur 
nors nenudaigojo ar nenuga
beno nežinoma kryptimi. Vos 
spėjau atsirasti prie Gudijos 
stoties, iš kurios turėjau par
važiuoti i Vilnių, susiradęs 
kažkokį prie geležinkelio ap
leistą sandėlį, tučtuojau ki-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

taip, kur kas paprasčiau ap
trintais parėdais apsirengiau, 
nes su tais lininiais, bet labai 
gražiai atrodančiais, nors ir 
pigiais itališkais skudurė
liais, apšepusioje socializmo 
sostinėje labai nejaukiai vaikš
čiojau, nes daug kas atsigręžę 
į m8!1e pasižiūrėdavo. 

Siaip taip atidavęs į sto
ties saugyklą savo lagaminą, 
išsiėmiau supakuotą iš jos 
Mergelės Marijos karūną, kad 
man jos kur nors bagažinėje 
ar viešbutyje nepavogtų. Ne
drįsdamas ieškotis viešbučio, 
norėjau susirasti pažįstamą 
karaimą Genadijų, TSRS Ra
šytojų sąjungoje tada dirbusį 
sekretorium. Tučiau mieste jo 
nebuvo. Gyveno keliasdešimt 
kilometrų nuo Maskvos už
miesčio viloje. Nepaisydamas 
atstumo, nežiūrėdamas, kad 
jau vėlai atsiradau tame Ra
šytojų sąjungos kurortiniame 
rajone. Vargais negalais jau 
nakčia klaidžiojau klausinė
damas per tamsius miškus, 
kur rasti man Medžiotojų gat
vę. Jau po vidurnakčio, nešda
masis kuprinėje ant pečių tą 
brangųjį krovinį, šiaip ne taip 
persikraustęs per aukštą su
tręšusią rašytojų kurortavie
tės medinę tvorą, prisižadi
nau bičiulį karaimą, kuris 
mieguistas ir visiškai be jokio 
suirzimo mane įsileido į savo 
namus ir dar pavaišino arbata. 
Rytą atsisveikinęs ir palikęs 
šeimininką tęsti savo atosto
gų, išvažiavau atgal į raudono
sios imperijos sostinę, kad su
spėčiau i vakare išvažiuojantį 

Algis MEDELIS 

Dar kaip šiandien prisi
menu tą prieš šešiolika metų 
rugpjūčio keturioliktąją die
ną. Zmonių prisirinko daugy
bė. Tučiau kažkodėl man bu
vo neramu. Tuda norėjau visą 
šią iškilmę aprašyti ir kaip 
nors slapčiomis perduoti Va
tikano radijui, bet jutau, kad 
mane, atvažiavusį į Pivašiū
nus, seka. Todėl rašyti iškil
mių reportažo išvažiavau į 
mišką, kur bematant prisista
tė dviračiu seklys ir visą laiką 
stebėjo, ką toje mašinoje su 
rašomąja mašinėle viduje vei
kiu. Grįžęs iš miško su jau pa
rašytu straipsniu, neberadau 
savo bendražygio docento, to
dėl reikėjo po bergždžių dvie
jų-trijų valandų laukimo vie
nam, labai liūdnam ir alka
nam važiuoti į Vilnių. Gerai, 
kad po trijų dienų reik.ėjo va
žiuoti į Skaistgirį, kur tuščioje 
šventovėje vakarop akiv. Juli
jonas Steponavičil;!S mane 
kartu su dabartiniu Slienavos 
klebonu, garbės kanauninku 
Vytautu Vaičiūnu įšventino 
diakonu, o kitos dienos gaid
gyste jau buvome kunigai. Ši
taip mano prašymo Mergelė 
Marija išklausė. Dėkui Dievui 
ir Jai. 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LlETĮĮV 8 -visuomet i:eriausiomis kainomis! 

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

Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Sutartis dėl kalinių 
Pasirašytas naujas susi

tarimas su Afganistano vy
riausybe dėl Kanados karių 
suimtų kalinių, įtariamų te
rorizmu, priežiūros. Atsaky
dama į opozicijos, "Am.nesty 
Intemational" ir kitų žmo
nių teises ginančių organiza
cijų priekaištus dėl ženevos 
taisyklių pažeidimų ir keti
nimus teisme spręsti šią 
problemą, Kanados vyriau
sybė Kabule su atitinkamo
mis tarnybomis pasirašė 
naują sutartį. Pagal ją Kana
dos atstovai turės nevaržo
mą priėjimą ir nekontroliuo
jamas suimtųjų apklausas. 
Kanadiečiams bus praneša
ma apie bet kokius kalinimo 
sąlygų pasikeitimus. 

Andre Boisclar, Kvebe
ko partijos (Party Quebe
cois) vadovas, atsistatydino 
iš pareigų. Po pralaimėtų 
provincijos rinkimų iš.ryškėjo 
atviras nesutarimas tarp 
abiejų partijų - Kvebeko at
siskyrimo šalininkių. Andre 
Boisclar kaltino Bloc Quebe
cois vadovą Gilles Duceppe 
bandymais užimti jo vietą. 
Daugelis bendražygių nusi
vylė Andre Boisclar ir jo 
veiklos būdais, partijos po
puliarumas mažėja. G. Du
ceppe kviečia vienybei ir ne
pasiduoti smulkmeniškiems 
ginčams, tačiau dabar spėja
ma, kad jis iš tiesų gali tapti 
šios partijos vadovu. 

Paties ilgiausio ir bran
giausio teisminio tyrimo Ka
nados istorijoje dalyviai bu
vo nustebinti netikėtu pa
reiškimu. Dabartinis Onta
rio provincijos ltn.-guberna
torius J. Bartleman paliudi
jo, kad prieš lėktuvo sprogi
mą buvo gauta žinia apie ga
limą terorizmo veiksmą. Jis 
tuomet dirbo užsienio žval
gybos skyriaus vadovu. J. 
Bartleman tvirtina, kad šią 
svarbią informaciją jis per
davęs policijai. Tu.o tarpu ki
ti buvę pareigūnai tvirtina, 
kad tokia informacija nieka
da nebuvo gauta, ir abejo
jama J. Bartleman atminti
mi. 1985 m.Air Indija lėktu
vas, skridęs iš Kanados, buvo 
susprogdintas ore, visi 329 
keleiviai žuvo. 1}'rim.as dar 
tebevyksta. 

Albertos progresyviqją 
konservatori'q partija atsi
sako palaikyti siūlomą nuo
mos kontrolės įstatymą. Per 
praėjusius metus i provinci
ją atvyko 100,000 naujų gy
ventojų. Nuomos kainos pa
didėjo keleriopai, labai trūks
ta būstų naujai atvykstan
tiems. Tačiau vietoje nuo
mos kainų kontrolės konser
vatoriai siūlo statyti daugiau 
pigesnių namų, skirdami 285 
min. dol. jų statybai. Jie taip 
pat palaiko svarstomą gali
mybę- statyti atominę elekt
rinę su dvigubu reaktoriumi 
šiaurės Albertoje. Jų nuo
mone, tai padėtų išvengti 
energijos trūkumo naftos ga
vybos pramonei. 

Ką tik išrinktas N ova 

Scotia žaliųjų partijos vado
vas K.en McGowan sulaukė 
pritarimo, siūlydamas dau
giau rūpintis vietiniais vers
lais ir pramone. Pastaraisiais 
metais į provinciją persike
lia įvairių fmansinių verslo
vių pagrindinės įstaigos, su
kurdamos naujų darbo vietų 
vietiniams gyventojams. Nau
jasis Žaliųjų partijos vadovas 
įspėja, kad aptarnavimo sri
tyje darbai bus mažai apmo
kami ir bet kada jie gali būti 
prarandami. Daug svarbiau 
kurti smulkaus verslo ir vie
tinės pramonės įmones, ku
rios užtikrintų ilgalaikį dar
l?.ą ir pragyvenimą. Kol kas 
Zaliųjų partija neturi savo 
atstovo provincijos valdžioje 
ir jokios įtakos provincijos 
gyvenime. 

Nepasitenkinimo ir kri
tikos sulaukė pirmieji naujo
jo liberalų kandidato Justin 
Trudeau pasisakymai N. 
Brunswick provincijoje. Lan
kydamasis prancūziškai kal
bančių gyventojų telkiniuo
se jis paragino atsisakyti 
prancūzų mokyklų ir auklėti 
v~s angliškose mokyklo
se. Sios provincijos tik po il
gų ginčų pasiekė teisę mo
kyti savo vaikus gimtąja -
antrąja valstybine kalba, to
dėl toks pareiškimas buvo 
sutiktas priešiškai. Buvo pri
minta, kad Charter of Rights 
and Freedom užtikrina, kad 
abi valstybinės kalbos būtų 
lygiateisės ir gerbiamos. J. 
'frudeau vėliau patikslino sa
vo pasisakymus ir atsiprašė 
dėl nesusipratimo. 

Keitiamas federacinės 
ir proviJ!cijos vadovas dery
bose su Sešių tautų atstovais 
dėl Kaledonijos (ON) žemės 
sklypo ateities. Vietoje J. 
Stewart šioms svarbioms de
ryboms vadovaus M. Cooli
can, buvęs Ontario provinci
jos ministeris indėnų reika
lams. Beveik prieš pusantrų 
metų indėnai užėmė pradėtų 
gyvenamųjų namų statybos 
lauką, tvirtindami, kad šios 
žemės pagal protėvių pavel
dėjimo teisę priklausančios 
jiems. Protesto dalyviai ku
riam laikui sutrikdė eismą, 
sustabdė verslus ir prekybą 
visoje Kaledonijos apylinkė
je, padarydami daug nuosto
lių. Neišvengta fizinio susi
dūrimo. Dabar derybose da
lyvaujantys provincijos ir fe
deracinės valdžios atstovai 
tvirtina, kad įmanomas tai
kus, abiem pusėm priimti
nas sprendimas. 

Ontario vyriausybė nu
mačiusi sugrąžinti 1 mln. 
dol. mokesčių, kuriuos per 6 
metus surink.o iš išmokų fon
do. Šis fondas, turintis 14 
min. dol., buvo sudarytas po 
1980 m. padarytų klaidų, 
perpilant nepatikrintą krau
ją. Tuomet AIDS virusu bu
vo užkrėsta apie 1,000 žmo
nių. Praradusiems sveikatą 
ir jų šeimų nariams teismas 
paskyrė išmokas gydymui ir 
pragyvenimui. S.K. 
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NAUJA UŽKARDA 
BNS žiniomis, gegužės 

3 d. Ignalinos rajone, Rim
šės seniūnijoje, Puškų kai
me atidaryta nauja Lietuvos 
pasieniečių užkarda su visa 
reikalinga įranga ir dviem 
prieplaukomis. Nauja už
karda Gudijos pasienyje 
įrengta už Sengeno pro
gramos lėšas. Jos pastaty
mas ir įrengimas kainavo 4.9 
min. Lt, pranešė Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). Anksčiau šios VSAT 
Ignalinos rinktinės užkar
dos patalpos glaudėsi Visa
gino pasieniečių mokyklos 
pastatų komplekse. Užkar
dai priklauso ir dvi prie
plaukos Gilūto ir Prūto eže
ruose. Pastarojoje taip pat 
įrengta stoginė patrulinio 
pasieniečių katerio laiky
mui. Ypatingų atvejų metu 
užkarda gali veikti visiškai 
autonomiškai, joje sumon
tuotas elektros generato
rius, veikia vietiniai valymo 
įrenginiai. Užkardoje įreng
ti priešgaisriniai rezervua
rai, yra dyzelinio kuro pasie
niečių transportui talpykla 
su išdavimo įrenginiu, auto
mobilių plovykla. Teritorijo
je taip pat yra aikštelė VSAT 
sraigtasparniams leistis. 
Lietuvos pasieniečiai iš viso 
saugo ir kontroliuoja dešim
tadalį visos išorinės ES sie
nos, iš viso 1043 kilometrus. 
VSAT pagal Šengeno prie
monės programą sienų ap
saugos priemonėms įsigyti 
ir infrastruktūrai tobulinti iš 
viso gavo 393 mln. litų. 

TREČIOSIOS METINĖS 
Trečiųjų narystės Euro

pos sąjungoje metinių proga 
(gegužės 2 d.) prezidentas 
Valdas Adamkus priminė, 
jog strateginis mūsų šalies 
uždavinys išlieka siekti, kad 
ES būtų stipri ir darniai vei
kianti valstybių, piliečių ir 
vertybių bendruomenė. Vis 
dėlto, V. Adamkaus įsitiki
nimu, dar ne viskas padary
ta, kad Lietuvos piliečiai pa
justų narystės ES naudą. To
dėl būtina atlikti namų dar
bus dėl euro įvedimo, Lisa
bonos strategijos - struktū
rinių reformų įgyvendinimo, 
Šengeno erdvės plėtros, tin
kamai išnaudoti ES paramą 
ir toliau nuosekliai vykdyti 
vidines reformas. Iš narys
tės ES Lietuvos gyventojai 
labiausiai tikėjosi aukštes
nio pragyvenimo lygio bei 
daugiau darbo vietų. Bal
suojant referendume pasa
kyti "taip" skatino ir gali
mybė keliauti be vizų, mo
kytis bei legaliai dirbti užsie
nyje. Verslininkai, ekono
mikos žinovai sutaria, kad 
po trejų metų narystės nau
dą jaučia vis daugiau žmo
nių. Struktūrinių ir San
glaudos fondų parama už 3 
bln. ir 200 min. Lt pasinau
dojo ir valstybinis, ir priva
tus sektorius. Verslininkai 
džiaugiasi ne tik paramos 
pinigais, bet ir atsivėrusia 
plačia Europos rinka, kuri 

skatina tolesnę plėtrą. Pagal 
Europos komisijos patvir
tintą paramos panaudojimo 
strategiją iki 2013 m. didžią
ją dalį iš numatomų gauti 
23 bln. Lt ketinama skirti 
ekonomikos augimo skatini
mui. Kita vertus, emigraci
jos banga ne tik sumažino 
bedarbių skaičių, bet ir su
kėlė darbuotojų stygių dau
gelyje sektorių. Be tėvų 
priežiūros palikti dešimtys 
tūkstančių vaikų. Užsieniui, 
o ne Lietuvos Sodrai moka
mi mokesčiai mažina pensi
ninkų pajamas ir tai verčia 
kalbėti apie migrantų susi
grąžinimo programas. 

MAŽINA NUOSTOLIUS 
Lietuvos oro linija "fly

LAL - Lithuanian Airlines" 
pernai nuostolius iš savo 
veiklos sumažino iki 16.8 
mln. litų. Pajamos 2006 m., 
lyginant su 2005 m., išaugo 
2% iki 252 min. litų. Iš viso 
firmos nuostolis pernai su
mažėjo 39%, lyginant su 
2005 m., kai jis siekė 27.4 
min. litų, skelbia DELFI. 
Numatoma, kad 2007 m., 
lyginant su 2006 m., firmos 
nuostolis iš skrydžių veiklos 
turėtų sumažėti dar perpus. 
Šiemet ketinama nebeteikti 
lėktuvų remonto paslaugų, 
nes šias paslaugas teiksianti 
įmonė "flyLAL Technics". 
Pajamos iš orlaivių remonto 
veiklos šiemet turėtų žymiai 
padidėti. 2007 m. tikimasi 
tik iš skrydžių veiklos patirti 
ne daugiau nei 6 mln. litų 
nuostolį po amortizacinių at
skaitymų. Numatoma, kad 
pelningai aviabendrovė tik 
iš keleivių pervežimo veik
los galėtų pradėti dirbti 
2008m. 

TULPIŲ ŠVENTĖ 
Radviliškio rajone esan

čiame Burbiškio dvare ge
gužės 12 d. vyko tradicinė 
tulpių žydėjimo šventė. Nuo 
ryto grojo orkestras, pasi
rodymą surengė Anykščių 
istorinių šokių kolektyvas, 
koncertavo žinomi Lietuvos 
estrados artistai bei grupės. 
Šventės dieną Burbiškyje 
buvo surengta liaudies 
meistrų gaminių mugė bei 
įvairios parodos. Istoriniuo
se šaltiniuose nuo 17 š. mi
nimas Burbiškio dvaras pri
klausė dvarininkams Bur
boms. 19 š. jis atiteko Ba
ženskiams, kurie atstatė bu
vusius dvaro pastatus. My
kolo Baženskio iniciatyva 
įveistas 28 ha parkas su 
vaizdingais tvenkiniais. Rū
mų teritorijoje išlikusios 
skulptūros Vytautui Didžia
jam, poetui Adomui Micke
vičiui, Švč.Mergelei Marijai. 
Dvare Felikso Malčiausko 
iniciatyva užveistas tulpy
nas, kuriame kasmet pra
žysta daugiau kaip 400 
įvairių formų ir rūšių tulpių. 
Nuo 2000 m. dvare rengia
ma tulpių žydėjimo šventė 
kiekvieną pavasarį sutrau
kia tūkstančius žmonių iš vi
sos šalies. RSJ 

ULKS INIOS 

JAV Lietuvių katalikų sie
lovados konferencija įvyko Šv. 
Andriaus parapijos salėje, Fila
delfijoje, PA, š.m. balandžio 28 
d. Rengėjai - Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas už
sienio lietuvių katalikų sielo
vadai prel. E. Putrimas, Ame
rikos lietuvių katalikų fe
deracija, JAV LB Religinių rei
kalų taryba, Šv. Andriaus para
pija Filadelfijoje. Suvažiavo ku
nigai, vienuolės ir pasauliečiai 
iš Kauno, Vašingtono, Čikagos, 
Los Angeles, Niujorko, She
nandoah, Bostono, Bridgeport, 
Detroito, Toronto, Ročesterio, 
Elizabeth ir Filadelfijos. 

Konferencijos dalyvius 
sveikino (raštu) Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
kas arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius, SJ, žodžiu - LR am
basadorius Audrius Brūzga, 
PLB pirmininkė Regina Naru
šienė, JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Maciūnas, Šv. 
Andriaus parapijos klebonas 
kun. Petras Burkauskas. 

Pranešimus skaitė ses. 

Hamilton, ON 
A.a. REGINOS PAKAL

NIŠKIENĖS atminimui, už
jausdami dukras Ireną, Anitą ir 
jų šeimas, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $40 - D.M. Joni
kai; $30 - G.P. Breichmanai; 
$20 - E.K. Gudinskai, J. Juo
zaitienė, A.J. Norkai, N.H. Ot
to, J. Paškevičienė, A.F. Piet
rantonio, F. Venskevičienė, A. 
Volungienė; $10 - M. Borusie
nė, F.M. Gudinskai, V.P. Šid
lauskai. 

Pranciška Bubelytė, FDCJ 
(Chicago, IL), jaunimo sielova
dos koordinatorė Birutė Bub
lienė (Detroit, MI), diakonas 
Vincent Thompson, Kaune lei
džiamo žurnalo Artuma redak
torius Darius Chmieliauskas, 
Bostono Šv. Petro parvapijos 
klebonas kun. Stepas Zukas, 
JAV LB Niujorko apygardos 
pirm. Ra1!1utė Žukaitė, She
nandoah Sv. Jurgio parapijos 
atstovas Jim Setcavage, buvęs 
JAV LB pirmininkas Algiman
tas Gečys. Thip pat kalbėjo am
basadorius A. Brūzga bei Ame
rikos lietuvių kultūrinio pavel
do komiteto pirmininkas Algis 
Lukas, bažnytinės teisės specia
listas dr. Michael Ritty, JCL, 
bei adv. Rimas Domanskis. 

Po pranešimų buvo išklau
syti klausimai ir pasisakymai, 
vyko diskusijos, o darbo komi
sija konferencijos pabaigoje iš 
pateiktų išvadų suredagavo 
gaires ateities parapijinei veik
lai. Jose pabrėžiama, jog lietu
viškos parapijos išliko tik vys
tant aktyvią sielovadą ir evan
gelizaciją. Lietuvių parapijos 
yra dalis vietinės vyskupijos ir 

A.a. ELENOS NAVICKIE
NĖS atminimui, užjausdami 
dukrą Dalią, sūnų Edmundą, 
brolį Aleksą bei jų šeimas, Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$30 -A. Bungardienė; $25 - D. 
M. Jonikai; $20 - G. Agurkie
nė, B. Antanaitienė, E.K. Gu
dinskai, A.A. Petrauskai, A.V. 
Remesat, S.J. Remesat, B. Sta
nienė, F. Venskevičienė, A. Vo
lungienė; $15 - A.S. Urbonavi
čiai; $10 - V. Pleinienė, V.P. Šid
lauskai; $5 - F.M. Gudinskai. 

Visiems aukojusiems dėko
jame - PLV komitetas 

Vartai prie Upninkų šventovės - tie patys, išsilaikę per 60 metų 
Ntr. F. Mockaus 

yra svarbu dalyvauti vyskupijos 
gyvenime ir sielovados progra
mose. Konferencija siūlo, l) 
kad parapijos sielovadinė tary
ba kartu su klebonu ištirtų pa
rapijiečių poreikius ir norus, 
maldingai apmąstytų ir juos iš
diskutuotų, prieitų vieningos 
išvados ir nustatytų kryptį bei 
bendras gaires parapijos veik
lai, o konkretūs metiniai planai 
būtų įgyvendinami per keturių 
komitetų veiklą: švietimo, ad
ministracijos, krikščioniškos 
tarnybos ir liturgijos; 2) kad 
kiekviena parapija sukurtų savo 
interneto tinklalapį, nes inter
neto vartojimo tikslas yra in
formacijos perteikimas, o tink
lalapis atspindės Bažnyčios už
duotį vesti bendruomenę ir įga
lins bendrystę su visais; 3) kad 
pasauliečiai būtų kviečiami 
uungti prisiimant atsakomybę 
už tas sritis, kuriose trūksta ku
nigų ir vienuolių tarnystės; 4) 
kad tikinčiųjų bendruomenė 
būtų supažindinta su nuolatinių 
diakonų tarnyste; 5) paremti 
pradėtą kultūros ir religinių ob
jektų apsaugos ir išsaugojimo 
darbą. Inf. 

KLB HAMILTONO APY
LINKĖS valdyba gegužės 26, 
šeštadienį, 5 v.p.p. kviečia visus 
į Talentų vakarą, kuris vyks Jau
nimo centre. Rodykite savo ga
bumus dainuoti, šokti, megzti, 
siūti, meistrauti ar deklamuoti, 
- visi sugebėjimai tinka šiam 
vakarui. Dalyvaukite patys ir 
paraginkite draugus! Visi būsi
te pavaišinti kavute ir gardumy
nais, veiks baras. Dėl išsames
nės informacijos kreipkitės: 
Angelė Vaičiūnienė, tel. 905 
527-5037; Dalia Kesminienė, 
tel. 905 592-9719. D.K. 

l ŠYPSENOS l 
Plėšikavimas 

- Už plaukų nukirpimą aš
tuoni doleriai? Ar ne plėšikavi
mas. Matai, kiek mažai aš turiu 
plaukų, - skundžiasi Jonas. 

- Matau. Tokia kaina ne už 
plaukų nukirpimą, bet už jų su
ieškojimą. 

Parengė Stasys Prakapas 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
KfJ"./'l'I~ REALTY LIMITED 

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

'-----"---....J 

Parduodant, perka nt 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 
Coll i ngwoodo apy
linkėse kreipk itės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Kažkur labai toli ... 

Kokia laiminga aš tada buvau, 
Mamytę prisiminus 
Mamyte, Tu su angelais iškeliavai, 
Pasaulyje mane našlaite palikai. 
Tavoji meilė ir dabar kasdieną lydi, 
Tu mano širdyje esi gyva ir žydi -
Kaip vasaros gėlė ... 

Ki,ek išminties ir patarimų iš Tavęs gavau. 
Kaip reiks išvengti šio gyvenimo audrų, 
Dorai gyvent ir nedaryt baisių klaidų -
Aš to neužmiršau ... 

Dėkoju nors dabar, brangi Mamyte, 
Sugrįžta atminimai brangūs iš vaikystės, 
Kada Tu glostei man galvelę taip švelniai, 
Prisimenu visas dainas ir poterius kartu 

Ką aš jaučiau, bet nemokėjau pasakyti, 
Už meilę tyrą gal neatmokėjau, 
Vis užimta buvau ir nesuspėjau -
Rankas Tau išbučiuoti ... sakytus-

Bei pasakas apie pasaulius nematytus, - GRAŽINA STAUSKIENĖ, Toronto 

Lietuvių žurnalistų sajungos (LZS) valdyba posėdžio metu š.m. balandžio 21 d. Lemonte, IL. 
Iš k.: E. Misevičienė, V. Ragauskaitė, E. Šulaitis, L. Misevičius. Nuotraukoje nėra iždininko 
Jono Tamulaičio 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

... KUL O SKAUSMAI 

,,_ PĖDO KAU MAl 

,,_ PIR TŲ DEFORMAC LJO „ AGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SUSIRGIMAI 

• VAIKŲ EISENO 

SKL DUMAI 

IR El 

• PĖDOS DEFORMACUŲ 

• PRTIMAME Vl U 
PLANl rus DRAUDIMUS 

• T RILO IRA KIAJ 

LIGONIUS PR/IMAME: 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 

kuri yra pažymėta ant laik
raščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutaupy
site administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 

352 WI LSO ST. ., ANCAST R, Ont. L. (905) 648-9176 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurj 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

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

Filadelfijos Šv. Kazimie
ro šventovėje kovo 5 d. 
buvo pagerbtas šv. Kazimie
ras ir paminėtas parapijos 
mokyklos šimtmetis. Minėji
me dalyvavo Filadelfijos ar
kivyskupas kardinolas Justin 
Rigali, būrys svečių kunigų, 
trijų lietuviškų šventovių pa
rapijiečiai. Mišių pradžioje 
šios parapijos klebonas kun. 
Petras Burkauskas pasveiki
no kardinolą ir padėkojo už 
atvykimą, dėkojo ir mokyk
los mokytojams, vaikų tė
vams ir parapijiečiams, kad 
sunkiomis sąlygomis buvo 
galima sulaukti garbingos 
mokyklos sukakties, apgai
lestaudamas jog šie mokslo 
metai mokykloje yra pasku
tinieji, nes mokykla finansiš
kai nebegali išsilaikyti. Jis 
taipgi priminė, kad mokykla 
per šimtmetį krikščioniškai 
išauklėjo ir išvedė į gyveni
mą daug garbingų asmenų. 
Vienas iš jos auklėtinių yra 
ir prel. Pranciškus Stalkus, 
ilgametis vyskupijos kancle
ris, dalyvaująs minėjime. Mi
šios buvo aukojamos anglų 
kalba, giedojo mokyklos mo
kiniai, vieną giesmę - ir lie
tuviškai. 

Kardinolas savo pamoks
le paminėjo šv. Kazimiero 
asmenį, iškeldamas jo dory
bes. Priminė savo apsilanky
mą Šv. Kazimiero koplyčioje 
Šv. Petro bazilikoje. O kal
bėdamas apie mokyklą kar
dinolas sakė, kad nedaug 
mokyklų gali pasigirti tokia 
garbinga sukaktimi. Dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
mokyklos išlaikymo, ypač 
klebonui kun. P. Barkauskui 
už didelį rūpestį ir vargus 
pastaraisiais metais. Mišių 
pabaigoje kardinolas mo
kyklos vadovybei ir mokyto
jams įteikė padėkos raštus. 
Mokykloje buvo švenčiamos 
lietuvių šventės, mokiniai 
supažindinami su Lietuvos 
istorija, šv. Kazimieru, Pa
laimintuoju Jurgiu Matulai
čiu, su kazimieriečių seselių 
vienuolyno steigėja Motina 
Marija Kaupaite. Kazimie
rietės mokyklai vadovavo 70 
metų. Jų atstovės dalyvavo 
minėjime. Po pamaldų para
pijos salėje vyko vaišės. 

Vokietija 
Vokietijos lietuvių bend

ruomenės Romuvos apylin
kės metinį susirinkimą (sau
sio 20 d.) Hiittenfelde pra
dėjo LB apylinkės valdybos 
pirm. Marija Dambriūnaitė
Smitienė. Buvo pagerbti pra
ėjusiais metais mirę apy
linkės nariai Antanas Lipšys 
(buvęs VLB valdybos pirmi
ninkas) ir Albinas Baranaus
kas. Susirinkimui pirminin
kavo Petras Veršelis, sekre
toriavo Irena Timpienė. Val
dybos pirmininkė, iždininkė, 
revizijos komisijos atstovas 
ir "Kiškio klubo" vedėja pa
darė veiklos pranešimus. 
Valdyba surengė Naujųjų 
metų sutikimą, Užgavėnių 
balių, suorganizavo filmų 

Vienui vieni ir Dievų miškas 
parodymus. Pavasarį sureng
ta iškyla į Baden-Badeną, o 
rudenį pakviestas koncer
tavo Vilniaus ansamblis 
"U gnelė". LB apylinkės 14 
narių dalyvavo praėjusių 
metų lapkričio 24-26 d.d. 
VLB darbuotojų suvažiavi
me Bedyne. Tuo metu Lie
tuvos ambasadoje įvyko dai
lininkės Jūratės Lemkienės 
darbų parodos atidarymas. 
Nuo 2005 iki 2007 metų val
dybą sudarė: pirm. Marija 
Dambriūnaitė-Šmitienė, vi
cepirm. Izolda Zacharia, 
sekr. Samas Ligeida, ižd. 
Stasė Šulcienė ir narė Sand
ra Baltzienė. Šiame susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Sandra Baltzienė, vice
pirm. Petras Veršelis, sekr. 
Laura Conrad, ižd. Emilija 
Meikienė ir narė Bronė Lip
šienė ("Kiškio klubo" vedė
ja); revizijos komisija - Gre
ta Kotkienė ir Adolfas Mar
gevičius. Susirinkimui pasi
baigus, atšvęstas kun. Jono 
Dėdino 84-asis gimtadienis. 
Prieš pradedant vaišes į salę 
įneštas žvakutėmis papuoš
tas, Meilės Veršelienės kep
tas tortas. Sukaktuvininkui 
sugiedota Ilgi,ausių metų, vy
ko nuotaikingos vaišės. 

Britanija 
Kovo 11-ają minėjo Not

tinghamo lietuviai. St. Ber
narbes katedroje Mišias at
našavo Lietuvos marijonų 
provincijos vyresnysis kun. 
dr. Vytautas Brilius, MIC. 
Pamaldose dalyvavo Lietu
vos ambasados Londone pa
tarėjas Jonas Grinevičius su 
šeima, Didž. Britanijos lietu
vių katalikų bendrijos atsto
vai, Nottinghamo universite
tuose studijuojantys lietu
viai, vietos ir apylinkių lietu
viai, anglų katalikų visuo
menės atstovai. Lotyniškas 
giesmes giedojo vieno Not
tinghamo universiteto cho
ras. Pamokslą anglų ir lietu
vių kalba pasakė kun. dr. V. 
Brilius, MIC. Ambasados pa
tarėjas savo žodyje pabrėžė, 
kad be Katalikų Bendrijos 
nebūtų ir laisvos Lietuvos. Iš 
ambasados buvo atvežta ver
tingų informacinių leidinukų 
apie Lietuvą. 

Po pamaldų minėjimas bu
vo tęsiamas Lietuvių katalikų 
"Židinio" patalpose. Minėjimo 
dalyvius pasveikino Didž. 
Britanijos lietuvių katalikų 
bendrijos pirm. Steponas 
Vaitkevičius. Taipgi sveikini
mo žodį tarė ambasados pata
rėjas J. Grinevičius. Kalbą pa
sakė kun. dr. V. Brilius, MIC, 
apie Lietuvos Katalikų Bend
rijos ryšius su valstybe. Dr. Da
rius Furmonavičius savo žo
dyje anglų kalba gyrė Ame
rikos lietuvių nuopelnus 
Lietuvos valstybės atstaty
mui. Iki šiol, deja, Lietuvos 
vadovybė, pasak kalbėtojo, 
neatsidėkojo išeiviams. O 
galėjo tai padaryti bent su
teikdama Lietuvos pilietybę 
užsienyje gyvenantiems tau
tiečiams. Po minėjimo vyko 
vaišės. J.A. 
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VH(JOBAS ALEKNĄ 

Jonas Mikelinskas jau daugiau 
kaip prieš keturiasdešimt metų staiga 
pagarsėjo savo romanu lfindens nešė
ja, vėliau romanais - Genys yra mar
gas, Ul horizonto laisvė, apsakymų bei 
apysakų rinkiniais, o pastaruoju metu 
į skaitytojus veržiasi ir straipsnių rinki
niai - Kelionė ; Delfus, Ave, libertas, 
Žmogus ir jo legenda ir šiemet išleistas 
rinkinys Kodėl yra taip, kaip yra ( 448 
puslapiai). 

Skaitant pask:utin~ knygą, netik~ 
tai kilo mintis, kad neparašysiu kokios 
nors recenzijos ar savo nuomonės apie 
rašytojo paskelbtas mintis. Bus ge
riausia, jeigu aš parinksiu iš šios kny
gos tai, ką skaitydamas pasibraukiau. 

"Daugumą knygoje Kodėl yra taip, 
kaip yra straipsnių galima apibūdinti 
kaip atidaus ir neabejingo stebėtojo 
žvilgsnį ir apmąstymus apie tai, kas 
vyksta ne tik pašonėje, bet ir visoje Lie
tuvoje, neišskiriant pasaulio" (psl. 8). 

"Iš Biblijos žinome, kad žmogui 
negera būti vienam, o gyvenimo prak
tika sako, kad žmogui negera ir tuo
met, jei nėra problemų" (psl.18). 

"LDDP atėjo i valdžią tokia, kad 
kiek.vienas pilietis galėjo jai priminti 
kruviną jos praeitį, juodžiausius dar
bus, nuolatinius kompromisus su sąži
ne, pataikavimą Maskvai, nesirūpini
mą Lietuvos ateitimi ... " (psl. 35). 

"Iš visų kampų kampelių elgetos 
tiesia išmaldai rankas, o prezidentū
ros rūmų ir miesto gatvių kosmetikai, 

ZITA BILEVIČIŪJ$ 

Thujėnų dvaras yra Ukmergės ra
jone maždaug už 1 km nuo Taujėnų 
miestelio, įsikūrusio prie senojo Uk
mergės-Panevėžio plento. Dar XVI š. 
'Th.ujėnai minimi kaip dvaras ir kaimas. 
Taujėnus valdė didikai. Dabartinius 
dvaro rūmus XVIII š. pabaigoje pasta
tė grafas Benediktas Morikonis, gavęs 
Taujėnus kaip savo žmonos Marijos 
Radvilaitės kraitį. Rūmus ir parką ša
lia dvaro projektavo italų kilmės ar
chitektas Pjeras de Rossis. Mirus gra
fui B. Morikoniui, dvaras vėl sugrižo 
Radviloms. Karolis Radvila ir jo sūnus 
Konstantinas toliau gražino dvarą. 
Konstantinas Radvila, gimęs 1873 m., 
jame gyveno iki pat sovietmečio. 1940 
m. uf.ėjus rusams buvo ištremtas į Vi
durinę Aziją, kur 1945 m. mirė. 

Dailūs italų stiliaus klasikiniai rū
mai - ištempto stačiakampio formos. 
Rūmų fasadai, ypač iš parko bei tven
kinio pusės, gausiai papuošti dekora
tyviniais muzikos, karo, žemdirbystės, 
augmenijos motyvų elementais. Fasa
dai puošnūs, reprezentaciniai. Prie 
rūmų buvo įsteigtas 24 ha ploto par
kas, kurį juosia Mūšos upelis, tvenki
niai. 1hl - vienas seniausių angliškojo 
peizažinio planavimo parkų Lietuvoje. 
Svarbus parko bruožas buvo penkių 
tvenkinių kaskada. Yra išlikę vertingų 
istoriniu požiūriu medinių ūkinių dva
ro pastatų. Nuo rūmų į šventovės puse; 
veda senų liepų alėja. 

Tuujėnų dvaras įžymus dar ir tuo, 
kad čia lankėsi Rusijos caras. Pikan
tiška detalė iš grafo Benedikto Mori
konio laikų - 1812 m. prieš karą su 
prancūzais ir 1814 m. į Thujėnų dvarą 
buvo atvykęs Rusijos caras Aleksand
ras l pasimatyti su savo širdies drauge 
grafo B. Morikonio giminaite Sofija 
'fyzenhauzaite ... Dvaro rūmų sienos 
yra regėjusios ir kitus aukštus svečius 
- ir nepriklausomos Lietuvos prezi
dentą Antaną Smetoną. Štai ką apie 
vizitą pas kunigaikštį K. Radvilą prisi
mena prezidento adjutantas pik. Vac
lovas Sliogeris: Thujėnų kunigaikštis 
Konstantinas Radvila buvo palikuonis 
Radvilų, kuriems i baudžiavą ėjo ir A. 
Smetonos protėviai, jo senelis Kazi
mieras ir kurį laiką tėvas Jonas Sme-

Kodėl yra taip, kaip yra 
prezidentų, ministerių, seniūnų ir 
aukštųjų valdininkų gastrolėms po 
platųjį pasauli, jų atlyginimų kėlimui 
eikvojami dešimtys milijonų litų" (psl 
57). 

"YRA TAIP, KAIP YRA! 'Iačiau 
niekam nerūpi, kaip turi būti" (psl. 
59). 

"Nebus geri piliečiai tie jaunuo
liai, kurie nėra patriotiškai nusiteikv 
ir kwie yra abejingi tautos ir valstybės 
likimui" (psl. 65). 

"Ko gero, ne vienas vyresnės kar
tos žmogus dažnai prisimena, ko mes 
sovietų okupacijos metais labiausiai 
pasiilgdavome ir labiausiai troškome. 
Ogi Tuisybės, elementariausios Tuisy
bės" (psl. 78). 

"O visa tiesa ateis tada, kai išmok
sime gerbti patys save ir Lietuvą. O 
kol to nėra, tenka apsiprasti su minti
mi, kad tikrasis teisingumas palauks, 
kol nauja karta užau~n (psl. 90). 

" ... vis dažniau iškyla klausimas: 
kada žmonės liausis demokratiškai, 
atlaidžiai žvelgti į televizorių žydruo
sius, krauju aptaškytus ekranus, kur 
meniškai ir profesionaliai pateikiami 
patys naujausi prievartavimo ir žudy
mo būdai?" (psl. 94). 

"Visa bėda ta, kad aukščiausiuose 
mūsų valdžios ešelonuose maža sava
rankiškai mąstančių žmonių" (psl. 
95). 

" ... šiuo metu tasai valdžios vyrų ir 
moterų godumas pinigams, tas 
nepareigingumas, atsakomybės stoka, 
įprotis ne tiek duoti, kiek imti, ne
noras kritiškai pažvelgti į savo veiklą, 
valstybės pavertimas pasipeJnymo šal
tiniu yra bene svarbiausia kliūtis 
užmegzti pasitikėjimu paremtą nor
malų dialogą tarp aukštai sėdinčiųjų 
ir žemai stovinčiųjų" (psl. 101-102). 

"Vakarietiška mąstysena trukdė 
mums įteisinti ir 1941 m. birželio 23 
d. sukilimą prieš okupantus" (psl. 
184). 

"(Užtenka tik mesti žvilgsnį į 
Karaliaučiaus klausimą, kad supras
tum, koks chaosas ir marksizmo dva
sia viešpatavo vokiečių galvose)" (psL 
185). 

"Ar televizija ir kone visa ži
niasklaida būtų pavirtusi ištvirkavimo 
ir smurto mokyklomis, jeigu būtų 
buwsi tvarka?" (psl.190). 

" .. .kadaise į Aukščiausiąją tarybą, 
o vėliau ir i seimą beveik niekas iš 
buvusių disidentų, kalinių, partizanų 
ir tremtinių negalėjo patekti„. 'lbdėl, 
kad disidentai, kaliniai, partizanai ir 
tremtiniai turėjo teisę tik i badą, šaltį 
ir mirti" (psl. 194-195). 

"„.dešimtį metų trukusi ginkluota 
rezistencija buvo kaimo, o ne miesto 
vaisius. Tą patį galima pasakyti ir apie 
Sąjūdį, kuriame pagrindinį vaidmenį 

Taujėnų dvaras 
Kunigaikščių ir didiką būstinė 

tona. 'Thigi Thujėnų žemė aplaistyta A 
Smetonos giminaičių valstiečių pra
kaitu. Pas kunigaikštį K. Radvilą A 
Smetona atvyko jau ne kaip baudžiau
ninko sūnus, o kaip nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas. 

geros rūšies, išdirbta, javai gražūs. Po 
žemės reformos, kai iš 7843 dešimti
nių žemės tebuvo paliktas dvaro cent
ras su 80 ha, kunigaikštis sunkiai ver
tėsi, nes mėgo prabangą ir ištaigingą 
gyvenimą. 

'18ujėn11 dvaro rūmai. Ukmergės rajonas Ntr. Z. BileviBūtės 

A Smetonos apsilankymo pas K. 
Radvilą metu Thujėnų dvare gyveno 
kunigaikštis Konstantinas Radvila, 
vieneriais metais vyresnis už A Sme
toną (gimęs 1873.X.15), ir jo sesuo 
kunigaikštytė 'Dlida Radvilaitė - jau 
gerokai pagyvenusi moteris. K. Rad
vila buvo baigęs Rygos Politechnikos 
institutą ir dar studijavęs miškininkys
tę Vokietijoje. Buvo vedęs Janiną 
Chovinskaitę (mirė 1914 m.), su kwia 
susilaukė trijų vaikų: Konstantino, 
Sofijos ir Marijos. K. Radvila buvo di
delis medžioklės mėgėjas, prieš l Pa
saulinį karą laikęs apie 70 medžiokli
nių šunų. Pats buvo labai stiprus, jau
nystėje, kaip pasakojo vietiniai gyven
tojai, lengvai lankstydavo naujas ark
lio pasagas. 

Iš tolo dvaras atrodė labai didelis 
ir ištaigingas. 1935-1937 m. jis jau bu
vo gerokai apleistas: didžiuliai ūkio 
trobesiai buvo reikalingi pagrindinio 
remonto, dvaro parko vartai ir tvoros 
mūriniai stulpai apgriuvę, tvoros ap
lūžusios. Pats parkas, kad ir apleistas, 
savo ūksmingomis medžių alėjomis 
darė didingą įspūdį. Dvaro žemė buvo 

Kunigaikštis K. Radvila jau prieš 
kurį laiką kvietė A. Smetoną pas jj 
apsilankyti. Tu.igi vieną popietę, iš 
anksto susitaręs prezidentas su paly
dovais karininkais išvyko pas kuni
gaikštį. Įvažiavus i dvaro alėją, išniro 
didžiuliai dvaro rūmai su kolonomis ir 
gėlių lysvėmis. Rūmai, kad ir gerokai 
apleisti, buvo dar gana įspūdingi. Pr~ 
zidento automobiliui privažiavus prie 
rūmų, tuojau prie jo prišoko du senoviš
kais puošniais drabužiais ir senoviško
mis juokingomis kepurytėmis unifor
muoti liokajai. Jie atidarė A Smeto
nos automobilio duris ir žemai, žemai 
kone iki žemės nusilenk.ė prieš prezi
dentą. 

A Smetonai su palydovais išlipus 
iš automobilio, iš prieškambario durų 
išėjo ir pats kunigaikštis Konstantinas 
Radvila, taip pat pasipuošęs gražiais 
senoviškais drabužiais. Jis, gana že
mai lenkdamasis sutiko prezidentą ir 
jo palydovus. 1b vizito proga ir prezi
dento palydovai buvo apsivilkę iš
eiginiais drabužiais su baltomis piršti
nėmis ir kardais. 

Kunigaikštis K. Radvila, pagar-

vaidino iš kaimo kilusi šviesuomenė" 
(psl. 203). 

"„.kodėl jis nekalba apie tą baisų 
pavojų, kurį kelia anglų kalbos skver
bimasis į visas šalies gyvenimo sritis. 
Beje, ir deja, jai skverbtis ir nereikia, 
nes jai žaliąją gatvę nutiesia pati mūsų 
valdžia.„" (psl. 205). 

"Amerika tautoms tik sužadina 
laisvės troškimą, bet pati jas palieka 
likim vali . " (psl 206) o 81... . . 

"Amerika Holivudui suteikė neri
botą laisvę kuriant ir propaguojant 
antžmogį. .. VJ.SaS Amerikos kultūrinis 
gyvenimas vis sparčiau virsta karnava
linėmis orgijomis, ten vis labiau įsi
viešpatauja smurtas, seksas ir sensaci
ja, kad ji klesti pirktu protu ir pirktais 
raumenimis, kad ... " (psl 109). 

" ... kone užsimerkę tvirtinome, 
kad žmogaus protui ribų nėra, nepa
galvodami, kad taip pat nėra ribų ir 
beprotybei" (psl. 235). 

"„.televizorius ugdo tik pasyvų 
stebėtoją, 'vidiotą', metafiziką, sausi
na .žmogaus fantaziją, silpnina jo kū
i:ybines galias, migdo sąmonę ir ne tik 
neatspindi tikrovės, bet ir primeta 
žiūrovui tos tikrovės iškreiptą paveiks
lą„." (psl 254). 

"Jau kuris metas labiausiai mane 
stebina ir kartu kelia nerimastį meno 
ir literatūros pasaulyje tvyrąs visuoti
nis išprotėjimas ir apsigaudinėjimas, 
apkaišomas gražiausiais pavasario ži~ 
dais" (psl. 260). 

Nukelta į 9-tų psl. 

biai lydėdamas įvedė prezidentą i sa
liukę. Čia prezidento laukė kunigaikš
čio sesuo 'Tuida Radvilaitė - irgi nebe
jauna ponia. Po abipusių mandagumo 
žodžių, kunigaikštytė Tuida pakvietė 
svečius i valgomąjį. Stalas buvo pa
dengtas senoviškais stilingais indais 
bei sidabro stalo įrankiais. Pačios vai
šės nepasižymėjo ištaigingumu, bet 
viskas buvo paruošta skoningai. 

Kadangi kunigaikštytė nemokėjo 
kaip reikiant lietuviškai, buvo kalba
ma mišriai: ir lietuviškai, ir lenkiškai. 
Pats kunigaikštis gana gražiai kalbėjo 
lietuviškai Pašnekesys daugiausia su
kosi apie ūkininkavimo sunkumus. A 
Smetona, kaip visada, laikėsi labai 
maloniai, paprastai, korektiškai, ne
rodė jokio pasipūtimo ir išdidumo. 

Po vaišių kunigaikštis K. Radvila 
aprodė dalį rūmų kambarių, kurie bu
vo apstatyti puošniais Liudviko XIV 
stiliaus baldais, ant sienų kabojo įvai
rių giminės paveikslų, vienas kitas ta
pytas kraštovaizdis, apstu statulėlių, 
vazų ir kitų meno kūrinių. Be to, K. 
Radvila parodė įvairius prizus ir do
vanas, gautus už puikų šaudymą. Iš
ėjęs iš rūmų, prezidentas dar apžiūrėjo 
oranžeriją, kwioje buvo išlikusių tro
pinių augalų. Didžiulė oranžerija jau 
buvo gerokai apleista, matyt, nebetu
rėta lėšų jai išlaikyti. Po apžiūros nuo
širdžiai atsisveikinta ir kunigaikštis 
Radvila su savo seserimi 'lhlda išlyd~ 
jo prezidentą, automobilio duris ati
darinėjant puošniems kunigaikščio 
liokajams. Nei prezidentas, nei kuni
gaikštis tada dar nežinojo, kas jų lau
kia vos už kelerių metų„. (A. Smeto
na žuvo 1944 m. sausio 9 d. gaisro m~ 
tu Klyvlande, JAV, o kunigaikštis Kons
tantinas Radvila mirė 1945 m. sovietų 
tremtyje Vidurinėje Azijoje). 

Dabar dvaras turi naujus šeimi
ninkus. Dvarą gražina ir remontuoja 
draugiška 3 brolių Stackevičių - bend
rasavininkų šeima. Jau uždengtas pa
stato stogas, atvesta dujų linija, prad~ 
tas įrenginėti apšildymas, pagrindinai 
atstatomas pastato vidus. Numatoma 
įrengti turizmo centrą su pokylių kon
ferencijų salėmis, svečių namais, kavi
ne. Po metų kitų, atjaunėjęs Thujėnų 
dvaras laub pirmųjų lankytojų. 



Klaipėdiečių teatras Montrealyje 
Montrealio priemiestyje 

Salaberry de Valleyfield, Col
lege de Valleyfield, vyko stu
dentų teatrų festivalis. Jame 
dalyvavo teatrai iš 10 pasaulio 
šalių. Į festivalį buvo pakvies
tas Klaipėdos universiJeto 
teatras "Dramos klasė". Siam 
teatrui vadovauja Vytautas ir 
Velta Anužiai. Vytautas Anu
žis - Klaipėdos teatro akto
rius, Klaipėdos universiteto 
docentas, Velta Anužienė -
studentų dramos studijos va
dovė. Klaipėdiečiai festivalyje 
parodė dviejų dalių Moljero 
komediją Tariamasis ligonis. 
Spektaklyje - vien tik mergi
nos, nes vaikinai, kaip papras
tai, renkasi kitas specialybes, 
jų fakultete ir dramos studijo
je beveik nėra. Bet jaunosios 
aktorės puikiai atliko vyriškus 
vaidmenis. Jų spektaklis - gy
vas, žaismingas, su muzika, 
dainomis ir šokiais. Kompozi
torius Benhardas Calzonas 
puikiai pritaikė šiuolaikinius 
ritmus šiai klasikinei komedi
jai. Spalvingus kostiumus su
kūrė dailininkė Silvija Almo
naitienė, scenovaizdžio kūrė
jas - Ivars Noviks (Latvija), 
choreografas Povilas Fokinas, 
muziką pritaikė Audrius Tra
kumas. 

Klaipėdiečių studentų teatras, vaidinęs Montrealyje 

Vaidino: Toma Arcišaus
kaitė, Renata Butkutė, Milda 
Drižilauskaitė, Inga Magžaus-

kienė, Vilija Petrikaitė, Moni
ka Alseikaitė, Neringa Bičko
vaitė, Sandra Mažulytė, Er
nesta Prūsaitė, Renata Rož
nytė, Kristina Lukšaitė, Vilma 
Ptašinskaitė, Aurelija Kleme
lytė, Irena Grimalytė, Sigita 
Vilkaitė. Merginos yra Klai
pėdos universiteto humanita
rinių mokslų fakulteto lietu
vių filologijos ir režisūros kur
so studentės. Kaip jos pačios 
sako: "Teatras mums - ne kas
dienė rutina, tai šventės lauki
mas; scena - tai vieta, kur net 
maži žmogučiai įgyja sparnus 
ir tampa dideliais žmonėmis." 

Po spektaklio, vykstant 
aptarimui, žiūrovai jas dos
niai apdovanojo komplimen
tais: "Spektaklis tiesiog pul
suoja greičiu, energija, nuo
taika, pozityvumu. Emocijų, 
spalvų ir muzikos - be galo 
daug". Kaip sakė festivalio 
vadovas Jean-Marc Larrue, 
praėjusį kartą Klaipėdos stu
dentų pasirodymas buvo pui
kus, o šiemet - išskirtinis. Jis 
netgi norėtų matyti Vytautą ir 
Veltą mokant Montrealio ko
legijos studentus, jau taria
masi su "Dramos klasės" stu
dijos vadovais V. ir V. Anužiais 
dėl darbo trukmės ir kitų są
lygų. Ir svarbiausias kvietimas 
- sukurti šį Moljero spektaklį 
čia, Kanadoje, tik prancūziškai. 

Klaipėdiečių teatras, vad. Vytauto ir Veltos Anužių, Mont
realyje 

Vytautas ir Velta Anužiai 
su savo auklėtiniais į Kanadą 
atvyko jau antrą k,!lrtą. Jie čia 
žinomi ir mylimi. Sią pamario 
universiteto dramos studiją 
remia Klaipėdos universite
tas, Klaipėdos "Jūrų uostas", 
uždarosios akcinės bendrovės 
"Jūros mūša" ir "Fredotėlė", 
kavinė "Londonas". Jų dėka 
jaunosios aktorės gali paro
dyti savo geriausius spektak
lius ne tik namie, bet ir užsie
nyje. L. Sližauskienė 

Kodėl yra taip ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

" ... dabartinis jaunimas pirmiausia pasisa
vina tai, kas smukdo žmogaus dvasią, o ne tai, 
kas ją kelia iš purvo ... Baisiausia, kad iš Vaka
rų, iš Amerikos pasisaviname tai, kas ten ne
gera, su kuo ir ten kovojama, tik, deja, ne vi
sad sėkmingai" (psl. 265). 

" ... pasakiau, kad negalima išugdyti visaver
čio piliečio be religinio auklėjimo" (psl. 267). 

"Šių dienų humanitarinės kultūros būklę 
Lietuvoje vertinu nepatenkinamai" (psl. 269). 

"Juk neretai tai, kas iškyla kaip sakalas, 
nusileidžia kaip vabalas" (psl. 278). Kur išeitis? 

"Atsakymas paprastas: susigrąžinkime tai, 
kas iš mūsų atimta, -pirmiausia Dievą ir Sąži
nę" (psl. 286). 

"Knygų rinkoje pasirodo didelis kiekis 
menkaverčio skaitalo" (psl. 288). 

" ... susidariau išvadą, kad žmogus, geban
tis nuosekliai mąstyti, vargu ar gali būti ateis
tas" (psl. 297). 

"Amerikoje žiniasklaida dieną naktį žmo
nėms kala į galvą mintį, jog kiekvienas turi 
teisę gyventi, kaip jam patinka" (psl. 307). 

" ... šiuo metu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
išgyvena gilią krizę ... Ypač dabar, kai Lietuvo
je nevaržomai siautėja smurtas, seksas, finan
sinių oligarchijų diktatas, dangaus keršto šau
kiančios neteisybės, valdžios bejėgiškumas ir 
parsidavėliškumas" (psl. 314). 

"Juk šiandien pasaulyje vis akivaizdžiau 
įsivyrauja pati blogiausia tendencija - materia
lizmas be krantų" (psl. 343). 

" ... auginti šeimoje tik vieną vaiką yra nu
sikaltimas ... " (psl. 345). 

Nors "švietimo sistema negaluoja" (psl. 
369), bet jei "nepažinsi savosios istorijos, liksi 
visad, anot romėnų išminčiaus Cicerono, vai
kas" (psl. 351 ). 

Taigi "ypač didelis pavojus visuomenei iš
kyla tada, kai pradeda irti ir trūkinėti tokios 
jai esmę teikiančios grandys, kaip kalba, kūry
ba, moralė, tikyba, tradicija" (psl. 364). 

"Lietuvos ir mūsų tautos likimas man ke
lia liūdnas mintis, nes ... lietuvių kalba po Džo
no Bulio skėčiu vargu ar iš troškulio besikan
kins ilgiau kaip šimtą metų" (psl. 389), nes 
"jeigu Lietuvos valdžia ir toliau pataikaus pa
saulio galingiesiems taip, kaip iki šiol, ir bijos 
ar nesugebės kovoti dėl savo tautos interesų, 
lietuvių ir Lietuvos laukia nepavydėtina atei
tis" (psl. 394). 

Taigi, gerbiamas skaitytojau, nekaltink ma
nęs, jei aš šį kartą pasakiau tai, ko dar nebuvai 
girdėjęs ar matęs. Juk "toliausiai nueina tas, 
kuris nežino kur einąs" ir "daugiausia pamato 
tas, kuris nežino, ką nori pamatyti" (psl. 403). 

Taigi, skaitytojau, perskaičius mano rastas 
šias kelias Jono Mikelinsko knygos "smulk
menas", ar nebūtų naudinga perskaityti visą 
šią knygą nuo pradžios iki galo. To aš - nepa
žįstamas tau - nepažįstamam ir linkiu. 

Beje, drįstu siūlyti ir kitas garbaus rašy
tojo Jono Mikelinsko knygas. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Klaipėdos lėlių teatras 

balandžio 27-29 d.d. surengė 
IV lėlių teatrų festivalį vardu 
Karakumų asilė lis. Festiva
lyje dalyvavo devyni teatrai: 
Vilniaus teatras "Lėlė" su 
Lijanos Muštašvili mono
spektakliu Kiškių sukilimas 
(pagal Kazį Binkį, režisierius 
ir dailininkas Rimas Drie
žis ), Vilniaus "Stalo teatras" 
su spektakliu Eglė žalčių ka
ralienė (rež. ir dail. Saulė 
Degutytė) ir Vilniaus "Par
šiukas Ikaras" su spektakliu 
Ožka su septyniais ožkiukais 
Paryžiuje (Vitalijus ir Nijolė 
Mazūrai). Kauno valstybinis 
lėlių teatras vaidino Links
muosius gaidžiukus ( rež. Al
gimantas Stankevičius, dail. 
Valerijus Račkovskis) ir 
Kauno "Nykštuko" teatras 
parodė Ki,aus, miaus ir tetulė 
(Jūratė ir Darius Armanavi
čiai). 

Panevėžio lėlių vežimo 
teatras atvyko su spektakliu 
Stebuklingi bateliai ( scenari
jaus autorė ir režisierė Nijo
lė Indriūnaitė, dailininkė 
Aušra Bagočiūnaitė-Paukš
tienė ), o svečiai iš užsienio, 
Bulgarijos mažasis lėlių teat
ras "Credo" parodė vaidini
mą Tėvelis visada teisus (pa
gal Hans Christian Ander
son, rež. Nina Dimitrovna) 
ir teatras "Fusentast" iš Nor
vegijos Trondheimo parodė 
spektaklį Smėlis tarp kojos 
pirštų (rež. Lasse Akerlund). 
Patys šeimininkai, Klaipėdos 
lėlių teatras suvaidino Gi
tanos Gugevičiūtės Po Bet
liejaus žvaigžde - Indų pasa
ka (rež. ir dail. Gintarė Rad
vilavičiūtė) ir vedė diskusi
jas bei seminarą teatro te
momis. 

Vilniaus Šv. Kotrynos 
šventovėje gegužės 4 d. buvo 
surengtas Lietuvos bičiulio, 
violončelininko ir dirigento 
Mstislavo Rostropovičiaus 
atminimui skirtas koncertas, 
kuriame programą atliko še
ši jo įsteigto labdaros ir pa
ramos fondo Pagalba Lietu
vos vaikams globojami vai
kai. Jauniesiems atlikėjams 
pritarė Lietuvos kamerinis 
orkestras, diriguojamas Ro
berto Šerveniko. Programo
je - Wolfgang Amadeus Mo
zart, Edward Grieg, Antonio 
Vivaldi, Piotr Čaikovski ir 
Gabriel Faure kūriniai. 

Renginyje taip pat dalyva
vo ir mintimis apie M. Rost
ropovičių dalinosi preziden
tas Valdas Adamkus, filoso
fas Leonidas Donskis, bale
rina Eglė Špokaitėi kompozi
torius Rodionas Sčedrinas, 
balerina Maja Pliseckaja ir 
Lietuvos operos ir baleto 
teatro direktorius Gintautas 
Kėvišas. Maestro, kuris mirė 
balandžio 27 d. Maskvoje, 
sulaukęs 80 metų, rodė nuo
latinį dėmesį Lietuvai. 

Klaipėdoje ruošiamas 
didelis vaikų ir jaunimo fes
tivalis "Švarus pajūris" gegu
žės 18-20 dienomis. Jame su
tiko dalyvauti apie 300 daly
vių, jaunųjų dainininkų, šo
kėjų, muzikantų ir mode-

liukų, iš šešių valstybių: Len
kijos, Rusijos, Gudijos, Lat
vijos, Estijos ir Lietuvos. 
Festivalio rengėjas, įmonės 
"Pangonio projektai" direk
torius, Justinas Antanaitis 
džiaugiasi sudaręs autorite
tingą rengimo komandą: fes
tivalio vadove sutiko būti 
daugelio tarptautinių kon
kursų rengėja Mariana Slė
nienė, konkurso režisieriu
mi - buvęs Gruzijos valsty
binio teatro vadovas Vasiko 
Čigonidzė, festivalio globėja 
- populiari dainininkė Biru
tė Petrikytė. Koncertai vyks 
Jūrų muziejaus delfinariu
me, baigiamasis koncertas 
Teatro aikštėje, Klaipėdoje. 

Lietuvos operos prima
dona Irena Milkevičiūtė sa
vo 60 metų jubiliejų pami
nėjo per gimtadienį, balan
džio 14, koncertu su Lietu
vos valstybiniu simfoniniu 
orkestru Vilniaus Kongresų 
rūmuose. Tarptautinį pripa
žinimą solistė pelnė dainuo
dama daugelyje pasaulio 
teatrų ir koncertų salių; lai
mėj o pirmą premiją M. 
Glinkos konkurse Maskyoje 
(1977), diplomantė P. Cai
kovskio konkurse Maskvoje, 
antroji premija F. Erkei ir F. 
Kodaly konkurse Budapeš
te, antroji premija "Madama 
Butterfly" konkurse Tokijo, 
Lietuvos teatro sąjungos pri
zas, geriausios metų daini
ninkės titulas. 

Irena Milkevičiūtė kon
certe dainavo operų arijas ir 
atliko naują kompozitoriaus 
A. Šenderovo kūrinį, sukur
tą specialiai jos jubiliejiniam 
koncertui pagal Marijos Ka
tiliūtės-Lakrimos ir M.K. 
Čiurlionio poetinius tekstus. 
Apie šį kūrinį pats kompozi
torius pasakojo, kad "Tai 
muzika, sudaranti ypatingą 
poetišką atmosferą, kuri už
buria klausytoją ramybe, tur
tinga garsų palete. Kūrinyje 
svarbų vaidmenį atlieka mu
šamieji instrumentai: įvairūs 
varpeliai, gongai, vibro
fonas, egzotiški būgnai, imi
tuojantys gamtos stichijas, 
taip pat subtiliausi simfo
ninio orkestro instrumentai 
- arfa ir čelesta. Dvylikos 
dalių kūrinyje nepakartoja
mas Irenos Milkevičiūtės 
balsas dainuos apie meilę, 
gamtą, grožį, amžinybę". 
Koncerte dalyvavo ir solistės 
dukra Asmik Grigorian. 

Monografijos apie kom
pozitorę Onutę Narbutaitę 
ir muzikologą profesorių Al
girdą Ambrazą pasirodė ba
landžio pradžioje. Muziko
logė Gražina Daunoravičie
nė monografijoje Algirdas 
Jonas Ambrazas. Muzikos 
tradicijos ir dabartis. Studijos. 
Straipsniai. Atsiminimai at
skleidė daugialypę, beveik 
50 metų siekiančią profeso
riaus veiklą (1958-20Q6). 
Muzikologės Audronės Ziū
raitytės monografija Skiauti
nys mano miestui skirta kom
pozitorės O. Narbutaitės kū
rinių aptarimui, pačios kom
pozitorės straipsniai (1991-
2006). G.K. 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. • •••••••• 2.35% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.80% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.20% 

nuo •••••••••• 7.00% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.35% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.40% nuo •••••••••• 7.00% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.45% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua •••••••• 3.95% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.25% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.00% 1 metų •••••••• 5.45% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.00% 2 metų •••••••• S.80% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.10% 3 metų •••••••• 5.85% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4..20% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4..40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.8&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.75" 
Taupomqlų Ųlbltą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 5.90% 
5 metų •••••••• 8.05% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.00% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.50% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

AR JUS TENKINA KANADOS VALSTYBINĖS 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONOS), KAI YRA 
GERESNĖS PALŪKANOS GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ 
INDĖLIUOSE BEl REGISTRUOTŲ PENSIJŲ TAUPYMO 

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTRUOTŲ PENSIJŲ 
INDĖLIAI (GIC) TAUPYMO BEI PAJAMl) PLANAI 

l m. 

2 m. 

3 m. 

4 m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.40o/o 
2m. 4.50% 
3m. 4.55% 
4 m. 4.65% 
Sm. 4.75% 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOP E RATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. (416) 207·0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Suite 226 
. Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 {neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

Neužmirštamas Vaižgantas 
Būkime vaižgantiečiai - savo tautos patriotai 

Praėjusių metų kovo mė
nesį Lietuvos valstybinės pno
nės "Registrų centras" Juridi
nių asmenų registre buvo įr~ 
gistruota nevyriausybinė (vi
suomeninė) organizacija Vaiž
gantiečių klubas "Pragiedru
Iys" (kodas 300554682). Pir
miausia susibūrė ir parodė ini
ciatyvą lietuvių literatūros 
klasiko, visuomenės veikėjo, 
didžiulio lietuvių tautos patrio
to kanauninko Juozo Tumo
Vaifpnto gimtojo Svėdasųkraš
to (Anykščių rajonas) žmo
nės, greitai i klubą įsijungė ir 
gyventojai iš visos Lietuvos. 
Norėtume, kad apie mus suži
notų ir mūsų tautiečiai, gyve
nantys toli nuo gimtosios u~ 
tuvos, įsikūrę pačiose įvairiau
siose užsienio šalyse. Juk 
Vaižganto kūryba tebėra įdo
mi ir svarbi iki šiol, jo įvairia
pusiška veikla, nuveikti dar
bai kovojant už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę, lietu
vybę, blaivybę, aukštą moralę 
ir dorovę bei kitose srityse t~ 
bėra svarbūs, juk iš jo pasimo
kyti gali ir dabartinės kartos. 

Vaižgantiečių klubo "Pra
giedrulys" siekiai ir uždaviniai 
yra tokie: vienyti Vaižganto 
kūrybos gerbėjus, jo puoselė
tų tiblų bei tradicijų tęsėjus 
iš visos Lietuvos ir užsienio; 
rūpintis išlikusiomis Vaižgan
to gimtosiomis vietomis, is
torinio ir .kultūrinio paveldo 
paminklais, senovės architek
tūros statinių, ypač gimtojo 
Vaižganto Malaišių kaimo iš
saugojimu ir atkūrimu, plėsti 
Vaižgantui skirtą parodą Sv~ 
dasų krašto muziejuje, kuris 
populiariai vadinamas "Vaiž
ganto muziejumi"; rūpintis 
gyventojų dorovės bei patrio
tiškumo ugdymu, jaunosios 
kartos auklėjimu, besiremian
čiais lietuvių etninės kultūros 
ir pagarbos žmogui, tautai bei 
valstybei tradicijomis, Vaiž
ganto puoselėtais siekiais, pa
sitelkiant šeimą, mokyklą, ka
talikų bažnyčią; ugdyti gyven
tojų bendruomenišk.umą, puo
selėti tarpusavio pagalbos 
tradicijas Vaižganto rodytais 
ir aprašytais pavyzdžiais; or
ganizuoti kultūrinius-masi
nius renginius, burti kraštie
čius, leisti informacinio-turis
tinio pobūdžio leidinius, visa
keriopai skleisti Vaižganto kū
rybą, jo asmenybės bruožus ir 
siekius. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
jau nuo pirmų klubo dienų 
pradėjome rašyti projektus, 
dalyvauti įvairiose programo
se, tad pasisekė gauti šiek tiek 
pinigų ir !gyvendinti pirmuo
sius savo siekius. Visų pirma, 
buvo gerokai atnaujinta paro
da Vaižganto muziejuje, įsigy
ta naujų rodinių, įrengta nau
Jų stendų ir pan. Mat šis mu
ziejus buvo įrenginėjamas res
tauravus dar carizmo laikais 
statytą Kunigiškių pradžios 
mokyklą, kurią lankė ir Vaiž
gantas ir kuri buvo pavadinta 
jo vardu, prieš 20 metų. Tuo
met, sovietmečiu, daug kas 
netgi priešinosi tokio muzie
jaus steigimui ir kunigo Juozo 
Tumo-Vaižganto atminimo 
įamžinimui, daug kas buvo 

nutylėta, muziejuje parodyta 
tiktai menka jo didžiulės veik
los dalelė. Dabar viskas iš pa
grindų atnaujinta, atskleista 
visa tiesa. Dar vykdomi kai 
kurie projektai ir muziejus 
pertvarkomas ir toliau. Vaiž
gantiečių klubas išleido porą 
spalvingų lankstinukų 11Již-

. . 

Anykšfiai 

ganto gimtieji Malailiai ir ffiiž
gantas ir Vrlnius, taip pat pra
dėjome leisti ir platinti Vaiž
gantiečių klubo leidinį Pra
gie.dTulių žemė. 1hl rimtas, kul
tūros, moralės, patriotiškumo 
temomis rašantis leidinys, ku
ris jau sulaukė teigiamo iverti
nimo. Kol kas išleidome tik 
du numerius, dabar ruošiame 
trečiąjį. Norėtume laikrašti 
leisti reguliariai kas mėnesį 
arba nors kas ketvirtį. Tu.ip 
pat planuojame išleisti dar ke
letą knygų, skirtų Vaižgantui, 
organizuoti šiemet muziejaus 
20-mečio minėjimą, Vaižgan
to giminių suvažiavimą, eks
pediciją po Lietuvą Vaižganto 
gyvenimo ir kūrybos vietomis, 
vaikams organizuoti pažinti
nio pobūdžio stovyklą "Pake
liaukime Vaižganto vaikystės 
takais". 'lhlp pat norėtume sa
vo muziejuje įamžinti ir kitų 
žymių kraštiečių atminimą, 
ypač išeivijos rašytojo, knygų 
leidėjo ir vertėjo Stepo Zo
barsko, išeivijoje gerai žino
mo ir vertinto dailininko Jono 
Rimšos atminimą, nes apie 
šiuos žmones turim.e labai ma
žai medžiagos. Žinoma, visus 
planus ir siekius bus įmanoma 
įgyvendinti tiktai sukaupus l~ 
šų ir sulaukus geranoriškų 
žmonių paramos. Visi dirba
me visuomeniniais pagrindais, 
tad esame dėkingi kiekvie
nam, kas mus paremia, kas pa
rodo nors mažiausią dėmesį. 

Pasinaudojant proga, nuo
širdžiai norėčiau padėkoti 
tautiečiams, gyvenantiems už
sienyje, už gerus žodžius, lin
kėjimus, paramą mūsų klubui 
Dėkingi fotomenininkui Algi
mantui K.eziui iš Viskonsino 
už nuostabius fotomeno ir 
dailės albumus, dovanotus 
klubui, o ~stučiui Laskaus
kui iš Baltimorės - už dovaną 
muziejui- JAV išleistos lietu
viškos enciklopedijos kopiją 
aprašymo apie Vaižgantą. D~ 
tingi už nuoširdumą, gražius 
linkėjimus, mielus laiškus ra
šytojai Alei Rūtai (Elenai Ar
bienei) iš Santa Monikos. Vi
suomet mielus laiškus rašo, 
moraliai ir materialiai mus 
palaiko gerbiama anykštėnė 
iš Edmontono (Kanada) Emi
lija Karosienė. Tiesiog žavi 
šios moters energija, meilė 
gimtajam kraštui, pagarba ~ 
nelių ir tėvų žemei, jos nuošir
dumas ir pasiaukojimas. Bu
vome pradžiuginti dramatur
go, monospektaklio 11Jižgan
tas autoriaus Kosto Ostrausko 
iš Pensilvanijos pinigine auka. 

Neliko abejingas mūsų sie
kiams ir darbams vyskupas Pau
lius Antanas Baltakis, OFM, 
iš Niujorko. O lietuvių katali
kų religinė šalpa skyrė klubui 
ženklią piniginę auką muzie
jaus reikmėms ir vienam iš 
mūsų projektų įgyvendinti. 
Šiems ir kitiems mūsų tauti~ 
čiams norime tarti nuošir
džius padėkos žodžius. Būsi
me dėkingi, jeigu atsiras ir 
daugiau geradarių, norinčių 
paremti Vaižganto muziejų 
bei Vaižgantiečių klubą mora
liai ir materialiai. Gali kai kas 
pagalvoti apie mus ir gana 
blogai, su nepasitik.ėjimu, su 
abejonėmis ar net pašaipa, 
kad atsirado dar viena prašy
tojų, elgetaujančių ar kokių 
nors savanaudžių grupė. No
riu patikinti, kad mūsų klube 
vykdoma griežta finansinė ap
skaita ir nei vienas litas ar do
leris nepatenka ne pagal tiks
lą i kieno nors kišenę. VISi au
kotajai ir aukos registruoja
mos, apie aukotojus skelbia
ma klubo laikraščiuose Pra
giedrulių žemė, taip pat rajo
no, apskrities bei šalies spau
doje, mūsų muziejuje. Paau
kotos lėšos (jei tokių bus) ši~ 
metbusskirtosVaižgantiečių 
klubo leidiniams leisti, muzi~ 
jaus tvarkymui, Vajžganto gim
tinės tvarkymui. Žinoma, yra 
ir svajonė įsigyti kompiuterį, 
skaitmeninį fotoaparatą, vaiz
do kamerą fiksuoti įvairiems 
renginiams, bet galima išgy
venti ir be šito, kai yra svar
besnių dalykų ir pirkinių. 

Labai norėtume, kad tau
tiečiai papildytų klubo narių 
gretas. Tereikia tik parašyti 
paprasčiausią pareiškimą ir 
mums atsiųsti. Jeigu kas no~ 
tumėte gauti klubo išleistų 
laikraščių Pragiedrulių žemė 
arba lankstinukų, galite kreip
tis į mus laiškais, nurodant sa
vo adresus. Jeigu kas nors tu
rėtumėte nuotraukų, doku
mentų, laiškų, savo prisimini
mų, susijusių su Vaižgantu, 
rašytoju Stepu Zobarsku, dai
lininku Jonu Rimša ar kitais 
Svėdasų krašto žmonėmis ir 
norėtumėte padaryti dovaną 
Vaižganto muziejui, tai galite 
padaryti atsiųsdami viską paš
tu. Mūsų adresas būtų toks: 
Vaižgantiečių klubas "Pra
giedrulys", Vaitkūnai, Vaitkū
nų paštas, Anykščių rajonas, 
Lietuvos Respublika, pašto 
kodas 29340. (Tokiu adresu 
galim.a siųsti laiškus, siuntas 
ir Vaižganto muziejui). Mūsų 
mobilusis telefonas: + 370 
682 33024. Vaižgantiečių klu
bo sąskaita banke "Hansa
bankas" litais, eurais ir bet 
kokia užsienio valiuta: LT 
367300010094626497.Banko 
kodas BIC HABALT 22. Per
vedant pinigus iš užsienio, dar 
reikia nurodyti ir šiuos duo
menis: Savanorių pr. 19, 03502 
Vilnius, bankas "Hansaban
kas", S. W.I.F.'r HABALT 22. 
(Vaižgantiečių klubo "Pragied
rulys" kodas yra 300554682). 

Vytautas Bagdonas, 
Vaižgantiečių klubo "Pragied

rulys" pirmininkas, Svėdasų 
krašto (Vaižganto muziejaus) 

direktorius, žomalistas 



Pavojingi sąvartynai 
Tik gamta nepalieka 

kenksmingų atliekų, jos at
liekos virsta žeme. Prieš trečią 
praėjusio šimtmečio dešimt
metį (techninės revoliucijos 
pradžia), kenksmingų atliekų 
nepalikdavo ne tik žemės ūkio 
technologijos, bet ir pramoni
nės. 

Su technine revoliucija iš 
gamybos ir vartojimo atliekų 
radosi ir augo šiukšlynai, ku
rie peraugo į sąvartynus, kurie 
net šimtmečius dūlėdami ne
virs žeme, o nuodys žemę, orą, 
vandenis, nes sąvartynų turi
nyje - sintetika, chemikalai 
bei kitokios kenksmingos me
džiagos. Tačiau radosi gražiu 
saugyklų vardu pavadinti są
vartynai, kurių pavojus ne
praeis net po tūkstantmečių. 
Tai atominių elektrinių kuro 
radioaktyvios atliekos. 

Okupuotoje Lietuvoje SS
RS pastatydino prie Ignalinos 
atominę elektrinę (AE), ta
čiau atominio kuro atliekoms 
tinkamo "sąvartyno" neįren
gė. Iki 2009 metų pabaigos ši 
elektrinė turi būti uždaryta, o 
atominio kuro atliekos - Lie
tuvai užkrauta sunki kupra. 
Tačiau ne vienintelė. 

Naują kuprą Lietuvai, ne
sitardama su visuomene, ren
giasi uždėti dabartinė vyriau
sybė, numatanti statydinti 
naują AE. Vyriausybė tikisi, 
kad visuomenė, kaip jau įpras
ta, paklusniai tylės. Tačiau 
randasi ženklų, kad visuome
nė netylės, nes valdžia renka
ma ar skiriama tarnystei, o ne 
beatodairiškam šeimininkavi
mm. 

Balandžio 16 d. dvi visuo
meninės organizacijos viešai 
kreipėsi į prezidentą, seimo 

pirmininką, ministerį pirmi
ninką ir visuomenę su reika
lavimu nerengti skubotai AE 
statybos projektų, nesudari
nėti su kitomis valstybėmis 
sutarčių, kol nebus atlikta 
tarptautinė ekspertizė dėl vie
tovės AE tinkamumo, nebus 
atlikta išsami analizė dėl sta
tybos ekonominio tikslingu
mo bei nebus gautas tautos 
prita:imas. 

Zemiau pateikiame krei
pimosi tekstą. 

Algimantas Zolubas 

VIEŠAS KREIPIMASIS 
dėl naujos atominės 

elektrinės statybos Lietuvoje 
Okupuotoje Lietuvoje, 

kaip anuometinės SSRS pari
bio zonoje, buvo koncentruo
ta energetiškai labai imlių ra
ketinių kompleksų statyba bei 
eksploatavimas, todėl, norint 
išvengti energijos nuostolių 
perdavimo linijose, čia buvo 
numatyta pastatyti ir pastatyta 
atominė elektrinė (AE). 

Vykstant diskusijai dėl Ig
nalinos AE uždarymo, buvęs 
premjeras A.M. Brazauskas 
yra tvirtinęs, kad be tos elekt
rinės su esamais elektros 
energijos ištekliais mes pui
kiausiai galime apseiti. Taip 
tvirtina ir dabar mūsų energe
tikos specialistai. Kai iš ES 
gaunamos bei naudojamos lė
šos senosios AE uždarymui, 
o, šaltinių tvirtinimu, darbai 
vyksta vangiai, lėšos naudoja
mos neefektyviai, žinant ne
skaidrų statybų verslą bei 
aukštą korupcijos lygį, nepaly
ginamai didesnę žalą galėtu
me patirti statydami naują 
AE. Kita priežastis - nepa
lanki AE statybai vieta. 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis ag:entas 

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

~til(: West Realty ln(:. 
11678 Bloor St W., Toronto, Ont. MSP 
1A9. Skambinti bet :kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416769-3577 

Nemokamas namų įvarlinimas 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„1111111111111111111 111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

Per kelis pastaruosius 
šimtmečius Lietuvoje būta 
per 40 žemės drebėjimų. Pas
kutinis žemės drebėjimas bu
vo 2004 m. rugsėjo 21 d. Tuo
met Kaliningrade buvo 5 .3 ba
lo drebėjimo stiprumas pagal 
Richterį, o Ignalinoje - 4. Geo
logų tvirtinimu, dėl per Igna
liną einančio Žemės tektoni
nio lūžio (nuo Apeninų iki 
Kolos ), vietovė seisminiu at
žvilgiu yra nestabili. Taigi AE 
ir atominio kuro atliekų sau
gykla toje vietoje prilygsta 
atominei minai, kurios deto
natorius gali būti gamtos sti
chijų ar teroristų valioje. Be ne
priklausomų atominės energe
tikos specialistų išvadų (Lie
tuva atominės energetikos kū
rybos specialistų neturi), nau
jos AE statybos planavimas ir 
projektavimas neturėtų būti 
pradėtas. Neatlikta išsami 
naujos AE statybos ekonomi
nio tikslingumo analizė. 

Dėmesio stokos esamų 
energijos šaltinių moderniza
vimui, energijos taupymui, al
ternatyvių energijos šaltinių 
panaudojimui bei paminėtų 
pavojingų geologinių sąlygų 
akivaizdoje, be tarptautinės 
ekspertizės dėl vietovės tinka
mumo ir ekonominio tikslin
gumo, mūsų manymu, naujos 
AE statybos planas yra nepa
matuotas. 

Kreipiamės į valstybės va
dovus ir visuomenę reikalauti 
iš vyriausybės, kad nebūtų sku
botai rengiami projektai ir ne
sudaromos sutartys su kitomis 
valstybėmis dėl naujos AE sta
tybos kol nebus atlikta tarp
tautinė ekspertizė dėl vietovės 
jai tinkamumo bei nebus at
likta išsami analizė dėl staty
bos ekonominio tikslingumo. 
Tik įvykdžius minimas prie
mones ir su išvadomis dera
mai supažindinus visuomenę 
bei gavus jos pritarimą šiai tau
tos būčiai svarbiai statybai 
(galbūt referendumu), galimi 
tolimesni AE statybos planavi
mo bei projektavimo darbai. 

Rytas Kupčinskas, 
Lietuvos Sąjūdžio tarybos 

pirmininkas 
Jonas Burokas, 

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos valdybos 

pirmininkas 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

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

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.20% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.35% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.45% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.90% 
5 metų ...... 6.10% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

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

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

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

Rokas Lipeikis ir Renatas Vaitkevičius, laimėję Vilniaus mero 
Juozo Imbraso taurę automobilių lenktynėse ''Vilnius 2007" 

v 

Kovo 31-balandžio l d.d. Toronte vykusiame Ontario provincijos čempionate lietuvių komanda 
"Lithuanian Athletic Club" naujokų trečioje klasėje tapo provincijos vicečempionais. Baigmės 
rungtynėse Iietuviukai rezultatu 25:28 nusileido "Mississauga Marauders" komandai. Pakeliui į 
baigmę iš eilės nugalėtos: South Windsor Warriors 28:18, Ajax Lions 32:29, Caledon Cougars 
47:33, Niagara Falls Red Raiders 34:31 ir pusbaigmėje Barrie Royals 22:20. Nuotraukoje - laimė

tojai "Mississauga Marauders" (sėdi) ir "Lithuanian AC" stovi iš kairės: J. Juodis, A. Ažubalis, L. 
Krištaponis, l. Brazdeikis, L. Luza, A. Bundalo, L. Kairys, A. Craig, J. Jareckas, L. Aleknevičius, 
L. Janowicz; trečioje eilėje stovi vadovas P. Vilkelis, vyr. treneris S. Ignatavičius, treneris 
M. Leknickas. Lietuvis 8-metis Ignas Brazdeikis pripažintas geriausiu žaidėju 

Zinios iš Lietuvos 
•Lietuvos golbolo (aklųjų 

riedulio) rinktinė tapo Turki
joje vykusio Europos čempio
nato nugalėtoja, baigmėje 2:1 
įveikusi Ispanijos komandą. 
Trečiąją vietą iškovojo Vokie
tijos riedulininkai. 

• Kačerginės "Nemuno žie
do" kelyje prasidėjo Rytų Eu
ropos ir Baltijos šalių moto
ciklų žiedinių lenktynių sezo
nas. Pirmajame čempionato ra
te geriausiai pasirodė ir genera
linės rėmėjos "AutomotoPro
jektų" komandos įsteigtą taurę 
laimėjo Lietuvos atstovai. Ant
ra liko Latvijos komanda, trečia 
- Estijos. Galingiausių "Super
bike" klasės motociklų lenk
tynėse nugalėtoju tapo vilnietis 
Šarūnas Pladas su "Suzuki". 
Antras - Julijus Čibirka su "Ka
wasaki". Trečias - Gediminas 
Majauskas su "Ducati". 

• Trakų Valstybiniame spor
to ir sveikatingumo centre įvy
ko XV Lietuvos "šotokan" ka
ratė jaunių, jaunimo ir suaugu
siųjų čempionatas. Varžybų 

tikslas buvo išaiškinti stipriau
sius šalies karatistus, kurie at
stovaus Lietuvai Europos čem
pionate Portugalijoje ir rugsėjo 
mėn. pasaulio čempionate Len
kijoj e. Karatė "šotokan" yra 
vienas iš populiariausių sportų 
pasaulyje. 

• Lietuvoje numatoma per 
artimiausius kelerius metus 
atidaryti tris naujus golfo aikš
tynus - tiek .e_at, kiek jų šalyje 
jau įrengta. Ukio ministerijos 
valstybės sekretorius Gedimi
nas Miškinis pranešime spau
dai sakė, kad golfo plėtra Lie
tuvoj e įgauna vis didesnį pa
greitį. 

• Puikiai sužaidę antrąjį 
rungtynių kėlinį Kauno "Žal
girio" krepšininkai trečiosiose 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) baigmės serijos rungty
nėse savo aikštėje 78:64 (18:14, 
27:15, 20:20, 13:15) įveikė Vil
niaus "Lietuvos ryto" klubą. 
Po šios pergalės žalgiriečiai 
šioje serijoje iki 4 pergalių įsi
veržė į priekį 2: 1. 

• "Gyvenu normaliai ir 
neslėpsiu, jog pamažu laukiu 
artėjančios 'smerties"', - gar
bingos sukakties išvakarėse 
atsiduso Algirdas Šocikas. Le
gendiniam Lietuvos boksinin
kui gegužės 14-ąją sukako 79 
metai. Kaunietis per savo 11 
metų trukusią karjerą ringe 
kovojo 128 kartus, laimėjo 

118 dvikovų, iš jų 70- nokau
tais. 

• Kauno užmojai statyti 
naują sporto areną už maž
daug pusę bilijono litų prem
jerui G. Kirkilui atrodo per 
brangūs. 

• Trečiose Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) mažosios 
baigmės rungtynėse uosta
miestyje "Šiaulių" krepšinin
kai po dramatiškos kovos tik 
paskutinėmis akimirkomis re
zultatu 86:84 (18:24,15:19, 
26:17, 25:26) palaužė vietos 
Klaipėdos "Neptūno" koman
dą ir, laimėję seriją iki trijų 
pergalių, rezultatu 3:0 iškovo
jo LKL bronzą. 

Balius gražus, bet nepelningas 
PL centre Lemonte gegužės 5 d. įvykęs 

"Lituanicos" futbolo klubo lėšų telkimui skir
tas balius daugeliu atžvilgių buvo smagus ir 
linksmas. Tačiau jame trūko žmonių: atsilan
kė tik nepilna šimtinė, o buvo laukiama ma
žiausiai 120. Gaila, kad nesiteikė dalyvauti 
net ir tie, kurie buvo rezervavę vietas. Tad li
ko nemažai maisto, už kurį vistiek reikėjo su
mokėti, todėl laukto pelno beveik neliko. 

bos sekretorius Gediminas Bielskus, daug 
dirbęs jį rengiant. 

Baliaus metu buvo apdovanotas naudin
giausias praėjusio sezono žaidėjas Mindau
gas Palaima. Buvo surengta ir loterija, kuri 
atnešė šiek tiek pelno. 

Renginio proga buvo išl~istas programi
nis leidinėlis (red. Edvardas Sulaitis) su svei
kinimais bei reklaminiais skelbimais. Iš jo 
gauta daugiausia pajamų. 

• Dukart olimpinis bei 
dukart pasaulio disko metimo 
čempionas Virgilijus Alekna 
gegužės 11 d. tapo Qatar sos
tinėje Daha, vykusių Tarptau
tinės lengvosios atletikos fe
deracijos (IAAF) "Super 
Grand Prix" varžybų nugalė
toju. 35-erių metų vilnietis 
diską nusviedė 68 m 51 cm. 

"Balius buvo smagus dalyvavusiems: ge
ras maistas, puikus orkestras (5 žmonių), su
maniai vestas Dainiaus Ruževičiaus", - taip 
apie šį renginį trumpai išsitarė klubo valdy-

Atrodo, kad panašius balius geriausiai 
rengti rudenį (kaip tai anksčiau būdavo daro
mą), kada žmonės būna laisvesni. E. Šulaitis 

• Vilniaus mero Juozo 
Imbraso taurę - pagrindinį 
pasibaigusių lenktynių "Vil-

nius 2007" trofėjų - iškovojo 
Rokas Lipeikis ir Renatas 
Vaitkevičius, vairavęs "Mitsu
bishi Lancer Evo VII" auto
mobilį. Visus varžybų 10 grei
čio ruožų, kurių bendras ilgis 
102.12 kilometro, įveikė per 
45 minutes 26.1 sekundės. 
Nugalėtojų vidutinis greitis 
lenktynėse - 134.8 kilometro 
per valandą. V.P. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 O ;ir 24 d.d 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s3:1* or t parce s3::* 

* coupon i valid only at 'Marguti -Py anka head off1ce. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R un-ecli n Rd. Toronto M9A5 l 

Fondas 
Foundation 

Tel.:416- 9-55 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelkta pa rindini kapitala Fonde per 45 metu 
Kanados lietuvii1 01 anizacijoms davė 2. 09 mln. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei tudentų stipendijom. 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 mln. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir pri iminkime jį avo te tamentuo e! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

~W~\I~ 

l:>E~,-~L C:~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416> 763-5677 

(nuo 1919 metų) 
4 Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes , atminimo lenteles. 
.& Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.& Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 me1ų. 
.A. Garan1uojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Apie tautos poetą rašo moksleiviai 

Tęsinys iš 18 nr. 

Kas buvo Bernardas Braz
džionis? Buvo "vienas iš pačių 
iškiliausių nepriklausomybės 
laikais susiformavusių poetų. 
Jis neturėjo slaviškos įtakos", 
- rašoma Lietuvių literatūros 
skaitiniuose. Jis gyveno 1907-
2002 m. Prieš pat Rusijai už
imant Lietuvą, jo šeima persi
kėlė gyventi į Ameriką. Ten 
B. Brazdžionis redagavo žur
nalą Lietuvių dienos. Jis para
šė labai daug eilėraščių, ir jo 
rinkinys Poezijos pilnatis hų,vo 
išleistas 100,000 kopijų. Sis 
poetas apdovanotas net paties 
popiežiaus Jono Pauliaus 11. 
Jeigu kas gavo tokį apdova
nojimą, savaime aišku, turėjo 
būti labai geras poetas. Iš tie
sų, jo eilėraščiai nuostabūs. 
Jis rašė: Ir iš tamsos, ir iš nak
ties, ir iš šešėlių atsiliepė l Aš 
čia - gyva. Visuose jo eilėraš
čiuose yra kažkokia paslap
tinga reikšmė, paslaptis. Kas 
gali iš pradžių atrodyti labai 
paprasta, įsigilinus pamatai, 
kaip ypatingai gražu ir jaus
minga. Poeto meilė Lietuvai 
jaučiama kiekviename eilė
raštyje. Lietuva yra gyva, ir 
poetas B. Brazdžionis tai labai 
širdingai mums priminė. 

Veronika Jonuškaitė 
*** 

Kai aš perskaičiau B. 
Brazdžionio eilėraštį Aš čia -
gyva, aš supratau, kad Lietuva 
buvo poeto sieloje ir tada, kai 
Rusija mūsų šalį okupavo. 
Man šis eilėraštis yra gražus. Į 
klausimą "Ar tu gyva?" Lie
tuva visada atsakė: "Aš čia -
gyva". Eilėraštis Lietuviškam 
žodžiui yra apie lietuvių kalbą. 
Poetas įrodinėja, kokia graži 
ir svarbi yra kalba, todėl ne
galime jos pamiršti. Negalima 
ir prarasti vilties, kad Lietuva 
bus laisva. Man buvo truputį 
liūdna skaityti jo eilėraščius, 
nes juose dažnai kalbama apie 
tamsumą, gruodą ir šaltį. Tai 
parodo praradusių Tėvynę lie
tuvių jausmą. B. Brazdžionis 
taip pat rašė eilėraščius vai
kams. Man patiko skaityti 
apie meškiuką Rudnosiuką, 
kuris gyveno miške panašų gyve
nimą kaip žmonės su visokiais 
juokingais nuotykiais. Poetas 
mokė vaikus būti gerais ir 
gražiai elgtis: jei meškinas gali 
gražiai elgtis, tai ir mes turė
tume. Danielius Kuliešius 

*** 
Kaip rašoma Lietuvių lite

ratūros skaitiniuose, B. Braz
džionis yra vienas iškiliausių 
poetų, lietuvių literatūros kla
sikas. Jo talentas paremtas 
lietuviškomis tradicijomis. Jis 
tapo tautišku ir visuotinai 
žmogišku poetu. 1944 m. B. 
Brazdžionis pasitraukė į Vo
kietiją, o vėliau persikėlė į 
JAV. Palaidotas Kaune Petra
šiūnų kapinėse. Jis išleido vai
kams eilėraščių, pasirašinėda
mas Vytės Nemunėlio vardu, 
1939 m. išleido Meškiuką Rud
nosiuką, kurį vaikai mėgsta 
skaityti ir dabar. Jis patinka ir 
man. B. Brazdžionis ragino 

tautą pakilti iš vergijos. Man 
ypač patinka jo eilėraštis Lie
tuvos motina. Jis apie ją kalba 
su gilia meile: Po baltu nuo
metu baltos lelijos veidas. l 
Praeis pavasaris, o veidas vis 
žydės, l Ir kaip palaukėse aukš
tų pagojų aidas l Liūliuos me
lodija jos mylinčios širdies. 
Šiame eilėraštyje motina rū
pinasi visais šeimos nariais, 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
su provaikaite Teresėle. Nuo
trauka iš Dalytės Lovett asme
ninio archyvo 

dėl jų išgyvena: Ji tėvą knyg
nešį, ji sūnų savanorį, l Ji savo 
sielvartą ilgai minės maldoj .. ./ 
Po baltu nuometu, ant vario 
vartų pasirėmus, l Tenai dukrelę 
ji svetur lauku lydės, l Kaip mar
gus stuomenis išmargins plau
kus šaltos žiemos,/ Ir ant pečių 
našta likimą varganą uždės. 

Daiva Andrulytė 
*** 

B. Brazdžionis gimė Lie
tuvoj e 1907 m., o mirė 2002 
m. Jis parašė daug puikių ei
lėraščių, bet man labiausiai 
patiko Per pasaulį keliauja 
žmogus. Kai skaitai, jauti, kad 
šiame eilėraštyje viskas labai 
gyva: Baltas, "f:altas, kaip vyš
nios viršūnė l Zydro veido, kaip 
žydras dangus l Kaip vėlė, kaip 
vėlė nemarūnė l Per pasaulį ke
liauja žmogus. Kai aš skaitau 
šį eilėraštį, man gražu, kaip 
poetas pavaizdavo žmogaus ir 
gamtos ryšį bei Dievo meilę. 

Povilas Grigutis 
*** 

B. Brazdžionis kartoja 
daug žodžių, kad parodytų, 
kokie jie svarbūs. Eilėraštyje 
Aš čia - gyva kartojama, kad 
Lietuva gyva, ir mums tie žo
džiai palieka atmintyje. Eilė
raščiuose poetas mėgina ap
rėpti labai plačiai, jis paliečia 
skaitytojų vaizduotę ir tarsi 
žaidžia su jais, padėdamas su
prasti, apie ką jis rašo. Kai aš 
skaitau B. Brazdžionio eilė
raščius, aš galvoju apie visus 
žmones, kurie turėjo palikti 
savo šeimas, apie tai, kiek 
daug lietuvių yra pasaulyje, 
kaip aš norėčiau keliauti ir, 
nežinau kodėl - apie žmones, 
kurie mėgina išlikti gyvi ligo
ninėse. Larisa Saplytė 

*** 
B. Brazdžionio eilėraštis 

Aš čia - gyva man yra įspūdin
gas. Skaitydama galėjau pa
jausti rašytojo norą žinoti, kad 
jo tėvynė Lietuva yra gyva. 

Mintyse mačiau jo ištiestas į 
dangų rankas ir pajutau jo 
troškimą ir meilę Lietuvai, kai 
skaičiau: Iškėliau šaukdamas 
rankas į dangų juodą: - Kur 
tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?" O 
jis girdi atsiliepimą iš žemės, 
iš dangaus, iš augalų: Aš čia -
gyva. Tie atsakymai įrodo poe
to viltingus norus, kad iš tik
rųjų Lietuva nebedings ir iš
liks per visas kančias. Eilė
raštis buvo parašytas maždaug 
1940 metais, kai visi klausė tą 
patį klausimą: "Ar tu gyva?" 

Audra Stončiūtė 
*** 

O mūs šventas lietuviškas 
žodi, l Kaip ramunė mūs žemėj 
pražydęs, l Iš gimtųjų viensėdžių 
ir sodžių,/ Tu skambėk stebuk
lingas ir didis! Man eilėraštis 
Lietuviškam žodžiui yra tur
būt gražiausias iš B. Brazdžio
nio visų kūrinių, nes tas eilė
raštis kalba, kad lietuvių kalba 
dar gyva ir kad lietuvių dar 
yra. Aš mėgstu tuos žodžius, 
kuriuos jis vartoja savo eilė
raščiuose. Vienas iš mano kitų 
mėgstamiausių yra Aš čia -
gyva, kuris kalba apie Lietuvą 
po nepriklausomybės (pirmą 
kartą) praradimo. Jis sakė, 
kad Lietuva buvo graži, net 
būdama užimta rusų. Apskri
tai, jis buvo didelis patriotas 
ir mylėjo Lietuvą visa širdimi. 
Aš manau, kad jis buvo vienas 
iš geriausių lietuvių poetų. 

Matas Sungaila 
*** 

Aš pasirinkau B. Braz
džionio eilėraštį Gyvajai Lie
tuvai, nes jis man sukėlė gerą 
jausmą. Šis eilėraštis man pri
mena apie Lietuvos didybę, 
paaiškina meilę tėvynei. Kai 
skaičiau, supratau nelaimę, 
kai reikėjo palikti tėvynę, bet 
buvo viltis, kad viskas bus ge
rai. Šis eilėraštis parodė man, 
kokia graži Lietuva yra, ir, 
nors ten negimiau, vis tiek su
kelia jausmą, kad esi namuose. 

Darius Šablinskas 
*** 

Bernardas Brazdžionis bu
vo labai geras poetas. Kai aš 
skaičiau jo eilėraščius, išmo
kau daug daugiau apie Lie
tuvą ir istoriją. Aš taip pat iš
mokau naujų žodžių. Sužino
jau apie jo gyvenimą ir ką jis 
nuveikė. Man patiko labiau
siai vienas iš jo eilėraščių - Tu 
nežiūrėk, mama, pro langą. Tas 
eilėraštis gražiai parašytas. 

Adelė Pabrėžaitė 
*** 

Bernardas Brazdžionis gi
mė Stebeikėliuose, Šiaurės 
Lietuvos rytuose. Jis išvažiavo 
kartu su savo šeima iš Lietu
vos į Ameriką 1914 m. Kai su
grįžo į Lietuvą, baigė aukštąjį 
mokslą, studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą. 

Andrew Moulton 
*** 

Kai B. Brazdžionis baigė 
universitetą, jis mokė lietuvių 
kalbos mokykloje ir įvairiuose 
kursuose. 1949 m. B. Braz
džionis vėl išvažiavo į Ameri
ką. Jis gyveno Bostone. Ten 
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Iš organizacijos "Vaiko 
vartai į mokslą" archyvo 

l - organizacijos ''Vaiko vartai 
į mokslą" rengiamo seminaro 
2006 m. pavasarį dalyviai -
remiamų centrų darbuotojai ir 
savanoriai; 2, 3 - Žemaičių 
Kalvarijos "Vilties vėrinėliai" 

c:..~:z.„."'!• dienos centre atliekami rank
ll:llit~ darbiai po pamokų, ir berniu

~::.....!:..--_,__-...::::..o~ kai mokosi dirbti virtuvėje 

-========:!I SKAUTY VEIKLA 1 ..... ---
• Šv. Jurgio iškilminga su

eiga įvyks gegužės 26 d., 12.30 
val. po Maironio mokyklos 
pamokų. Visi dalyvauja uni
formuoti. 

• Giedraičio iškyla - bir
želio 9-10 d.d. Autobusas iš
vyksta nuo Maironio mokyk
los šeštadienį, 11 v.r. ir grįžta 

sekmadienį, 1.30 v.p.p. į Prisi
kėlimo parapijos autoaikštę. 
Smulkesnė informacija yra iš
dalinta skautams. Galima 
kreiptis ir į vadovus. Autobu
so kaina $10. Pinigai bus ren
kami išvykimo dieną. Prašom 
pranešti vadovams kas žada 
važiuoti. M.R. 

Dalis Hamiltono skautų, dalyvavusių pirmosios pagalbos 
kursuose, kuriuos vedė torontietis ugniagesys Neil Sherwood. 
Nuotraukoje tos specialybės egzaminus išlaikę su vedėju - iš 
k. Matas Senkus, Matas McAllister, vedėjas ir Kasparas 
Špokas Ntr. G. Senkaus 

dirbo korektoriumi, leidžiant 
lietuvišką enciklopediją. Bos
tone ir Los Angeles jis dirbo 
lietuviškuose laikraščiuose. B. 
Brazdžionis Amerikoje išlei
do savo eilėraščių knygų. 

Elenytė Olekaitė 
*** 

Bernardas Brazdžionis gi
mė 1907 m. vasario 2 d. Ste
beikėlių kaime. Jis pradėjo 
rašyti ir spausdinti eilėraščius 
1924 m. Jo šeima iškeliavo į 
Ameriką 1908 m., bet 1914 m. 
parvyko atgal į Lietuvą. B. 
Brazdžionis mokėsi pradžios 
mokykloje nuo 1921 iki 1929 
metų. Kai baigė universitetą, 
mokė lietuvių kalbos keliose 
mokyklose. Jis buvo Ateities 

spindulių redaktoriys. Braz
džionio eilėraščiai Zenklas ir 
nustebimas laimėjo literatūri
nį spaustuvės "Sakalas" ap
dovanojimą. 

Jis gyveno Vakaruose 
1944-1949 m. Ravensburg 
(Vokietijoje); 1949 m. Braz
džionis persikėlė gyventi į 
Ameriką. Jis buvo redakto
rius žurnalo Lietuvių dienos. 
Spausdino §avo eilėraščius 
Amerikoje. Siandien B. Braz
džionis yra garsus poetas. Jis 
mirė 2002 m. liepos 11 d. Los 
Angeles, Kalifornijoje, JAV. 

Kostas Paliulis 
Paruošė Toronto Maironio 

m-los mkt. Rima Žemaitytė
De Iuliis 
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AtA 

ALDONAI RUSINIENEI

PRANEVIČIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, 

jos sūnui KLKK draugijos revizoriui MARIUI ir jo 

šeimai, dukrai LIUDAI, vyrui MEČilJI PRANE

VIČIUI reiškiame gilią užuojautą -

"Tėvilkės iiburiai'~ 
Kanados lietuvių katalikų lacltūros 

draugija "Žiburiain 

AtA 
ALDONAI RUSINIENEI

PRANEVIČIENEI 
mirus, 

skaudžią žmonos, mamytės bei močiutės netek

ties valandą, užjaučiame PRANEVIČIŲ, RUSI
NŲ šeimas bei jų artimuosius. Mūsų širdys gedi 

su jumis visais. 
'lbronto skautų šeimynėlė -

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai, 
skautininkės ir skautininka~ "Romuvos" valdyba 

AtA 
IEVAI PĖTERAITYTEI
ANDRUŠKEVIČIENEI 
netikėtai iškeliavus į Amžinybę, 

jos vyrą KOSTĄ, dukrą JOLANTĄ, vaikaites 
ALUSHĄ ir ARISSĄ PATERSON, broŲ dr. VILIŲ 
PĖTERAITĮ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čia, apgailestaudami netekę ir Jos, savo narės -

Montrealio lietuvių Auksinio amžiaus klubas ''Rūta" 

PADĖKA 

AtA 

JUOZAS VASERIS 
netikėtai iškeliavo amžinybėn 2007 m. vasario 28 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle

bonui kun. A Simanavičiui, OFM, k:un. E. Jurgučiui, 
OFM, diakonui K. Am.brozaičiui už Mišias, maldas 
koplyčioje ir kapinėse. 

Ačiū visiems, dalyvavusiems palydint mūsų myli

mą vyrą, tėvą, senelį, brolį į amžinojo poilsio vietą. 
Dėkojame visiems už užuojautas, gėles ir maldas, 
Danguolei Radtke už gražų giedojimą. 

Liūdintys -žmona Marija, dukros Irena, Dana 
su šeimomis iT Laima, 
brolis Tadas su šeima 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

PADĖKA 

AtA 
JONAS GELAŽIUS 

iškeliavo amži91bėn 2007 m. balandžio 8 d. 

Dėkojame klebonui k:un. Vytautui Staškevičiui už 
maldas, atnašautas gedulines Mišias Lietuvos kanki
nių šventovėje bei palydėjimą į kapines. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuo
se bei palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio vietą. 
Ačiū J. Gurklienei už paruoštus skanius pietus. 

Jūsų nuoširdumas palengvino mūsų skausmą. 

Liūdintys - dukra Njolė ir šeima 

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

.&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidži ų. 

.&. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.&. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvaJ"kymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236·1809 
Tinklalapis: www.pacelawtirm.com El. paštas: la\eyers@pacelawfirm.com 

l AUKOS l 
A.a. Aldonai Rusinienei· 

Pranmčienei mirus, užjausda
mi sūnų Marių, dukrą Liudą 
bei jų artimuosius~ velionės at
minimui pagerbti C.L Senkevi
čiai ir šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. Danutės Bajorinienės 
šviesiam atminimui Antanas 
Bumbulis Tėvilkės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. Danutei Bajorinienei 
mirus, užjausdami kolegą Adol
fą Bajoriną bei jo artimuosius, 
velionės atminimui pagerbti 
Lmma ir česlovas Senkevičiai 
Tėvilkės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Adelei Kizienei mirus, 
užjausdami jos dukrą Lilę su 
šeima, Kazys Ivanauskas ir sū
nus Thmas Tėvilkės iiburiams 
aukojo $40. 

A.a. Janinai Vitartienei 
mirus, užjausdami dukrą Vugi
niją ir Stasi Vaštokus bei šeimą, 
Rima ir Algis Kiaupos Tėvilkės 
žiburiams aukojo $30 • 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ· TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

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

$1199 - po birželio 23 
+ mok. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas p ristatymas Į namus 

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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans} 
Savininkas Jurgis Kulia!;lus 

MARLATTFUNERALHOMES 
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 



KREIPIMASIS 
MIELI ESAMI IR BUVĘ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJIEČIAI, 

Jais esate dabar, o gal buvote traukas parapijos adresu ar elektroniniu paštu, 
prieš dešimt, dvidešimt, ketu- nuotraukos Jums bus grąžintos. Po iškilmių 

' riasdešimt, šešiasdešimt metų paroda bus perduota Kanados lietuvių archy
ar anksčiau, nes visi atvykę į šią vui-muziejui. 

1907-2007 svetingą ~3mados žemę, da~gu
ma prade1ome savo ~emmą 

~---~ nuo Montrealio ir nuo Sv. Kazi-
miero parapijos. O gal Jūs ar Jūsų tėvai ~ė 
ir augo Montrealyje ar net se:ųeliai buvo Šv. 
Kazimiero parapijiečiai, nes Sv. Kazimiero 
parapija yra pirmoji Kanadoje lietuvių parapi
ja, ir prieš šimtą metų gyvenimo pradžia buvo 
kartu su parapija. Visi atvykę į Montrealį 
1947-1950 metų laikotarpiu buvome Šv. Kazi
miero parapijiečiai. 

Bėgo laikas, kilo nauji gyvenimo reikalavi
mai, atsirado įvairios idėjos. Daug iš mūsų iš
sisklaidėme per visą miestą ir apylinkes, po 
platų Kanados kraštą ir Amerikos Jungtines 
Valstybes. Nėra Šiaurės Amerikoje didesnio 
miesto, kur nebūtų buvusio montrealiečio, Šv. 
Kazimiero parapijos parapijiečio. Kanadoje 
yra miestų, kur net ketvirtadalis visos bend
ruomenės lietuviško, tautinio, kultūrinio ir 
parapijinio veikimo žmonių yra buvę montrea
liečiai ir ŠV. Kazimiero parapijos parapijiečiai. 

Taigi Jums visiems, visiems pranešame 
džiugią žinią, kad 2007 metais Jūsų Šv. Kazi
miero parapija švenčia 100 metų sukaktį ir 
kviečia Jus dalyvauti sukakties šventėje, susi
tikti vieniems su kitais. Pagrindinė šventė bus 
2007 m. spalio 6-7 d.d., Padėkos dienos savait
galį. Yra numatyta: šeštadienį iškilminga vaka
rienė-balius ir parapijos šimtmečio apžvalga. 
Sekmadienį iškilmingos pamaldos, kurias at
našaus Jo Eminencija kardinolas Jean-Oaude 
Turcotte. Po pamaldų - priėmimas ir pietūs, 
po pietų koncertas ir šventės uždarymo aktas. 

Susitikimo vietose bus Šv. Kazimiero pa
rapijos ir lietuviško gyvenimo istorinė paroda. 
Kviečiame visus prisidėti, renkame nuotrau
kas krikštynų, Pirmos Komunijos, Sutvirtini
mo sakramento, vestuvių, švenčių, kurie vyko 
Šv. Kazimiero šventovėje. Prašome siųsti nuo-

l VVDUJ..10 FONDO l 
• ZINIOS • 

Kreipiamės į Jus su prašymu savo auka 
paremti šią šventę, nes šV. Kazimiero parapi
jos sąraše yra tik 80 vienetų (šeimų), o norime 
paminėti kuo gražiau ir iškilmingiau. Išlaidų 
bus. Vyksta parengi3.1Jlieji darbai: rengiamas 
šimtmečio metraštis, Sv. Kazimiero parapijos 
ir lietuviško gyvenimo istorinė paroda, stato
mas prieš šventovę kryžius šimtmečio pami
nėjimui, parapijos atvirutė, šimtmečio garbės 
lenta ir kiti darbai. 

Šimtmečio metraštyje skelbsime Jūsų 
sveikinimus ir skelbimus. Prašome atsiųsti 
tekstą, gali būti su nuotrauka, kaina 1 puslapis 
$175, 1h puslapio $100, ~puslapio $50. Aukos: 
$1,000 ir daugiau - garbės mecenatai; $500 -
mecenatai; $250 - rėmėjai; auka iki $250 -
aukotojai. Laukiame aukų pagal kiekvieno iš
gales. Kanados aukotojams, aukojusiems dau
giau kaip $25, bus išduodami mokesčių kvitai 
metams užsibaigus. Aukas prašome siųsti jau 
dabar pridėtame voke, įrašant pilną adresą. 

Susitikime dar nors kartą visi pasidalinki
me savo gyvenimu, dalyvaukime šventės ren
giniuose ir pamaldose, kur kartu galėsime 
Dievui padėkoti už Jo globą parapijai ir kiek
vienam sau per visus laikus. Informuosime 
spaudoje ir asmeniškai. Kviečiame aplankyti 
interneto tinklalapį: www .montrealiolietu
viai.org. Prašome pasakyti ir kitiems apie Šv. 
Kazimiero parapijos šimtmetį, nes ne visų ad
resus turime. 

Lauksime Jūsų atvykstant. Lauksime Jūsų 
paramos savo dalyvavimu šventėje, Jūsų aukos 
šventės rengimo darbams ir Jūsų sveikinimo 
ar skelbimo metraštyje. 

Iki pasimatymo šventėje. Su nuoširdžiu 
dėkingumu - Joana Adamonis, pirmininkė, 

šv. Kazimiero parapijos šimtmečio 
rengimo komiteto 

(3426, rue Parthenais, Montreal. QC H2K 317) 

ATEIKIT 
• Madison, WI, universi

teto profesorė-emeritė per Vy
dūno fondą yra Lietuvoje įstei
gusi šias stipendijas: 1) Klaipė
dos konservatorijoje, prisimin
dama savo vaikystės dienas, tei
kia stipendiją geriausiam-iai 
pianino klasės studentui-ei; 2) 
Klaipėdos Kolegijos sveikatos 
fakultete dr. Juozo Ciplijausko 
premiją ($500) atrinkti gailes
tingai seseriai. Dr. Juozas Cipli
j auskas 1934 m. Klaipėdoje 
įsteigė gailestingųjų seserų mo
kyklą; 3) Vytauto Didžiojo uni
versiteto ispanų kalbos vienai 
studentei apmoka vieno mėne
sio kurso, pragyvenimo ir ke
lionės išlaidas į Ispaniją (Jaca). 

Į EUROPOS SĄJUNGOS FILMŲ FESTIVALĮ, 
kur bus rodomas 2005 metais Lietuvoje 

geriausiai įvertintas filmas 

"DIEVŲ MIŠKAS" 

• Algirdo Marcherto ini
ciatyva pradedama rengti pro
jektą, kuris skatintų Lietuvos 
istorikus rašyti svetimomis kal
bomis (vokiečių, slavų, prancū
zų, anglų, danų, švedų ir kitų) 
užsienio spaudoje Lietuvos is
torijos klausimais. 

• Pamaldos užprašytos bir
želio 4 d., 8 v.r. už Lietuvių 
skautų sąjungos ištremtuosius į 
Sibirą narius, už Vydūno fondo 
rėmėjus, palikimų aukotojus ir 
visus, kurie padeda lietuviškai 
studentijai siekti užsibrėžto tiks
lo. Visi kviečiami dalyvauti Jur
gio Matulaičio misijoje vyk
siančiose pamaldose . VF inf. 

Indijos misionierius pra
šo siųsti jam reikmenis: roži
nius, statulėles, rašiklius, 
pieštukus ir taip paremti jo 
misiją. Jo naujas adresas: Fr. 
Paul Cruz, P.O. Box-691571, 
Kottiyam - P.O Kollam - 691 
571, Kerala, India. 

("Forest of the Gods") 
lietuvių kalba su angliškais įrašais 

gegužės 30, trečiadienĮ, 8 v.v. 
Goethe Institute, 163 King St. W. 

(pietų-vakarų kampas King St. ir University Ave.) 

Rezervuoti vietas (bus laikomos iki 7.40 v.v. prieš seansą) 

tel. 416-593-5257. Įėjimas - laisva auka 

Rėmėjai - KLB Toronto apylinkė ir Uetuvos 
generalinis garbės konsulas Toronte 

VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasikvietę kaimynus, draugus ir pažįstamus, kartu 
su tėvais, vaikais, vaikaičiais, net savo mylimais 
gyvuliukais, su senais ir jaunais, visi nuo l iki 98 

IĄ llD ~ ~ ~ metų esate kviečiami dalyvauti '"lbronto Challenge" 
"'-""" 5 1an ėjime arba bėgime, taip pat 1 lan ėjime 

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

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

Papildomą informaciją galite rasti tinklalapyje www.labdara.ca 
arba skambinkite Virginijai Ruškienei tel. 416-232-2112/409. 

"Labdaros" Lietuvių slaugos namų administracija 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 

2007.V.15 Nr. 20 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 15 

v 

KVIECIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

gegužės 25-27 d.d. 
penktadienį - 7.30-12 v.v.; šeštadienį -

7.30-12 v.v.; sekmadienį - 1 v.p.p.-7 v.v. 
lietuvių paviljonas rengiamas Anapilio parapijos salėje. 

Programoje: šokiai ir dainos, atliekami 
"Atžalyno", "Gintaro" ir "Gyvataro"" šokių grupių bei 

kapelos "Sūduva" ir vaikų choro "Gintarėliai". 
Vaišėse skanūs lietuviški patiekalai. 

Rengėjai - Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 

r~~~~Gff~~~, 
l Sveik_iname t 
~ mielą i i KSAVERĄRATAVIČIŲ, ~ 
.f. atšventusį garbingą l 
~ 90-tą gimtadienį. A 
! LINKIME GEROS SVEIKATOS j; i IR DIEVO PALAIMOS. ~ 
.f. G.B. Čižikai G.P. Stripiniai l 
~ A. Ledienė G.J. Zabieliauskai ~ 
~ R. Rimšienė dr. R. Zabieliauskas ~ 
·~~~-GGff~-ff-GGff-GG(~~-· 

Vilnijos draugijos Lietuvoje 
pirmininkas 

v 

dr. K. GARSVA 
gegužes 27, sekmadlenĮ, 

1.30 1.p.p., 
Toronto Lietuvių Namuose kalbės tema 

''Vilniaus krašto lietuvišką mokyklą 
išsilaikymo problemos" 

Bus atsakoma į klausimus. Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
ir susipažinti su Vilniaus krašto lietuvių mokyklų padėtimi 

Rengėjai - Vilniaus krašto lietuvių sąjunga 
ir Lietuvių Namų ku/Jūros komisija 

Toronto apylinkės kandidatai į 
KLB Krašto valdybą: 

Angela Biondi, Judita Čuplinskienė, Kristina Dambaras-Jano
wicz, Birutė Dilkutė-Batraks, Leonas Garbaliauskas, Danutė 
Garbaliauskienė, Genovaitė Kobelskienė, Vytautas Pečiulis, 
Silvija Piečaitienė, Irena Ross, Virginija Ruškienė, Julija Rus
lienė, Kazimieras Senda, Rūta Snowden, Darius Sonda, Rimvy
das Sonda, Tuodoras Stanulis, Petras Šturmas, Ichtiandras Ur
niežius, Audrius Vaidila, kun. Algimantas Žilinskas, Virginija 
Zubrickienė. 

BALSAVIMAI ĮVYKS GEGUŽĖS 27, SEKMADIENĮ: 
Anapilio parapijoje nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijoje nuo 8 v.r. iki l v.p.p. 
Lietuvių Namuose nuo 11 v.r. iki l v.p.p. 
''Vilniaus Manor'' nuo 10 v.r. iki l v.p.p. 

KLB Toronto apyl. rinkimų komisija 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

DALIA MILMANTAS· 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Retugee Board) 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Praeitą savaitgalį, Moti
nos dienos proga, buvo prisimin
tos visos gyvosios ir mirusios 
motinos pamaldose. 

• Gegužės 9, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Aldona Rusinienė
Pranevičienė, 81 m. amžiaus. 

• Sekmadienį, gegužės 20, 
Lietuvos kankinių ir Gerojo 
Ganytojo šventovėse bus ren
kama antroji rinkliava popie
žiškajai labdarai. 

• Per visuotinį parapijos 
susirinkimą buvo iškelta mintis 
dėl anglų kalbos įvedimo į sek
madienines Mišias, kurių pa
grindinė dalis būtų lietuviškai, 
bet skaitiniai, Evangelija ir pa
mokslas - angliškai. Tuo reikalu 
šaukiamas pasitarimas gegužės 
15, antradienį, 7 v.v. klebonijos 
posėdžių kambary. Kviečiami 
visų parapijos tarybos sekcijų 
pirmininkai arba jų atstovai ir 
tie asmenys, kurie šią mintį iš
kėlė. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą mūsų pa
rapijos salėje sekmadieniais 
platina A. Augaitienė. 

• Pavasarinio kapinių lan
kymo diena Šv. Jono lietuvių 
kapinėse bus birželio 3, sekma
dienį. Mišios kapinių koplyčioje 
- 3 v.p.p. Pamokslą sakys diak. 
Bernardas Beliekas, OFM, iš 
Hamiltono. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 3, sekmadienį, 
bus ruošiami KLKM dr-jos sky
riaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsi
gaivinti vynu, lietuvišku bei vie
tiniu alučiu. 

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuvių choras "Bočiai" rengia 
savo gyvavimo penkmetį gegu
žės 26, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Gerojo Ganytojo misijos patal
pose. Meninėje programoje: iš
trauka iš vaidinimo Sekminių 
vainikas ir "Bočių" choro dai
nos. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Bilieto kaina- $15. Bilietus 
platina Rūta Poškienė tel. 705 
429-0790 ir Alina Zabulionienė 
tel. 705 429-3651. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 20: 9.30 v.r. už a.a. Emiliją 
Baltrušaitienę; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, gegužės 20, sekma
dienį, 2 v.p.p. padėka Dievui yž 
suteiktas malones; Delbi Sv. 
Kazimiero šventovėje, gegužės 
19, šeštadienį, 3 v.p.p. už Druč
kų šeimos mirusius. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, gegužės 13, 

šventovėje giedojo parapijos 
vyrų grupė. Kitą sekmadienį 
bus bendras visų Mišių dalyvių 
giedojimas. 

• Sutvirtinimo sakramentą 
vysk. P. Baltakis, OFM, parapi
jos jaunimui suteiks gegužės 
27 d., per 10.45 v.r. Sekminių 
Mišias. 

• Novena prieš Sekmines 
prasideda šį penktadienį ir bus 
kalbama per gegužines p§lmal
das prieš palaiminimą Sven
čiausiuoju. 

• Gegužinės pamaldos vyks
ta šiokiadieniais po 7 v.v. Mi
šių, šeštadieniais Marijos lita
nija skaitoma po 9 v.r. Mišių, o 
sekmadieniais Marijos litanija 
giedama po 10.45 v.r. Mišių. 

• Sekmadienį, gegužės 20, 
bus daroma rinkliava popie
žiaus Benedikto XVI labdaros 
darbams paremti. 

• Ksaveras Ratavičius, sa
vo šeimos ir gausaus draugų 
būrio tarpe parapijos patalpose 
atšventė savo 90-ąjį gimtadienį. 

• Žodis tarp mūsų gegužės 
ir birželio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Kaina $5. 

• 2008 m. birželio 15-22 
d.d. Tarptautinis eucharistinis 
kongresas vyks Kvebeko mies
te. Tam reikalui Kanados Vys
kupų konferencija paskelbė 
rinkliavą, kuri bus daroma bir
želio 10 d. visose Kanados ka
talikų šventovėse. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 20: 8 v.r. prašant sveikatos; 
9 v.r. už a.a. Antaną Rybelį; 
10.45 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Bronę Stan
kaitienę - l metinės, už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 12.15 
v.d. už a.a. Aldoną Šipelienę. 

Maironio mokyklos žinios 
• Gražiai pasirodė jaunieji 

bei vyresnieji darželinukai Mo
tinos dienos pagerbime gegužės 
12 d. Deklamavo lietuviškus ei
lėraščius, pašoko ir padainavo, 
pavaišino ir apdovanojo ma~_y
tes gėlėmis bei savo darbeha1s. 
Juos paruošė mokytojos Janina 
Dziemonienė, Vida Valiulienė, 
Violeta K. bei padėjėjos Rita 
Byra ir Daiva Botyrienė. 

• Kaip kasmet Motinos 
dienos proga septintas skyrius 
išvirė koldūnų mamytėms J. 
Vingelienei padedant. Jai dė
kojame. 

• Prašome užpildyti TCD
SB registracijos blankus 2007-
2008 mokslo metams ir sugrą
žinti iki birželio 9 (paskutinė 
mokslo diena). 

l OS l • Gegužės 19 d. pamokų • ___ A_U_K_______ nebus - Karalienės Viktorijos 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - A. Petschvar; 
$100 - J .A. Gudavičiai, E. Siš
kuvienė; $50 - A. Gaidelienė. 

Toronto V. Pūtvio šaulių 
kuopa aukojo Tėviškės žibu
iams $100. 

A.a. Adelės Kizienės atmi
nimui Albina Buragienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $20. 

PRIŽIŪRĖČIAU VAIKUS savo 
namuose Mississaugoje. Geros 
sąlygos. Skambinti Rasai tel. 
905 273-6062. 

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

savaitgalis. 
• Gegužės 25, penktadienį, 

6 v.v., Prisikėlimo parapijoje 
įvyks Toronto Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas su 
šv. Mišiomis 6 v.v., abiturientų 
pagerbimo iškilmėmis bei šilta 
vakariene. Bilietus galima įsi
gyti pas Kristiną Dambaraitę
J anowicz, tel. 905 602-9231. Su
augusiems- $30; vaikams (7-16 
m.)- $15. 

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

• Jeigu norite mokytojauti 
arba padėti mūsų mokykloje, 
prašome kreiptis į vedėją Virgi
niją Zubrickienę šeštad}enio 
rytais, pamokų metu. Zivilė 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, gegužės 20, 
pamaldų nebus. Pamaldos įvyks 
gegužės 27 d., 9.30 v.r. Jų metu 
bus tikybos pamokos vaiku
čiams. 

• Moterų draugijos "baza
ras" įvyks gegužės 26 d. nuo 8 
v.r. iki 2 v.p.p. Daiktai parda
vimui pristatomi draugijos pir
mininkei Irmai Šturmienei, tel. 
905 274-3529. Jie taip pat bus 
priimami šventovėje ketvirta
dienį, gegužės 24, ir penktadie
nį, gegužės 25, tarp §.30 ir 8 v.~. 

•Pamaldos su Sv. Komum
ja įvyks birželio 3 d., 9.30 v.r., 
kuriose į pareigas bus įvesdinta 
2007 m. parapijos taryba. Tą 
sekmadienį pamokslas bus ang
lų kalba. 

• Metinė parapijos iškyla 
įvyks birželio 10 d. pradedant 
pamaldomis 11 v.r. Pamokslą 
iškyloje pasakys viešnia iš Lie
tuvos Kristina Ivanauskienė. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 13 d. Lietuvių 

Namų svetainėje įvyko pietūs 
Motinos dienai paminėti. Lie
tuvių Namų pirmininkas R. 
Sonda, vicepirmininkas E. Ste
ponas ir iždininkas A. Aisber
gas pasveikino visas atvykusias 
mamas įteikdami po gėlę ir pa
vaišindami gėrimu. Po to susi
rinkusieji klausėsi ansamblio 
"Skrybėlaitės" pasirodymo. Pie
tuose dalyvavo per 300 svečių. 
Svečių knygoje pasirašė J. Lek
nius iš Australijos Melburno, S. 
Karanauskienė ir E. Vaškaus
kas iš Lietuvos. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - gegužės 16, trečiadie
nį, 7 v.v. LN seklyčioje, "Lab
daros" - gegužės 30, trečiadie
nį, 7 v.v. Slaugos namuose. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams E. Ado

maitis aukojo $300. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas. Jos pri
imamos Toronto Lietuvių Na
mų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Dėl ilgo, Viktorijos die
nos savaitgalio TŽ bus išlei
džiami gegužės 23, trečiadie
nį, ne antradienį, kaip įpras
ta. Administracija ir redakci
ja nedirbs Viktorijos dieną -
gegužės 21, pirmadienį. 

NORĖTUME PIRKTI prieka
bą (pop-up trailer) ir mažą 
burlaivį (Hobie arba Catama
ran). Skambinti tel. 416 745-
3398. 

IŠNUOMOJAMAS VASARNA
MIS savaitėmis Dunchurch, 
ON. Skambinti tel. 905 823-
1424 . 

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

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

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

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Motinos dienos minėjimas ir lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas įvyko gegužės 12, šeštadienį, 11 v.r. Aušros 
Vartų parapijos salėje. A. Geralaviči~tė-Drysdale ir ~· ! ~u!?ely
tė-Zatkovic vedė apie Lietuvą klaus1mų-atsaky~ų uzs1em1mą, 
pavadintą "Geras klausimas". Dalyvavo grup~ 10-~~ m. am
žiaus vaikų ir 4 suaugusieji: klebon~s ~n. ~· ~1eldaz1s, J. Mo
tivans, J. Piečaitis ir D. Kunčas. Laime10 vaikai .. Po to nu.skam
bėjo 5 dainų ir eilėraščių pynė, skirta mag:iytems. ~amoms 
akompanavo muz. A. Stankeviči?s. Vedėj~ Z. Jurk1;1te-~layne~ 
padėkoj o v mokytojoms u~ dide It ~arbą, te':'~ ko!111 tetm, ypac 
pirm. L. Cičinskaitei, kun paruose de~orac11as visoms. ~okyk
los šventėms; tėvams - už jų pagalbą Ir paramą, mokimams -
už energiją ir norą mokytis, A. Mickui- u~ ūkinę paga~bą, yIJa
tingai klebonui, kuris su mald~le. al?lan~e ~.<_>ky~l.ą kie~1:!1ą 
šeštadienio rytą. Vaikams buvo Įteikti pazyme11ma1 Ir tu~p1ų ~·~
dai, o mokytojos gavo po gėli_ų pu~kš~ę. Po. t1:1~Pę gavo. Ir mm~
jime dalyvavusios motinos bei mocmtes. Mme11mas baigtas vai-
šėmis. . v 

Sekmadienį, gegužės 13, šv. Mišios buvo aukojamos uz 
gyvas ir mirusias motina.s .. Miši~ p~~aigoje klebonas kun. G. 
Mieldažis motinoms suteike pala1mm1mą. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Per gegužines pamaldas giedama Marijos litanija ir teikia

mas palaiminimas. Gegužės 13 d. visoms mamoms sol. Guy Ze
naitis pagiedojo Ave Maria. Po šv. Mišių Mary ir Guy. ~enaičiai 
paruošė kavutę Motinos dienos proga. Surmktus pm1gus pa-
aukojo parapijos Šimtmečio komitetui. . v 

Sekmadienį, birželio 3, prel. Edmundas Putpmas. ~asven
tins šv. Kazimiero parapijos šimtmečio kryžių. Sv. M1š10s bus 
aukojamos 11.30 v.r., ne 11 val. kaip dažni~~s~ai: B~s moterų 
grupės "Skrybėlaitės" iš Toronto koncertas, siltI p1etll:s ~u vynu. 
Bilietai: $25 asmeniui, $15 jaunimui nuo 8-15 metų, 1~ 8 met.1! 
nemokamai. Prašome užsakyti bilietus, rezervuoti stalą 1s 
anksto pas Alice Skrupskaitę tel. 514 257-6761 ar Joana 
Adamonytę tel. 514 253-8139. Šv. Kazimiero parapijos šimtme-
čio rengimo komitetas kviečia visus atsilankyti. . . 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas 
labai dėkoja aukotojams. Aukojo: $1500 ir $175 - Toron!o 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas; po $1000 - D. B~lt~k?ms, 
S. Tumas tėvelių a.a. John ir a.a. Otilijos Tumas atmm1mm; po 
$500 - R.Baršauskas, N. Šukys; po $100 - "Casa ~!ecq.ue" 
restoranas, J. Benienė vyro a.a. Juozo Beniaus atm1mmm, H. 
Naujokas; $155.80 - M.G. Zenaičiai (surinkti pinigai per Moti
nos dienos kavutę). V.L. 

Toronto moterų grupė "Skrybėlaitės" koncer.tu~s Montre~lyj~ 
šv. Kazimiero parapijos šimtmečio k-to rengmyJe sekmadieni, 
birželio 3 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E , SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286--1981 
Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

L l TAS Montre~lio lie_~uvių kredito un11a 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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


