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Tautžudystė dar miglose 
Kai didžiosios jėgos sujuda ir ruošiasi žengti į kautynių 

lauką, jų mažesniesiems kaimynams darosi nebesaugu -
nukenčia jie vienaip ar kitaip, nors ir labai norėdami išlikti 
neutralūs. 

T AIP atsitiko ir fašizmą bei komunizmą pasaulin 
skleidžiančiom jėgom - Vokietijai ir Sovietų Sąjungai 
pajudėjus 1939-1940 metais. Tas pajudėjimas, be kita 

ko, nuo žemėlapio ištrynė 22 metus gyvavusias, neutralumą 
paskelbusias Baltijos valstybes - Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Fizinė jėga laimėjo, net nenugalėjo. Dvasinė jėga pasirodė 
esanti atsparesnė ir patikimesnė,„50 metų okupacijos jungą 
vilkusias tautas išvedusi į laisvę. Siandien Baltijos valstybės 
vėl nepriklausomos. Beliko prisiminimai ir minėjimai to 
kraupaus laikotarpio, kai priespauda, kentėjimai, trėmimai, 
pogrindžio veikla grūdino pažemintuosius, užmirštuosius, 
daugeliui pasaulyje visai nežinomus baltiečius. To negalima 
nei pamiršti, nei neminėti. Rūpestis tik kyla, kaip visa tai 
perduoti priaugančiom kartom - ir pačioje Lietuvoje, ir už 
jos ribų, kur lietuvių vis daugiau ir daugiau apsigyvena, au
gina vaikus, apsuptus svetimų įtakų. Bent kiek iš čia mato
ma, Lietuvoje iki šiolei trėmimų priežastys, kančios ir pa
sekmės gana santūriai minimos, kaip ir visa ta netolimoji 
praeitis, dangstoma pagal reikalą ir laikotarpius. Tiesa, Ge
dulo ir Vilties diena įstatymiškai atmintina ir formaliai pa
minima. Tačiau vis dėlto trūksta platesnio garso žiniasklai
doje, neišnaudojama proga pasauliui vis pakartotinai pri
minti, kas tikrai įvyko ir kodėl. Tų laikų neatsimenantiems 
bolševikų vykdyta baltiečių tautžudystė pateikiama per 
daug glaustai, net iškreiptai. Tai lyg baimė tarti tiesos žodį, 
kuris galėtų būti labai nemalonus ne vien tik okupantams. 
Užtat kaip nors ir kur nors turėtų atsirasti drąsesnis balsas, 
bent šiek tiek stabdantis ir istorijos iškraipymus bei šališku
mus. 

l ŠEIVIJOJE sibirinių trėmimų tema blanksta. Išskyrus 
baltiečių kasmet rengiamus formalius minėjimus, kaip 
pvz. Toronte - ekumenines pamaldas, vieną kitą straips

nelį ar nuotrauką spaudoje, keletą minučių radijo valandė
lėse, šį tą lituanistinėse mokyklose, nieko kito nėra. Birželio 
15 dieną ne vienas jau gali atsidusti - atlikta, paminėta, iki 
pasimatymo kitąmet. O tuose metiniuose minėjimuose - vis 
tie patys senukai, kurių gretos taipgi kasmet retėja, salėse 
vis daugiau vietų, kurių niekas neužpildo. O kaskart vis 
klausiama, kur jaunimas, kur jų organizacijų atstovai? Susi
daro įspūdis, kad tie sibirinių trėmimų minėjimai - tai lyg 
kažkokia senų žmonių šventė, labiau panaši į Vėlines, nes 
pasimeldžiama už tremtyse žuvusius ir mirusius, apgailes
taujama, kad taip įvyko, jų prisiminimui uždegamos žvaku
tės ir po visko dalyviai džiaugiasi, kad minėjimas buvo 
trumpas„. Jei sibiriniai trėmimai reiškia tautos žaizdą ir 
okupantų vykdytą smurtą, jei trėmimai buvo tautžudystės 
pradžia - mūsų visų išgyvenimai turėtų būti jautresni bei 
platesniu mastu skleidžiami, ir tai nebūtinai visiems kartu 
suėjus. Lituanistinėse mokyklose istorijos mokytojai rašinių 
konkursais ar kaip kitaip turėtų stipriau pabrėžti Birželio 
14-osios reikšmę, įsąmoninti jaunuosius lietuviukus, ką 
reiškia okupacija ir jos padariniai. Jaunimo organizacijų 
vadovai-vės jiems suprantamu ir prieinamu būdu savo na
riams galėtų aiškinti, ką tautai reikėtų ateityje daryti, kad 
tokios tragedijos nepasikartotų ir t.t. Zodžiu, sibirinių trė
mimų bei tautžudystės klausimus reikėtų kaip galima labiau 
nušviesti, dažniau apie juos kalbėtiJ neleisti užmiršti tai, kas 
turėtų būti gyva per kartų kartas. CS 
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Sibiro tremtinių lietuvių šeimų vaikučiai su Teofile Mikutavičiene, kuri mažųjų širdelėse 
puoselėjo Tėvynės meilę 1948 metais; aeačioje - Pirmojo tremtinių suvažiavimo dalyviai 1994 
m. gegužės 28 d. Kaune prie paminklo Zuvusiems už Lietuvos laisvę 

Ntrs. iš leidinio Naikintos, bet nenugalėtos kartos kelias 

Dešimt kančios metų 
MONIKA ONA 
KALVAITVTĖ

PLAUŠINAITIENĖ 

Nuo 1944 m. aš, Monika 
Ona Kalvaitytė, iš Šakių rajo
no Norvaišų kaimo, gimusi 
1923 m. lapkričio 29 d., daug 
visko išgyvenau. Pirmas mano 
gyvenimo įvykis buvo išvary
mas į Vokietiją. Karo metais 
visa mūs šeima buvo išvaryta. 
Ten mudu su tėveliu dirbom. 
Tėtė kasė apkasus, aš pirmose 
fronto linijose taisiau kelius, 
o mama su mažom sesutėm 
pas ūkininką gyveno malkinė
je; turėjom vežimą ir porą ark
lių. Iš Vokietijos grįžom 1945 
m. gegužės mėnesį. Ne ilgai 
teko gyventi Lietuvoje - tre
jus metus, kadangi mes rusų 
valdžiai netikom. Mane 1948 
m. balandžio 3-iosios naktį, 
antrą valandą, areštavo. Taip 
prasidėjo gyvenimo kančios, 

kurias patyriau per 10 metų. 
Pirmiausia buvo nutarta 

mane prigirdyt. Įstūmė į Še
šupės vandenį, bet nusprendė, 
kad prigirdyt bus per gerai, 
nutarė nušauti. Įrėmė šautuvą 
į krūtinę, ir aš prašiau, kad 
šautų, bet jiems irgi atrodė 
per gerai, reikia užmušt; sa
kiau, muškit, aš jums nieko 
nepasakysiu, nes nieko neži
nau. Tuomet rusiškai nusikei
kė ir sako, reikia varyt į stribel
nyčią. Tai senas stribas Baku
la, dar mano tėtės draugas, 
mane varėsi į Žvirgždaičius, o 
jaunesni stribai ieškojo bandi
tų - po spintas, po stalčius. 
Prie manęs priėjo rusų karei
vis. Jis sako: mergaite, tu pražu
vusi, ten banditas tave įskun
dė. O aš Raklausiau, kur jis 
yra; sako, Sakiuose. Jis mane 
išdavė kaip partizanų ryšinin
kę. Aš apsidžiaugiau ir kadangi 
jis liudijo neteisingai, prašiau, 

kad duotų su juo akistatą. 
Mane tardė Žvirgždai

čiuose, pusantros paros be 
pertraukos. Tardė rusas, pa
vardės neprisimenu; jis pa
snaudžia pasirėmęs ant stalo 
ir toliau tardo, vertėjai buvo 
stribai. Kadangi buvau visa 
šlapia, tai visą skaudėjo, su
tino burna, išsikėlė votys. Po 
pusantros paros įstūmė į tokią 
palėpę, galima vadinti tvartu, 
čia visi, kas buvo, savo reika
lus atlikinėjo. Ten stovėjo su
plyšusi sofa, pilna utėlių. Ka
dangi buvo balandžio mėnuo, 
dar šalta, pažįstamas stribas 
davė švarką apsisiaust, nes vi
sa buvau peršlapus ir labai ša
lau. Taip išbuvau dieną ir dvi 
naktis. Paskui mane vežė į Ša
kius arkliais, stribai ėjo su šau
tuvais ir šunimis. Atrodė, kad 
veža baisų nusikaltėlį. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGIMAME GYYENIA\E 
Thrptautinės teologinės ko

misijos dokumentas "Vaikų, 
mirusių be krikšto, išganymo 
viltis" buvo patvirtintas po
piežiaus Benedikto XVI. 
Siuo dokumentu pataisoma 
praėjusiais šimtmečiais pa
plitusi nuomonė, esą ne
krikštyti vaikai po mirties pa
tenka į vadinamąjį limbus 
puerorum - "tarpinę būklę", 
arba "pragarus". Dokumente 
sakoma, kad krikštas yra 
įprastinis išganymo kelias. 
Tačiau tolydžio brendo suvo
kimas, jog Dievas trokšta vi
sų žmonių išganymo. Doku
mente rašoma, kad Bažnyčia 
neturi tikro pažinimo apie 
be krikšto mirusių vaikų am
žinąjį likimą. Tačiau pasvėrus 
visus teologinius argumentus 
yra pagrindas vilčiai, "kad be 
krikšto mirę vaikai gali džiaug
tis palaiminguoju Dievo re
gėjimu". Teorija apie limbus 
puerorum niekuomet nebuvo 
dogmatizuota. Apie ją nekal
bama ir Katalikų Bažnyčios 
katekizme. Vatikano tarp
tautinė teologinė komisija 
per daugelį posėdžių nagri
nėjo be krikšto mirusių vaikų 
amžinąjį likimą. Popiežius 
Jonas Paulius 11 2004 m. davė 
šiai komisijai užduotį išnag
rinėti šį klausimą. 1969 m. 
įkurta Tarptautinė teologinė 
komisija yra oficialus Švento
jo Sosto, ypač Tikėjimo mo
kymo kongregacijos, pataria
masis organas. 

Pasaulinės visuomenės ko
munikavimo dienos minėji
mas įvyko gegužės 20, Šešti
nių šventės dieną. Jai parink
ta tema "Vaikai ir komuni
kavimo p-t_iemonės: ugdymo 
iššūkiai". Sv. Tėvas Benedik
tas XVI šiai dienai skirtame 
laiške pabrėžė komunikavi
mo priemonių įtaką vaikams 
bei jaunimui ir būtinybę mo
kyti tinkamai jomis naudotis. 
Bažnyčia kviečia ir ragina, 
kad visuomenės komunika
vimo priemonės visada pa
laikytų žmogaus vertę ir oru
mą, iškeltų tikrąją santuokos 
ir šeimos gyvenimo reikšmę, 
pozityvius žmonijos laimėji
mus ir siekius. Minint Pasau
linę visuomenės komunika
vimo dieną, arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius keliems ži
niasklaidos atstovams pa-

skyrė Bažnyčios kronikos 
fondo apdovanojimus už są
žiningos žurnalistikos bei 
krikščioniškųjų vertybių puo
selėjimą per visuomenės ko
munikavimo priemones. Šiais 
metais apdovanojimai skirti 
dr. Kęstučiui Kazimierui Gir
niui, žurnalo vaikams Bitutė 
redakcijai, "Marijos radijo" 
rengiamai vaikų laidai, jos 
kūrybinei grupei ir ypač sava
norei Genutei Ulevičienei. 
Apdovanojimai šiais metais 
bus įteikti iškilmingai šven
čiant Kauno arkivyskupijos 
globėjo šv. Jono Krikštytojo 
šventę birželio 24 d. 

Dievo Gailestingumo sa
vaitė švęsta antrą kartą Vil
niuje balandžio 9-15 d.d. 
Šventė prasidėjo procesija 
balandžio 9 d., kurioje tikin
tieji su deglais ir žvakėmis 
ėjo giedodami ir sustodami 7 
vietose Šv. Rašto ištraukų 
skaitymui. Visą savaitę Gai
lestingumo šventovėje kuni
gai ir vienuoliai vadovavo li
turgijai, sakė pamokslus, su
sitikinėjo su tikinčiaisiais. 
Savaitės pabaigai, Dievo 
Gailestingumo sekmadienį, 
kardinolas A.J. Bačkis auko
jo Mišias, vienas lietuvių ir 
~tas lenkų kalbomis. Vakare 
Sv. Kotrynos šventovėje vyko 
kompozitoriaus Algirdo Mar
tinaičio Atvelykio oratorijos 
Gailestingumo altorius prem
jera. 

Gyvųjų akmenų Atsinau
jinimo diena "Bendrystė -
kelias į vienybę" įvyko balan
džio 22 d. VDU didžiojoje 
salėje, Kaune. Paskaitas skai
tė kun. Fabio Ciardi, O MI, 
Pašvęstojo gyvenimo teologi
jos instituto Claretianum 
(Roma) profesorius, mėnraš
čio Missioni OMI vyr. redak
torius. Muzikinį spektaklį su
kūrė saleziečių jaunimas ir 
Gyvieji akmenys. Popietinėje 
sesijoje kalbėtojas atsakė į 
dalyvių klausimus, grupėse 
buvo kalbėta apie pasirengi
mą šv. Kūdikėlio Jėzaus Te
resės relikvijų apsilankymą 
Lietuvoje, apie palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį, apie meilę ir 
vienybę santuokoje. Dienos 
pabaigoje Mišias aukojo kun. 
Kęstutis Rugevičius, pa
mokslą skaitė arkiv. S. Tam
kevičius. 

Pagerbtas Lietuvos prezidentas 
Prezidentui Valdui Adamkui suteiktas dar vienas pažymėjimas, Notre 

Dame katalikų universitete jis gavo garbės doktoratą 

Prezidentas Valdas Adamkus Notre Dame universitete Ntr. E. Šulaičio 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 
neseniaiv savo privačios kelionės į JAV metu 
lankėsi Cikagoje ir Indianos valstijoje. Jo ke
lionės tikslas buvo lankymas Notre Dame ka
talikiško universiteto, įsikūrusio netoli Čika
gos esančiame South Bend (IN) mieste. Čia 
Lietuvos vadovas viešėjo dvi dienas - šeštadie
nį ir sekmadienį, gegužės 19 ir 20. Šeštadienį 
V. Adamkus dalyvavo šio universiteto mokslo 
metų pabaigos ir diplomų įteikimo iškilmėje, 
kur jis pasakė kalbą absolventams. O kitą die
ną pats priėmė garbės daktaro regalijas. 

Kalbėjo mokslo metų baigimo iškilmėje 
Savo kalboje mūsų šalies vadovas ne kartą 

paminėjo Lietuvą ir jos nepriklausomą gyveni
mą. Prezidentas V. Adamkus sakė: "Man di
delė garbė kreiptis į absolventus, baigiančius 
Notre Dame universitetą, garsėjantį neblėstan
čiu atsidavimu humanitariniams, klasikiniams ir 
laisvųjų menų mokslams bei kertinėms Vakarų 
civilizacijos vertybėms. Man, praleidusiam di
džiąją savo gyvenimo dalį Jungtinėse Valstijo
se ir čia išmokusiam svarbiausių gyvenimo pa
mokų, be galo malonu kreiptis į Jus. Gyven
damas šioje šalyje, supratau, kaip laisvė, de
mokratija, gyvenimo įvairovė ir laimės sieki
mas yra įmanomi visuomeniškų žmonių tau-

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (deši
nėje), gavęs Notre Dame universiteto garbės 
daktaro regalijas Ntr. E. Šulaičio 

toje. ~e to, mano patirtis čia padėjo suprasti, 
kad vienu metu galima būti ir savo nelaimin
gos, iš politinio pasaulio žemėlapio išbrauktos 
šalies patriotu, ir ištikimu šaliai, priėmusiai 
tave ir suteikusiai prieglobstį nuo nežinomy
bės ir nesaugumo, kurį jaučia palikusieji tėvy
nę. Svarbiausia tai, kad gyvendamas Jungti
nėse Valstijose išmokau svarbiausią pamoką -
supratau, ką reiškia mums, žmonėms, sugebė
ti vertinti save ir aplinkinį pasaulį, remiantis 
savo protu ir sąžine. Norėčiau priminti, kad 
mano tėvynės, Lietuvos, kaip ir kitų Rytų ir 
Vidurio Europos tautų žmonės, penkiasdešimt 
metų šios galimybės neturėjo". 

Toliau prezidentas V. Adamkus nemažai 
dėmesio savo kalboje skyrė dabartinei Lietu
vos būklei. "Lietuvos įstojimas į Europos są
jungą ir į NATO yra, be abejonės, vienas svar
biausių įvykių Lietuvos istorijoje, - sakė jis, -
tai skatina iš naujo apmąstyti Lietuvos būklę 
per paskutiniuosius septyniolika metų. Beveik 
nekyla abejonių, kad Lietuva jau pasiekė lūžį 

savo istorijoje, kurį būtų galima palyginti tik 
su krikštu keturioliktą šimtmetį. Pavėluotai 
prisijungusi prie krikščioniško ir modernaus 
pasaulio, turinti kelis kultūrinės ir civilizacijos 
tapatybės sluoksnius, Lietuva, atrodo, paga
liau eina integracijos į Vakarų prekybos ir 
saugumo sistemą keliu. Moderni Lietuva iški
lo kaip Rytų ir Vidurio Europos tauta, pabrėž
dama stiprų istorijos jausmą ir esminį kultūros 
bei kalbos vaidmenį politinės emancipacijos 
procese. Lietuvą visiškai pagrįstai būtų galima 
apibūdinti kalbos, kultūros ir istorinės atmin
ties tauta. Lietuva, gyvenusi visiškos kont
rolės, griežtos cenzūros, smurto politikos, ci
niško melo, grėsmingos ideologijos skiepijimo 
ir šiurkščių pagrindinių žmogaus teisių pažei
dimų pasaulyje, kaip ir kitos Vidurio bei Rytų 
Europos tautos, geriau nei bet kuri Vakarų 
Europos šalis žino laisvės skonį ir vertę. Dau
giau nei pusę šimtmečio atplėšta ir izoliuota 
nuo laisvų tautų šeimos, Lietuva pagaliau grį
žo į ten, kur šimtmečius buvo jos vieta - į Va
karų pasaulį, bendrų vertybių erdvę. Lietuva 
jautriai suvokia politinį ir kultūrinį pliuraliz
mą, nes kažkada buvo įvairių etninių grupių, 
religijų ir kultūrų šalis". 

O kreipdamasis į gausų Notre Dame uni
versiteto absolventų būrį, Lietuvos vadovas 
pabėrė daug linkėjimų. "Linkiu, kad būtumėte 
verti šio naujojo amžiaus ir padarytumėte pa
saulį geresne vieta gyventi, - sakė prezidentas 
V. Adamkus, - manasis pasaulis buvo dvidešim
toj o, o jūsiškis - dvidešimt pirmojo amžiaus. 
Kaip daugelis kitų mano kartos ir patirties po
litikų, aš padariau viską, kas įmanoma, kad 
nutiesčiau kelią į dvidešimt pirmąjį amžių, ta
čiau mes be jūsų negalėsime tapti jo dalimi ir 
stoti į kovą su iššūkiais. Todėl skatinu Jus 
žengti į šį nekantriai Jūsų laukiantį pasaulį. 
Būkite drąsūs, patenkinkite didelius žmonijos 
lūkesčius ir palikite pasaulį geresnį, nei jį ra
dote. Nebijokite mąstyti, nebijokite reikšti sa
vo minčių, nebijokite kalbėti žmonijos vardu 
ir, svarbiausia, - nebijokite paversti savo min
čių darbais. Būkite savimi. Būkite tais, kurie 
atėjo pakeisti pasaulio. Ir būkite laimingi", -
baigė savo mintį prezidentas V. Adamkus. 

Suteiktas garbės daktaro laipsnis 
Sekmadienį N otre Dame universiteto 

mokslinių ir garbės laipsnių teikimo iškilmėse, 
kurias stebėjo apie 12,000 žmonių, Lietuvos 
prezidentas buvo sutiktas gausiais plojimais, o 
pats renginys buvo pradėtas Lietuvos himnu. 
Pristatant prezidentą V. Adamkų, programos 
vedėjas pabrėžė, kad garbės daktaro laipsnis 
jam yra suteikiamas už ypatingus nuopelnus, 
kurie tampa sektinu pavyzdžiu jaunimui. "To
dėl garbės daktaro laipsnis šiandien yra su
teikiamas antrą kadenciją einančiam Lietuvos 
Respublikos Prezidento pareigas demokrati
jos gynėjui, pasipriešinimo pirmajai sovietų 
okupacijai dalyviui, vėliau emigravusiam į 
Jungtines Amerikos Valstijas, gyvenusiam Či
kagoje ir dirbusiam Aplinkos apsaugos agen
tūroje. Lietuvai išsivadavus iš priespaudos 
pančių, jis įsitraukė į savo šalies politiką ir ta
po Prezidentu. 

Nukelta į 4-tą psl. 



Dešimt kančios metų 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Šakius pasiekėm pavaka
re. Kaip į dangų patekau: ra
dau dar šešias drauges, kurios 
mane užjautė, ne~ atrodžiau 
jau labai blogai. Cia nebuvo 
taip šalta, nors gulėjom ant 
grindų, be jokių apklotų, ba
tus pasikišusios po galva. Taip 
išlaikė porą mėnesių. Nakti
mis tardė, stumdė, keikė. Ka
dangi iš manęs nieko neišga
vo, prašiau, kad suvestų į aki
statą su tuo, kuris įskundė. 
Pagaliau mus suvedė ir jis at
siėmė savo parodymus. Tada 
užbaigė man bylą ir birželio 7 
d. išvežė į Marijampolės kalė
įimą. Davė 10 metų. Tiesa, 
Sakiuose buvau labai apsir
gus, dvi paras išgulėjau be są
monės; buvo iškvietę daktarą, 
nes nenorėjo, kad kaliniai taip 
greitai mirtų: tikėjosi, gal ką 
pasakys. Man labai smarkiai 
skaudėjo galvą, sutino kaklas, 
iškilo baisinės votys. Vis dėlto 
po dviejų parų atsigavau. 

Marijampolės kalėjime 
pirmas pasimatymas buvo su 
šnipe, kuri norėjo iš manęs ką 
nors išgaut, o aš jai sakau: sė
džiu, nes pavogiau karvę. Tai 
manęs ten ilgai ir nelaikė, tik 
du mėnesius. Maitino labai 
blogai, dar kartą mamai leido 
atlankius įteikti maisto. 

1948 m. mano tėvus suki
tais šeimos nariais išvežė į Ir
kutsko srities kolūkį "Stalins
kaj a pravda" (Alerskij rajo
nas, stotis Kutulik). O mane -
į Mordovijos lagerius. Ten ro
vėm kelmus ir kasėm žemę, 
sukasėm 60 ha. Apsirgau ma
liarija, krėtė drugys, baisus 
šaltis pakaitom su karščiu, 
paskiau prisidėjo dizenterija. 
Pasidariau nepanaši į žmogų. 
Laisvas daktaras mane pasi
šaukė ir klausė, ką skauda. 
Buvo labai silpna ir labai 
skaudėjo galvą, kadangi man 
buvo ir migrena, tai užeidavo 
baisūs priepuoliai, bet nuo 
darbo neatleidžia. O kaip no
rėjosi valgyt ... Už darbą nieko 
nemokėjo, jeigu padarai nor
mą - gauni 700 gramų duo
nos, jeigu nepadarai - tik 300 
gramų. Kai nepaėjau, paguldė 
į ligoninę, ten sustiprėjau. Ka
sėm durpes. Rytais išvarydavo 
tris partijas po 200 žmonių, 
jei būdavo protingas prižiūrė
tojas - "konvojus", tai būdavo 
gerai. Eini sau po penkis ir 
gali dar pasišnekėt, o jei pa
puolė koks "čiurka" siayra
akis, neleisdavo šnekėt. Sau
tuvas, galima sakyt, žeme vel
kasi, būdavo labai bjaurūs, 
keikdavo, jei kas nors sušne
kėdavo, tai turėdavom visi 
gult kur papuola, nesvarbu ar 
bala - turi gult ir į balą, o dar
be būni šlapias. Vyrai būdavo 
gudresni: jei juos suguldyda
vo, tai nesikeldavo, kol ateis 
viršininkas. 

Durpes kasti buvo sunku, 
kasėm po tris merginas, viena 
kasdavo su tokiu įrankiu, va
dinamu riezoku, kad durpės 
būtų tinkamo dydžio. Jei atsi
kasi gerą karjerą ir nebūna 
kelmų, tai gerai padarai nor
mą, o jei randi kelmų, neįma
noma įvykdyt normos ir gauni 
tik 300 gramų duonos parai. 
Rytais kartais dar duodavo po 

sudžiūvusią žuvį, įkast negalė
davome, tai tik pačiulpdavom 
ir taip dirbdavom be pietų iki 
vakaro, o vakare duodavo ke
lis šaukštus avižinės košės. Pa
reini visas murzinas, vandens 
nėra tiek, kad galėtum nusi-

Monika Ona Kalvaitytė Mor
dovijoje, 1956 m. 

praust, einant kildavo debesys 
dulkių. Pavasarį varė sodint 
bulvių; sodint buvo gerai- ga
lėjai kokią žalią bulvę suvalgy
ti, tai būdavo didžiausias ska
numynas, kaip cukrus. 

Paskiau jau dirbom prie 
šienavimo, dalgiais pjovėm, 
vežėm šieną. Galąsdama dalgį 
pusę piršto nusipjoviau, tai 
porai dienų atleido nuo dar
bo. Labai kentėjom nuomu
siukių - mašalų. Stovėdavo 
kampuose konvojai, jie nužy
mėdavo kiek pjaut, jei žingsnį 
žengsi už rykštės, tuojau nu
šaus. Niekas nesiskaitė su 
žmogumi ir jo gyvybe. Mes 
pjovėm šieną, o 7-oji zona ša
lia mūsų buvo vyrų, tie kaupė 
daržus. Baigdavosi šienavi
mas, prasidėdavo bulvių kasi
mas. Mūs brigada buvom jau
nos, tai turėdavom sunešt į 
sandėlius, supilt į aruodus. 
Supildavom į dėžes po 100 kg 
ir dviese nešdavom, vakare 
rankų nepajudindavom - taip 
skaudėdavo. Tie sandėliai ilgi, 
kokių 500 metrų, tai senos bo
butės rinkdavo, o mes nešio-

<lavom. Dirbau įvairius dar
bus; visai nusilpus, truputį pa
gydydavo ir vėl į darbą. O, kad 
nors būtų davę iki soties pa
valgyt, nors duonos ... Dar dir
bau siuvykloje; jei siuvant, bū
davo, praslysta adata ir perdu
ria per nagą, tai jau vesdavo 
pas daktarą išimt adatą, nes 
motoras labai smarkiai sukda
vosi, nespėdavom sustabdyti. 
Dvejus metus išdirbau siuvyk
loje, pusantrų metų sukirpinė
jau drabužius. Už darbą ne
mokėjo, tik kai Stalinas numi
rė, pradėjo mokėt. Gavus pi
nigų, nusipirkau 4 kepaliukus 
duonos, buvo didžiulė šventė. 
Mane laikė distrofike, nes bu
vo likę tik kaulai ir skūra. 

Ne linkiu nė vienam to, ką 
aš iškentėjau. Tėvus juk išvežė 
į Sibirą, niekas man nepadėjo. 
Kitos dar gaudavo siuntinių. 
Buvau apsirgus sąnarių užde
gimu, sutino dešinė kūno pu
sė. Vėliau iš tetukės gavau 
vaistų - penicilino, tai su jais 
mane prikėlė, nors jau ruošėsi 
mane nurašyt. 

Po Stalino mirties dova
nojo porą metų lagerio, tai iš
buvau 8 metus ir grįžau į Si!>i
rą pas ten ištremtus tėvus. Cia 
sutikau Joną Endziulį ir susi
tuokėm. Taip prabėgo mano 
jaunystė. Tremtyje buvo ge
riau, nes tėvai jau buvo truputį 
prasigyvenę, turėjo ką valgyt. 

1958 m. grįžom į Lietuvą. 
Jonas Endziulis buvo geras 
vyras, tik neilgai teko su juo 
gyvent. Valaitis suvažinėjo 
kombainu. Liko 2 metų ir 2 
mėn. vaikas ir buvau nėščia 
šeštą mėnesį. Vyras mirė 1960 
m. spalio 22 d., vaikas gimė 
1961 m. sausio 22 d. Buvo bai
si tragedija ... 

Giminės padėjo pasistaty
ti tvartelį. Taip išgyvenau 4 
metus, paskui ištekėjau už 
našlio Jono Plaušinaičio. Su 
juo išgyvenau 34 m. Buvo la
bai geri jo vaikai. Tas sūnus, 
kur po vyro Jono Endziulio 
mirties gimė, grįžęs iš kariuo
menės žuvo autoavarijoje. Tu
riu dar vieną sūnų Ričardą, 
gyvena Kaune, turi šeimą. 
Parvažiuoja, padeda. Taip gy
venu viena. Ištvėriau ne vieną 
operaciją, išėmė tulžį, sutrikę 
nervai. Vienišas gyvenimas 
sunkus, bet turiu gerų ~aimy
nų, padeda, ypač Vito Suopio 
šeima. Dar kol kas paeinu, 
nuvažiuoju į bažnyčią. 

Lietuvių tremtinių darbo grupė toli nuo lagerio, Taišete 1955 
metais. Nuotrauka iš leidinio Naikintos, bet nenugalėtos kartos 
kelias (''Vyzdys", Vilnius, 2003) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi Japonijos imperatorius 

Pirmuoju valstybiniu vi
zitu Lietuvoje gegužės 26 d. 
lankėsi Japonijos imperato
rius Akihita (Akihito) ir im
peratorienė Mičiko (Michi
ko ). Pasikeitus valstybiniais 
apdovanojimais, dovanomis 
ir nuotraukomis, vidurdienį 
Daukanto aikštėje svečiai 
trumpai pasisveikino su Lie
tuvos žmonėmis, o po ofi
cialių pietų vyko į Vilniaus 
Antakalnio kapines ir padė
jo vainikus ant žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę kapų, ap
lankė Kaune gyvenusio dip
lomato Čijunės Sugiharos, 
Antrojo pasaulinio karo me
tais išgelbėjusio tūkstančius 
žydų, paminklą ir japoninių 
vyšnaičių parką Neries pa
krantėje. Jie lankėsi folkloro 
festivalyje "Skamba skamba 
kankliai", Katedros aikštėje 
bendravo su Lietuvoje gyve
nančiais japonais ir lietu
viais, turinčiais sąsajų su Ja
ponija, apžiūrėjo tradicinių 
amatų mugę, klausėsi spe
cialaus Vilniaus folkloro an
samblių koncerto. 

1997 m. Japonijoje im
peratoriškoji pora priėmė 
tuometį Lietuvos prezidentą 
Algirdą Brazauską, o 2001 
m. - prezidentą V. Adamkų 
ir Almą Adamkienę. Per da
bartinę dešimties dienų ke
lionę imperatoriškoji šeima 
lankėsi Svedijoje, Estijoje, 
Latvijoje, o vizitą baigs Di
džiojoje Britanijoje. 

Prezidentas Portugalijoje 
Gegužės 31 - birželio 2 

d.d. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pradėjo 
savo pirmąjį, trijų dienų val
stybinį vizitą Portugalijoje. 
Jis susitiko su Portugalijos 
prezidentu Anibalu Kavaku 
Silva (Anibalas Cavaco Sil
va). Pokalbio metu aptartos 
Europos sąjungos aktuali
jos, ES - Rusijos santykių 
perspektyvos, kaimynystės 
politika. Pokalbio metu Lie
tuvos vadovas pabrėžė pa
grindinius pirmumus, kurie 
turėtų atsispindėti ES kai
mynystės politikoje, išreiškė 
viltį, kad nuo liepos mėnesio 
ES pirmininkauti pradė
sianti Portugalija, sėkmingai 
įgyvendins sustiprintą Eu
ropos Kaimynystės politiką, 
kuriai daug dėmesio skiria ir 
Lietuva. Lietuvos ir Portu
galijos prezidentai taip pat 
aptarė ES ir Rusijos santy
kius. Lietuvos vadovas išreiš
kė viltį, kad artimiausiu me
tu bus rastas sprendimas dėl 
Europos konstitucijos, kuri 
yra svarbi visai ES ir jos insti
tucinei reformai. 

Portugalijos prezidentas 
pabrėžė, kad šis vizitas ir jo 

metu svarstomos problemos 
atspindi abiejų šalių bendrą 
kelią į ES ir bendrus siekius 
bei lūkesčius, kurie puoselė
jami kartu būnant ES na
rėmis. 

Premjeras Lenkijoje 
Birželio mėn. l d. minis

teris pirmininkas Gediminas 
Kirkilas lankėsi Lenkijoje, 
Plocke. Premjeras bendro
vės PKN Orlen vadovų kvie
timu viešėjo Plocko naftos 
perdirbimo gamykloje, kal
bėjosi su firmos vadovybe 
apie "Mažeikių naftos" veik
los perspektyvas, būsimas 
investicijas. Plocke taip pat 
vyko Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių bendradarbiavi
mo tarybos posėdis, kuriam 
pirmininkavo Lietuvos ir 
Lenkijos premjerai G.Kirki
las ir J .Kaczynski. Taryba 
įsteigta 1997 m., paskutinis 
posėdis - 8-asis - įvyko 2001 
m. Vyriausybių bendradar
biavimo taryba atlieka pata
riamąją užduotį institucijų 
klausimams spręsti. 

G.Kirkilas ir J.Kaczyns
ki aptarė dvišalius energe
tinius, infrastruktūrinius, 
tautinių mažumų klausimus. 
Premjerai taip pat kalbėjosi 
abiem šalim aktualiomis ES 
temomis: energetinio saugu
mo, sutarties dėl konsti
tucijos Europai, santykių su 
Rusija. Pasirašytas susitari
mas dėl Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondo įstei
gimo. Fondo tikslas - remti 
abiejų šalių jaunimo ben
dradarbiavimą, finansuoti 
jaunimo mainus, jų iniciaty
vas, renginius. 

Sutartis su Gudija 
Lietuvos užsienio reika

lų ministeris Petras Vaitie
kūnas ir Gudijos užsienio 
reikalų ministeris Sergejus 
Martynovas gegužės 25 d. 
Medininkuose pasirašė Lie
tuvos ir Gudijos vyriausybių 
susitarimą dėl laivybos vi
daus vandenų keliais. Susi
tarimas išplės Nemuno upės 
baseino turizmo perspekty
vas, sudarys galimybes at
naujinti turizmo liniją Gar
dinas - Druskininkai. P. Vai
tiekūnas pažymėjo, kad Lie
tuva yra suinteresuota prak
tiškai spręsti iškylančius 
dvišalius klausimus, atkreipė 
dėmesį į tai, kad dialogas su 
Lietuva, kaip ir su kiekviena 
Europos sąjungos valstybe, 
priklauso nuo Gudijos rodo
mų pastangų. Jis taip pat 
išsakė susirūpinimą dėl pasi
kartojančių Lietuvos piliečių 
turto konfiskavimo atvejų 
Gudijos pasienyje. 

Susitikimo metu taip pat 
pasirašytas Protokolas dėl 
keitimosi vyriausybių susita
rimo dėl valstybės sienos 
įgaliotinių veiklos ratifikavi
mo raštais. Sutarta sudaryti 
tarpvyriausybinę darbo gru
pę elektros energijos tran
zito per Gudijos teritoriją 
klausimams spręsti. RSJ 
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Montreallo Lietuvių kredito unlJa LITAS 
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Lietuvių tautodailės institutas 
Pokalbis su jo veikėju Laurynu Vismanu LTI 30-mečio proga 

- Kada ir kodėl įsisteigė 
institutas? 

- Lietuvių tautodailės ins
tituto idėja pirma kilo daili
ninkei Anastazijai Thmošai
tienei. 1977 m. jinai pastebė
jo, kad nebuvo lietuvių orga
nizacijos išeivijoje, kuri rūpin
tųsi iškelti lietuvišką dailę bei 
savo etnografinį stilių. Thrp 
kitataučių, atrodė susidomėji
mas mūsų tautodaile buvo gan 
didelis, bet tarp mūsų tautie
čių nelabai. A. Thmošaitienė 
kartu su savo vyru Antanu su
kvietė lietuviškų tradicijų 
puoselėtojus iš visos Kanados 
į savo sodybą netoli Kingsto
no gegužės mėnesį tais me
tais. Susirinkusieji nutarė 
įsteigti nepriklausomą liau
dies kultūros ir mokslo centrą 
- Lietuvių tautodailės institu
tą "ugdyti platesnį lietuvių 
liaudies meno pažinimą bei 
įvertinimą tarp lietuvių ir ypač 
kelti tautodailės gaminių me
nišką lygį, bendraujant su tos 
srities specialistais meninin
kais". 

Pirmoji LTI valdybos pir
mininkė buvo pati A. Tumo
šaitienė, bet pareigas tais pa
čiais metais perleido Leopol
dui Balsiui, kuris buvo pirmi
ninku nuo 1977 iki 1987 m. 
Jam staigiai mirus 1987 m. va
dovavimą perėmė vicepirmi
ninkė Aldona Vaitonienė. 
1988-1989 m. valdy~os pirmi
ninke buvo Irena Sernaitė
Meiklejohn, o nuo 1989 m. 
pirmininkauja Aldona Mažei
kaitė-Veselkienė, A. Thmošai
tienės sesuo. 

- Kur ir kaip institutas 
veikia? 

- Kadangi LTI buvo įsteig
tas ir inkorporuotas Kanado
je, ten ir veikla stipriausia. Tu
mošaičių sodyba nuo pat LTI 
įsteigimo tapo jo centru. Bu
vo įsteigti ir skyriai. Pirmasis 
LTI skyrius įsteigtas Turonte 
1978 m., o po to kiti skyriai 
įsisteigė JAV: 1979 m. Bostone 
ir Filadel.fi.joje, o 1980 m. Či
kagoje ir Niujorke. Torontas 
tapo tikra Instituto širdini, kai 
jis neteko savo pradininkų; A. 
Tumošaitienė iškeliavo amži
nybėn 1991 m., o A. Thmošai
tis grįžo į nepriklausomą Lie
tuvą 2000 m. apsigyventi ir 
tęsti savo darbo. Nors veikla 
skyriuose yra susilpnėjusi, visi 
skyriai tebeveikia. (Niujorko 
skyrių uždarė jo steigėjai prieš 
penkerius metus, bet neseniai 
jo veikla atgaivinta mano 
pastangomis). Taip pat LTI 
misiją tęsia paskiri nariai iš 
viso pasaulio. 1984 m. Vasario 
16 gimnazija Vokietijoje suti
ko tapti LTI centru Europoje, 
bet toks planas liko neįgyven
dintas. 

Skyriai reiškiasi įvairiai -
kursais, parodom, kultūriniais 
renginiais. Okupacijos laiko
tarpiu LTI nariai buvo lyg Lie
tuvos ambasadoriai, atstovau
jantys ją visokiuose tarptauti
niuose ir kitokiuose kultūri
niuose renginiuose. Savo lie-

tuviškais kūriniais Instituto 
nariai supažindino svetimtau
čius su Lietuva, jos kultūra ir 
dvasia visiems suprantama kal
ba - menu. Turpusavyje Insti
tuto nariai paskatina viens ki
tą gilintis tautodailės srityje, 
pasidalina kūrybiškom idėjom 
ir patirtimi. Tautodailės mė
gėjams ir susidomėjusiems 
LTI būna lyg tiltas į išeivius 
meistrus, kurie paskyrė visą 
gyvenimą tautodailės puose
lėjimui, parodo jiems kelią į 
lietuvišką estetiką. 

Laurynas Vismanas, lietuvių 
veikėjas, dirbąs Niujorko 
valstijos Žmogaus teisių 
komisijoje (Division of Hu
man Rights). Nuotrauka da
ryta per protestą prieš Auš
ros Vartų šventovės uždarymą 

Per Instituto 30 metų na
rius galima skaičiuoti šimtais. 
Po pirmojo Instituto susirin
kimo tų metų rudenį, įsirašė 
47 nariai. Po to jų skaičius ge
rokai paaugo. Sunku pasakyti, 
kiek šiuo metu aktyviai daly
vauja veikloje. Sąrašuose yra 
maždaug 175 nariai, nors į 
kasmetinius suvažiavimus at
vyksta tarp 25-50 asmenų. 
Tuip pat nariais gali būti as
menys, kurie domisi ar remia 
tautodailininkus, nors patys 
tautodailėje nesireiškia. 

- Kaip pats įsijungėte į LTI 
veiklą? 

- Pats esu, galima sakyti, 
net ketvirtos kartos lietuvis, 
nes seneliai, gimę Amerikoj, 
grįžo į Lietuvą ir ten užaugę 
rado kelią atgal į JAV. Mūsų 
šeimoj lietuvių kalba buvo jau 
užmiršta, bet sulaukęs gimna
zijos amžiaus pradėjau domė
tis savo kilme. Pradėjau skai
tyti kiek tik galėjau apie Lie
tuvą, lietuvius, na, ir aišku, 
tautodailę. Atrodo, mano pro
tėviams pasisekė perduoti 
man tą menišką lietuvių gys
lelę. Pradėjęs dalyvauti lietu
viškoj e veikloje ir draugauti 
su dypukų vaikais, nustebau, 
kiek mažai jie žinojo ir domė
josi lietuvių tautodaile. Tus 
lyg ir skatino mane gilintis ši
toje srityje. 

Galima laikyti mano pir
mąja pažintim su LTI per Tuu
tinių šokių šventę Turonte 
2000 m. Tun buvau nustebin
tas Thronto skyriaus surengta 
tautodailės paroda. Jos metu 
susipažinau su LTI nare Lile 
Nakrošiene. Iš jos įsigijau tris 
lietuviškai aprėdytas lėles. 
Parvaži.avęs namo, pasiėmiau 

nuo lentynos Instituto išleistą 
Tamošaičių parašytą knygą 
apie tautinius drabužius. Ziū
riu, kad po ranka trys Lietuvos 
etnografiniams rajonams at
stovaujancios lėlės, bet ką gi
reikia pilno komplekto! Para
šiau N akrošienei laišką su 
prašymu papildyti mano ko
lekciją, ir, mano laimei, ji su
tiko. Vargšelė! Sulaukęs jos 
atsakymo, pradėjau atidžiau 
studijuoti istorinius šaltinius 
apie lietuvių tautinius drabu
žius. Man rodos, kad aš jai 
parašiau elektroniniu paštu 
beveik kas savaitę su nauju 
prašymu apie kokią nors de
talę, ar tai žemaitišką kiltliko 
kirpimą, ar tai vilnietišką ka
rūną, ar dar dzūkišką juostą ... 
Žodžiu, nedaviau jai ramy
bės. Na, o toks "projektas" su
vedė mane su nuostabia au
dėja torontiete Aldona Vaito
niene, Toronto skyriaus pir
mininke. Išmokęs juosteles 
austi pas L. Nakrošienę ir at
likęs audimo kursą pas niujor
kietę audėją, grįžau į Turontą 
pas A. Vaitonienę pritaikyti 
savo žinių apie lietuvišką au
dimą. Jų nuoširdumas, neap
sakomas talentas ir nenuils
tantis atsidavimas lietuvių tau
todailei neleido man atsi
sakyti, kai jos mane pakvietė į 
LTI metinį suvažiavimą 2000 
m. rudenį. Nuo to laiko, jų 
dviejų pavyzdžiu, stengiuosi 
padėti, kiek galiu, Institutui. 

-Kaip atšvęsite 30-metį? 

- Pagrindinis jubiliejinis 
įvykis - tai 30 metų veiklos 
paroda, kuri vyks š.m. birželio 
26 d. - liepos 13 d. Neilson 
Creative Centre, Toronto, 
Ontario. Neilson Centre yra 
56 Neilson Drive. Galerija 
erdvi ir graži, tikimasi sulaukti 
nemažai dėmesio kanadiečių 
menininkų, nes tame Centre 
veikia net šešios menininkų 
grupės, įskaitant ir audėjus. 
Parodoje bus išstatyti esamų 
ir buvusių Instituto narių dar
bai: audimas, tautiniai drabu
žiai, margučiai, juostos, me
džio drožiniai ir t.t. Maloniai 
kviečiame visus į parodos ati
darymą su vaišėmis antradie
nį, birželio 26, 7-9 v.v. (Šiaip 
galerijos darbo valandos: ant
radieniais-penktadieniais 9 
v.r. - 4 v.p.p., o antradieniais 
7-9 v.v.). Kalbės Instituto pir
mininkė Aldona Veselkienė, 
kuri atskleis trumpą LTI isto
riją. Būtų malonu pamatyti 
kiek galima daugiau lietuvių 
iš Turonto, Hamiltono, Missis
saugos šiame renginyje, nes 
jis tikrai bus išskirtinis! Paro
dos pabaigoje, liepos 14 d., 
vyks sukaktuvinis Instituto 
narių suvažiavimas, kuriame 
bus svarstomi tolesni jubilieji
niai planai, ypač paminėjimai 
atskirose vietovėse. Thip pat 
bus svarstoma, kaip atgyvinti 
Instituto veiklą. Tud labai lau
kiame visų, parodos atidary
me! Iki pasimatymo! 

Kalbėjosi - RSJ 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Neryžtingas vadovas 
S. Dion, federacinės li

beralų partijos ir oficialio
sios opozicijos vadovas par
lamente, susilaukė naujo 
konservatorių puolimo ži
niasklaidoje ir kaltinimų ne
ryžtingumu bei nesugebėji
mu vienyti savo partijos na
rių. Konservatorių rinkimi
niai skelbimai TV, radijo 
programose ir naujas tinkla
lapis rodo S. Dion kaip ne
ryžtingą, neturintį tvirtų 
nuostatų liberalą. Konserva
torių partija nepatenkinta, 
kad liberalai neparemia jų, 
priimant parlamente naują 
įstatymą, kurio projekte nu
matyta, kad senatoriams bū
tų nbojamas tarnybos laikas 
iki 8 m., amžiaus riba - 75 
m. Tučiau kai kurie liberalai 
įsitikinę, kad šis įstatymas 
yra susijęs su konstitucija, 
todėl svarstytinas visoje vals
tybėj e. Jų nuomone, keisti 
senatorių paskyrimo tvarką 
ir tarnybos terminus reikėtų 
tik gavus daugiau nei pusės 
provincijų pritarimą. Tuip 
pat liberalai mano, kad sena
torių tarnybos terminas ga
lėtų siekti 12-15 m. Ministe
ris pirmininkas S. Harper 
tvirtina, kad šias pataisas turi 
priimti parlamentas. Šiuo 
metu senatoriai gali dirbti 
neribotą metų skaičių, turi 
pasitraukti iš tarnybos, su
laukę 75 m. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper ir Vokie
tijos kanclerė Angela Merkei 
planuoja tarpusavio susiti
kimą prieš didžiųjų valstybių 
(G-8) vadovų suvažiavimą 
Berlyne. Kanada nori didin
ti ekonominį bendradarbia
vimą su Europos sąjunga. 
Jau senokai vyksta derybos 
tarp abiejų Atlanto pusių, 
ieškant galimybių palengvin
ti investuotojams sąlygas, 
derinant įstatymus ir reika
lavimus, padidinti prekybos 
mainus tarp abiejų pusių. 
Pagal prekybos apimtį Ka
nadoje Europos sąjunga yra 
antroje vietoje po JAV, ta
čiau Kanada Europos sąjun
goje - tik 9 pagal tuos pačius 
rodiklius. Abipusiai Euro
pos sąjungos ir Kanados 
mainai siekia 90 bln. 2006 
m. - 24 bln. daugiau nei 
ankstesniais metais. 

Liberalų kandidatas Ro
bert Ghiz netikėtai laimėjo 
Prince Edward lsland rinki
mus, nors daugelis pranaša
vo sėkmingą pergalę ilgame
čiam dabartiniam šios pro
vincijos vadovui konservato
riui Pat Binns. Tučiau prog
resyviųjų konservatorių par
tija, valdžiusi šią nedidelę 
provinciją tris terminus, ne
sugebėjo įtikinti rinkėjų savo 
programa. Daug patrauk
lesni buvo liberalų pažadai 
gerinti švietimą ir sveikatos 
apsaugą. Būsimasis liberalų 
vyriausybės vadovas pažadė
jo, kad kiekvienas salos gy
ventojas turės šeimos gydy
toją: bus samdoma daugiau 
gydytojų ir kuriamos prog
ramos gydytojams reziden-

tams. Švietimo srityje libera
lai pažadėjo mažinti moki
nių skaičių jaunesnėse kla
sėse, didinti atlyginimus iki
mokyklinių įstaigų darbuo
tojams. 

Jean Charest, Kvebeko 
provincijos vadovas, norė
damas apginti jo vyriausybės 
pasiūlytą biudžetą, bando 
tartis su opozicija. Biudžete 
numatyta sumažinti mokes
čius 950 mln. dol., įgyvendi
nant 2005 m. duotą rinkimi
nį pažadą. Opozicinės parti
jos siūlo šias lėšas skirti švie
timui ir sveikatos apsaugai. 
Jeigu biudžetas nebus priim
tas, liberalų vyiausybei gali 
kilti atsistatydinimo grėsmė. 

Puse bilijono doleri11 
daugiau nei tikėtasi įplaukė 
į valstybės kasą, pasibaigus 
finansiniams metams. Iš viso 
i valstybės kasą surinkta 13.7 
bln. Iš jų 4 bln., kaip yra pa
žadėjusi vyriausybė, išleista 
pacientų operacijų laukimo 
laikui mažinti, klimato ap
saugai. Daugiau nei pusė 
pelno sudaro kanadiečių as
meniniai mokesčiai valsty
bei. Jie padidėjo, nes padi
dėjo asmeninės pajamos: 
darbo užmokestis, pagerėjo 
užimtumas. Daugiau kaip 4 
bln. dol. pelno gauta iš di
džiųjų verslovių mokesčių 
valstybei (corporate taxes). 
Kasmetinės valstybės išlai
dos visoms sritims siekia 9.2 
bln. dol, didžioji dalis šių išlai
dų tenka gynybos poreikiams. 

Kuriamos pataisos vals
tybės pilietybės įstatymui. 
Jos turėtų išspręsti painiavą, 
kurią sukėlė 1947-1977 m. 
pilietybės įstatymo keitimai. 
Dėl jų dabar yra praradę tei
sę vadintis Kanados piliečiais 
daugiau kaip 200,000 Kana
doje gimusių ir čia gyvenan
čių žmonių. Naujasis pataisų 
projektas išskiria 9 "praras
tųjų kanadiečių" rūšis. Tui 
kanadiečių vaikai, gimę JAV 
ligoninėse ir neužregistruoti 
Kanadoje, arba vaikai, tė
vams keičiant gyvenamąją 
šalį ir pilietybę, praradę teisę 
vadintis kanadiečiais ir kt. 
Tačiau pilietybės įstatymo 
pataisos nebus taikomos ka
nadiečių karių vaikams, gi
musiems užsienyje II Pasau
linio karo metais. 

Gen. gubernatorė Mi
chaėlle Jean 15 kanadiečių 
apdovanojo medaliais už 
drąsą. Aųkščiausią apdova
noj imą Zvaigždę už drąsą 
(Star of Courage) gavo Mis
sissaugos, ON, gyventojas 
Mark Jordan. Viename pro
vincijos parke juodasis lokys 
užpuolė jo žmoną. MarkJor
dan kišeniniu peiliu apgynė 
ją nuo lokio. Pats sunkiai su
žeistas sugebėjo nuirkluoti 
iki stovyklavietės. Deja, 
žmona neišgyveno. Kiti ap
dovanotieji - kariai, polici
ninkai, greitosios pagalbos 
darbuotojai, eiliniai kana
diečiai, parodę nesavanau
dišką drąsą ir pasiaukojimą 
ypatingai sunkiose aplinky
bėse. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
VANDENS KELIAS 
Gegužės 31 d. Vilniaus 

miesto taryba pritarė su
kūrimui turistinio vandens 
kelio Neries upe, kuris tęsis 
nuo Verkių regioninio par
ko iki Lazdynų tilto, šalia 
turistinės linijos bus sajrurta 
viešoji infrastruktūra. Sį ke
lią numatoma įrengti iki 
2010 m. pabaigos. ~iemos 
uostas bus įrengtas Zirmū
nuose, netoli Neries gatvės. 
Prieplaukos bus įrengtos 
Verkių regioniniame parke, 
prie T. Kosciu~kos g., prie 
Baltojo tilto, Zvėryne prie 
A. Mickevičiaus g. ir prie 
Vingio parko pėsčiųjų tilto 
bei Lazdynuose prie "Li
texpo" rūmų. Įrengiant uos
tą ir prieplaukas bus sie
kiama suformuoti Neries 
pakrantės "žaliąsias jung
tis". Projektą planuojama 
įgyvendinti 3 tarpsniais. 
Pirmuoju - iki 2008 m. rug
sėjo bus parengta techninė 
dokumentacija, 2009-2010 
m. numatoma įgyvendinti 
antrąją ir trečiąją dalis -
"Vidaus vandens kelio įren
gimas" ir "Prieplaukų bei 
uosto statybos ir rekon
strukcijos darbai". Beveik 
87% reikiamų lėšų - 1.17 
min. litų bus skirta iš 
Europos sąjungos struk
tūrinių fondų ir Lietuvos 
biudžeto. Dar 177,000 litų 
šiam projektui skirs Vil
niaus miesto savivaldybė. 

GYVENK BE TABAKO 
Gegužės 31 d. Seimo 

aikštėje pastatyta mėlyna 
palapinė kvietė gyventojus 
pasitikrinti anglies monok
sido lygį savo iškvepia
mame ore. Tui yra Europos 
komisijos vykdomos pro
gramos "HELP - už gyveni
mą be tabako" dalis, rašo 
BNS. Pasiryžusieji išsiaiš
kinti aktyvaus ir pasyvaus 
rūkymo poveikį organizmui 
buvo apdovanojami tele
fonų bei raktų laikikliais, 
informacine medžiaga. To
kios palapinės tą dieną sto
vėjo visose 27 Europos 
sąjungos valstybių sosti
nėse. ES kovą su rūkymu 
nusistatė kaip vieną svar
biausių su visuomenės svei
kata susijusių projektų. 
Nuo tabako sukeltų sveika
tos sutrikimų kiekvienais 
metais visame pasaulyje 
miršta apie 5 mln„ o Eu
ropoje - daugiau kaip 650,-
000 žmonių. Tui sudaro vie
ną mirties atvejį iš septynių. 
2005 m. kovo mėnesį Eu
ropos komisija pradėjo di
džiulį visuomenės infor
mavimo vajų, nukreiptą į 
rūkymo pasisaugojimą ir ta
bako vartojimo nutraukimą 
tuomet 25 Europos sąjun
gos valstybių narėse. Dabar 
visose 27 ES šalyse Europos 
komisijos vajus "HELP" 
yra didžiausia kada nors 
pasaulyje organizuota ini
ciatyva, skatinanti gyventi 
be tabako. Rūkymo sukel-

tos ligos Lietuvai kasmet 
kainuoja apie 7000 gyvybių. 

ENERGUA IR DUJOS 
BNS žiniomis, valsty

bės valdomos šalies elek
tros perdavimo tinklo ope
ratorės bendrovės "Lietu
vos energija" pirmąjį šių 
metų ketvirtį uždirbo 
12.631 mln. litų gryno pelno 
- 35.9% mažiau negu per
nai tuo pat metu, kai jis bu
vo 19.690 mln. litų. Bend
rovės pajamos per metus 
išaugo 22.5% nuo 238.4 
mln. litų iki 292 mln. litų, 
pranešė įmonė, grupės -
23.4% nuo 247.7 mln. iki 
305.6 mln. litų. Ūkio minis
terija valdo 96.62% elekt
ros tinklo operatorės akci
jų. "Lietuvos energijos" ak
cijos pažymimos Vilniaus 
vertybinių popierių biržos 
Papildomajame sąraše. 
"Gazprom" ir Vokietijos 
E.ON bendrovių valdomos 
dujų importo ir transporta
vimo bendrovės "Lietuvos 
dujos" grupė pirmąjį šių 
metų ketvirtį pranešė už
dirbusi 72.261 mln. litų gry
nojo pelno - 82 % daugiau 
nei pernai tuo pat metu, kai 
dėl apskaitos politikos pa
keitimo pertvarkytas jos 
pelnas buvo 39.662 mln. li
tų. Pelno padidėjimo pavy
ko pasiekti dėl išskirtinės 
gamtinių dujų importo kai
nos pirmąjį ketvirtį bei ge
resnių tiekimo veiklos re
zultatų. Paprastai bendro
vės finansiniai rezultatai 
pirmąjį metų ketvirtį būna 
geriausi per visus metus. 

''VILLA LITUANIA" 
DERYBOS 

Lietuva ketina aukš
čiausiu lygiu tęsti derybas 
dėl prarastos Lietuvos dip
lomatinės atstovybės Ro
moje "Villa Lituania" pa
stato, nes Italijos siūlymas 
išnuomoti Lietuvai "Casali 
Strozzi" pastatus - nepri
imtinas. Kaip skelbia LG
Tl C, užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Zygi
mantas Pavilionis teigė, jog 
bus ieškoma įvairių būdų -
arba naujo pastato, arba 
finansinės kompensacijos, 
kuri galutinai tą žalą atly
gintų. Italija dar kartą pri
pažino savo moralinę atsa
komybę, bet nepateikė Lie
tuvą patenkinančių atsa
kymų. Užsienio reikalų mi
nisterijos valstybės sekreto
riaus Algimanto Rimkūno 
nuomone, Lietuva turi teisę 
iš Italijos reikalauti apie 9 
min. eurų kompensacijos, 
jei "Villa Lituania" yra 
įvertinta 20 milijonų eurų, 
o Lietuva 1937-1940 m. 
išmokėjo apie 45% to pa
stato vertės. Lietuva ne kar
tą yra raginusi Italijos val
džią spręsti Lietuvos nuo
savybės (prieškario amba
sados Romoje pastato "Vil
ia Lituania") grąžinimo 
klausimą. RSJ 

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

Pagerbta Rockfordo lietuvė Ona Keraminienė 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Ne per toliausiai nuo Čikagos, Rockfordo 
(IL) mieste anksčiau buvo gana nemažas lietu
vių telkinys. Čia gyvavo ir lietuvių Šv. Petro ir 
Pauliaus parapija, įkurta 1911 m. Tačiau dabar 
ten ankstesniųjų atvykėlių iš Lietuvos beveik 
nebeliko, o ir tebegyvenantieji lietuviai ne
rodo veiklos žymių. Veikia tik Rockfordo lie
tuvių klubo nariai su gėrimų baru, kuris dar 
pritraukia naujai į šį kraštą atvykusiuosius, 
deja.._nelinkusius į lietuvišką veiklą. 

Cia malonia išimtimi yra "dipukų" kartos 
atstovė Ona (tarp amerikiečių žinoma kaip 
Anna) Keraminienė. Ji gimų_si 1929 m. vasario 
16 d. Kretingos apskrityje. Si moterisvyra be
veik vienintelė lietuvė Rockforde. Si mūsų 
tautietė turi gausų lietuviškų dirbinių riąkinį, 
kurį parodydavo ne tik Rockforde, bet ir Cika
goje. Ji pati irgi užsiima tautodailės kūryba. 
Tačiau dabar dėl sveikatos problemų į kelio
nes jau nebegali leistis, nors pačiame Rock
forde dar gana dažnai pasireiškia. 

O. Keraminienės paaukotų ar pagamintų 
dirbinių galima užtikti Rockforde veikian
čiame Etniniame muziejuje (Ethnic Heritage 
Museum), kuriame yra Afrikos amerikiečių, 
ispanų, airių, italų, lenkų ir lietuvių skyriai. 

Šių metų vasario ir kovo mėnesiais kiek-

viename iš šių skyrių buvo pagerbti asmenys, 
kurie labiausiai nusipelnė tose tautinėse gru
pėse. Kaip rašoma muziejaus žiniaraštyje Eth
nic Heritage Museum Newsletter, lietuvių sky
riuje buvo pagerbta ilgametė jo darbuotoja 
Ona Keraminienė. Čia parodyta nemažai nuo
traukų bei laikraščių iškarpų, kuriose atsi
spindi šios moters veikla. 

Apie O. Keraminienę dažnai rašė ir tebe
rašo Rockfordo amerikiešių spauda, ją rodo 
vietinė televizijos stotis. Siame mieste ji yra 
tikra Lietuvos ambasadorė. Nemažai Rockfor
do gyventojų atvyksta aplankyti moters sody
bos, kuri jos mirusio vyro Jono sumanioJ!liS 
rankomis įrengta lietuviškais motyvais. Cia 
pagrindinę vietą užima iš tolo gerai matomas 
lietuviškas koplytstulpis, o taip pat ir kita lie
tuviško kaimo atributika. 

Namuose vienas kambarys yra paskirtas 
mūsų tautodailei, kuria ypač domisi kitatau
čiai. Tik gaila, kad mirus vyrui jai vienai labai 
sunku šią sodybą tvarkyti. Bet darbščioji ir 
kūrybingoji lietuvė stengiasi nepasiduoti. 

Beje, birželio 11 d. sueina 6-sios metinės 
nuo jos a.a. vyro Jono mirties, kuris gražiais 
lietuviškais motyvais papuošė jų sodybą, ir 
dabar traukia čia praeivio akį. Jis dabar ilsisi 
s~vo gimtinės - Vyžonių (prie Utenos) kapi
nese. 

Hamilton, ON 
12 PASAULIO LIETU

VIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
KONGRESO rengimo komi
tetas ir Kanados lietuvių jau
nimo atstovai, norėdami pa
dėkoti rėmėjams ir bendruo
menės nariams už paramą 
Kongresui, birželio 24 d. Ha
miltono Aušros Vartų parapi
jos salėje vaišins visus kava 
prieš ir po Mišių. Lauksime 
jūsų! 

ĮVAIRIOS INIOS 

TŽ bendradarbė Eugenija Misevičienė Amerikos qetuvių 
fondo suvažiavime Lemonte Ntr. E. Sulaičio 

Sandraugos šalių (Com
monwealth) literatūrinę pre
miją už pirmąją knygą laimėjo 
Montrealio rašytojas D.V. Be
chard. Tai romanas "Vandalo 
meilė" (Vandai love) apie tri
jų kartų kanadiečių prancūzų 
šeimą. Ją persekioja kažkieno 
prakeikimas, dėl kurio šeimo
je gimsta arba milžinai arba 
mažaūgiai. Knyga patraukli 
savo turiniu, gera, vaizdinga 
kalba. Pačia geriausia knyga 
pripažintas Naujosios Zelan
dijos rašytojo L. Jones roma
nas "Mister Pip" . Laimėto
jams įteiktos 11,000 dol. dy
džio premijos. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ev ans} 
Savininkas Jurgis Kulla~lus 

Algis MEDELIS 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. tvažiuoti Jum 
nėra būtina, skambinkite ALGllJI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 
Visos paslaugos atsik11iečia11t gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lieturą. 

JAV DOLEIU S LLETUVOJE PIU TATOM Į RANKA PER 7 DARBO 
DIE AS. Krcipkilės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės i11for111acijo ka/hėkite s11 ALGIU MEDELIU 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Komunizmo aukos įamžintos 
Vašingtone 

Paminklo komunizmo au
kų atminimui fondas 2007 m. 
birželio 12 dieną sostinėje Va
šingtone ruošia paminklo ati
dengimo iškilmes. Jos vyks 
pačioje paminklinėje atmini
mo vietoje, dviejų pagrindinių 
Massachusetts ir N ew J ers~ 
sostinės gatvių sankryžoje. Si 
vieta yra už dviejų kvartalų 
nuo "Union Station" ir mato
ma nuo Kapitolijaus kalvos. 
Paminklo komunizmo au
koms atidengimo iškilmėse 
dalyvaus garbingi svečiai. Tarp 
jų prezidentas George W. 
Bush, kuris yra paminklo ko
munizmo aukų atminimui 
fondo pirmininkas, taip pat 
buvusi valstybės sekretorė 
Madeleine Albright, Kongre
so vadovai, diplomatai, tau
tinių grupių vadovai, garbingi 
užsienio svečiai ir paminklo 
statybos rėmėjai. 

Atidengus paminklą vyks 
priėmimas ir vaišės Valstijų 
Krašto apsaugos sąjungos sa
lėje. Popiet "Heritage Foun
dation" patalpose rengiama 
konferencija tema Komuniz
mo aukos ir nusikaltimai, ku
rioje dalyvaus dr. Richard Pi-

pes, dr. Paul Hollander, Harry 
Wu ir kt. Paminklo atiden
gimo dienos programa baigsis 
J.W. Marriott viešbutyje iškil
minga vakariene, kurios metu 
kalbą pasakys Elena Bonner, 
Andrei Sakharov žmona. Šia 
proga Truman-Reagan Lais
vės medalis bus įteiktas Wil
liam F. Buckley Jr., buvusiam 
senatoriui Henry M. (Scoop) 
Jackson. Laisvės medalį sena
torius Joe Lieberman įteiks 
senatoriaus Jackson's dukrai 
Anna Marie Laurence. 

Apskaičiuota, jog 1941 m. 
-1957 metų laikotarpiu sovie
tinės priespaudos aukomis ta
po 350 tūkstančių nekaltų 
Lietuvos gyventojų, iš jų 20 
tūkstančių buvo nužudyta 
(tarp nužudytųjų - 5 tūkst. ci
vilių), 150 tūkstančių ištremta, 
dešimtys tūkstančių įkalinta, 
įbauginta ir suluošinta. "Pa
saulis iki šiol nesuskubo pri
pažinti komunizmo baisybių ... 
Dabar pagaliau jos bus įam
žintos", - rašo laikraštis Wa
shington Times. Daugiau in
formacijos apie dalyvavimą 
iškilmėse, skambinant į Ame
rikos Lietuvių Tarybą tel. 773-

735-6677 arba Anne Mees
man tel. 703-525-4445. 

ALTo informacija 

Vasagos "Bočių" choras savo penkmečio šventėje š.m. gegužės 26 d. Gerojo Ganytojo misijos 
patalpose su vadovu A. Ulbinu Ntr. K. Poškaus 

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 l 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 
Prancūzija 

Paryžiuje yra leidžia
mas laikraštis Prancūzijos 
lietuvių žinios, kurio naujau
siame numeryje redaktorius 
ir Prancūzijos LB valdybos 
pirm. Linas Maknevičius ra
šo apie šio krašto LB 60-me
tį. Primenama, kad tai vienas 
seniausių PLB kraštų. Karo 
audrų atblokšti lietuviai pa
bėgėliai susibūrė į Lietuvos 
šalpos draugiją. 1947 m. ji 
oficialiai pripažinta, o 1952 
m. uungta į PLB. Šio krašto 
lietuviai prisidėjo prie Lie
tuvos laisvinimo. Prasiveržu
sį į Vakarus partizanų vadą 
Juozą Lukšą-Daumantą Pa
ryžiuje globojo Ona ir Stasys 
Bačkiai. Ši nedidelė, bet gaji 
lietuvių bendruomenė gar
sėjo intelektualais bei diplo
matais. Keletą kartų ji rengė 
Europos lietuvių studijų die
nas, plėtojo kultūrinę bei 
švietimo veiklą. 

Taipgi. leidinyje rašoma ir 
apie lietuvių katalikų misi
jos problemas. Nepavyko 
gauti nuolatinio lietuvio ku
nigo iš Lietuvos. Paskirtas 
naujas kapelionas kun. J. 
Gražulis dėl tam tikrų prie
žasčių negalėjo atvykti. Pary
žiaus arkivyskupija siūlo lie
tuviams prašyti studento ku
nigo, kuris galėtų rūpintis jų 
sielovada. Tautiečiai pamal
doms renkasi Šv. Juozapo 
amatininko šventovėje. Po 
pamaldų susirenkama išgerti 
arbatos ir pabendrauti. Prie 
šios parapijos yra prisiglau
dusi ir lietuviška mokykla 
"Genys", turinti 20 mokinių. 

Nomeda Hofertaitė rašo 
apie Elzaso tautiečius. Čia 
jie yra susibūrę Strasburge. 
Turi sudarę internetinę gru
pę. Tai palengvina bendra
darbiavimą. Praėjusiais me
tais buvo surengta 4 lietuvių 
susitikimai. Čia veikia Elza
so-Lietuvos draugija, kurios 
nariai dalyvauja Europinia
me piknike; lietuviai paruo
šia lietuviškų gaminių stalą. 
Į vieną tokį pikniką buvo at
vykusi tautinių šokių grupė 
iš Vasario 16-osios gimnazi
jos. Šiuo metu rūpinamasi 
Strasburge įsteigti lietuvišką 
biblioteką. 

Rasa Misevičiūtė rašo 
apie Marselio lietuvius. Ji 
yra organizacijos "Baltelati
no" atstovė. Taipgi praneša
ma, kad š.m. gegužės 13-bir
želio 4 d.d. Manosque mieste 
vyks Euromugė, į kurią kvie
čiami ir Lietuvos amatinin
kai bei verslininkai. Miesto 
meras mugės dalyvius apgy
vendins ir maitins. Reikės 
tik savo lėšomis atvykti į mu
gę ir susimokėti 100 eurų da
lyvio mokestį. 

Vokietija 
Šiais metais Vokietijoje 

vyko dvi svarbios Europos 
sąjungos ministerių konfe
rencijos. Heidelberge posė
džiavo Europos švietimo mi-

nisteriai, o Wiesbadene - gy
nybos ministeriai. Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerė 
Roma Žakaitienė bei gyny
bos ministeris Juozas Ole
kas, vykdami į šias konferen
cijas, užsuko ir į Vasario 16-
osios gimnaziją. R. Žakai
tienė apžiūrėjo gimnazijos 
patalpas, bendrabučius, pa
bendravo su moksleiviais ir 
mokytojais. Ji pasidžiaugė, 
kad Lietuva šiai gimnazijai 
rodo daugiau dėmesio pa
skirdama 260,000 eurų me
tams. Pasak ministerės, rei
kėtų šią gimnaziją ne tik iš
laikyti, bet praplėsti ir jos 
veiklą. Ministeris J. Olekas 
dėl lėktuvo vėlavimo gimna
zijoje galėjo pabūti tik pusę 
valandos. Jo gimnazijos kie
me laukė 150 mokinių. Mi
nisteris priminė, kad gimna
zijoje lankėsi prieš 15 metų. 
Jam tada, kaip sveikatos mi
nisteriui, ši kelionė buvo la
bai svarbi, nes buvo užmegz
ti pirmieji ryšiai su vokiečių 
valdžia ir įvairiomis organi
zacijomis. 

Švedija 
A.a. Eugenijus Mindau

gas Budrys, žymus lietuvių 
išeivijos dailininkas, eida
mas 83-sius metus, mirė ba
landžio 6 d. Gotlando saloje. 
Velionies pageidavimu, pa
laidotas gegužės 3 d. Mari
jampolėje, šalia motinos ka
po. E.M. Budrys gimė 1925 
m. vasario 16 d. Marijampo
lėj e. Vokietmečiu buvo iš
vežtas darbams į Norvegiją, 
o iš čia pabėgo į Svediją. Po
rą metų (1945-1946) meno 
mokėsi pas prof. Isaacą Grūn
waldą , kitą porą metų pas 
prof. Borje Hedlandą ir tuo 
pačiu laiku - pas prof. Arvi
dą Fougstedtą, o 1953-1955 
metais - Iwaną Griinwaldą. 
Jis 1961 m. su šeima persi
kėlė į Gotlando salą. Čia ir 
praėjo jo kūrybingiausi me
tai. Dailininko parodos buvo 
surengtos Niuįorke, Los An
geles mieste, Cikagoje, Pary
žiuje. Taipgi ne viena jo dar
bų paroda surengta ir Lietu
voje. E.M. Budrio darbai yra 
randami Švedijos valstybi
niame muziejuje ir kitur. 

Argentina 
San Marino miesto me

ras dr. Ricardo Ivoškas savo 
paskelbtame dekrete valan
dėlę "Ecos de Lituania" 
įtraukė į miesto paveldo są
rašus. Meras džiaugiasi ir 
sveikina "Ecos de Lituania" 
kaip vienintelę lietuvių orga
nizaciją Argentinoje, gavu
sią tokį įvertinimą. Valandė
lės "Ecos de Lituania" vedė
jas - Juan Ignatio Fourment 
Kalvelis. Programa trans
liuojama kiekvieną sekma
dienio vakarą (19-21 val.) iš 
FM Difusion Berisso miesto. 
Ta proga "Ecos de Lituania" 
susilaukė sveikinimų iš lietu
vių organizacijų Argentino
je. JA 
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Zymaus kūrėjo Vytauto Kazimiero Jonyno gimimo šhntmetis 
Lietuvoje gimusio ir mirusio menininko kūrinių parodos vyksta trijuose jo tėvynės miestuose. Kovo 27 d. pagrindinės 

parodos atidarymo iškilmėse dalyvavo dukra iš JAV-bių bei du giminaičiai Jonynai iš Kanados. 
Vykstantys į Lietuvą galės grožėtis ypatingai įvairia meno paroda Vilniuje iki rugsėjo 2 d. 

IRENAROSS 

V.K. J onynas gimė 1907 m. 
kovo 16 d. Alytaus valsčiaus 
Udrijos bažnytkaimyje dau
giavaikėje šeimoje (tryliktas 
iš aštuoniolikos vaikų) ir, ei
damas 91-uosius metus, mirė 
1997 m. gruodžio 4 d. Vilniaus 
Gerontologijos centre (Jeru
zalėje). Jis -vienas iškiliausių 
lietuvių išeivijos dailininkų, 
pasižymėjęs įvairiapusiška kū-

persikėlimo į JAV. Apsigyve
nęs Niujorke dėstė meną 
Fordham universitete iki 1973 
m. Tuo laikotarpiu taip pat 
pradėjo kūrybą keliose naujo
se srityse - vitražų, bareljefų, 
šviestuvų, vidaus puošimo. 

V.K. Jonynas su dukra Giedra ir Vaidotu 

proga specialiai nuvykę į Lie
tuvą, šios parodos atidaryme 
dalyvavo artimiausi V.K. Jo
nyno giminaičiai: duktė Gied
ra Jonynaitė-ll"oncone iš Niu
jorko priemiesčio, lydima pus
brolio ir pusseserės iš Kana
dos, V.K. Jonyno jaunesnio 
brolio a.a. Antano (1911-
1983), imigravusio į Kanadą 
ir gyvenusio Londone, ON, 
sūnaus Vaidoto J onyno, gyve
nančio Toronte, ir dukters Da
lios J onynaitės, tebegyvenan
čios Londone. 

Tarp įvairių su šiuo jubi
liejumi susijusių suvenyrų par
sivežtas ypatingai gražus ir in
formatyvus lankstinukas apie 
Kauno M.K. Čiurlionio dailės 
muziejuje vykstančią parodą: 

2004 m. Kauno arkivys
kupijos muziejaus išleistoje 
Beatrice Kleizaitės-Vasaris kny
goje VLietuvių dailininkų dar
bai Siaurės Amerikos švento
vėse vien V.K. Jonyno vitražų 
ir skulptūrų atrankos spalvo
tos nuotraukos užima 70 pus
lapių. JAV-se jo menas tebe
puošia 51 Dievo namus (šven
toves, koplyčias) ir 12 kitų pa
statų (mauzoliejus, daugiabu
čius ir privačius namus) devy
niose valstijose. Šio meninin
ko keli vitražai, perkelti iš Tė
vų pranciškonų vienuolyno 
Bruklyne, JAV-bėse, taip pat 
puošia Toronto Prisikėlimo 
naująją šventovę. 

1970 m. Sydney mieste, 
Australijoje, įrengta jo supro
jektuota 8 metrų aukščio be
toninė skulptūra. Tuigi jo me
nas tebeliudija jo kūrybinį pa
likimą net trijuose žemynuo
se. Be minėtų kūrinių, dalis jo 
meno taip pat priklauso šių 
valstybių muziejams: Lietu-

vos, Latvijos, Estijos, Vokieti- vo 27 d. iki rugsėjo 2 d. - vei
jos, Belgijos, Olandijos, Vati- kia jubiliejinė V.K. J onyno 
kano ir JAV-bių. monumentali Lietuvos dailės 

V.K. Jonyno galerija - Religinio 
meno paroda - skirta Jrytauto 
Kazimiero Jonyno 100-osioms 
gimimo metinėms. Ši paroda 
taip pat turtinga rodinių įvai
rumu. Be to, Druskininkuose 
veikia V.K. Jonyno kūrinių ga
lerija ir archyvas, nes prieš iš
vykimą į Vilnių dėl susilpnėju
sios sveikatos, dailininkas kurį 
laiką gyveno Druskininkuose, 
ten kūrė ir dalyvavo kultūrinia
me gyvenime. Vilniaus Anta
kalnio kapinėse meniškas 
skulptoriaus ir architeko Sta
sio Zigulio paminklas atitin
kamai puošia šio ypatingai kū
rybingo Lietuvos menininko 
amžinojo poilsio vietą. 

V.K. Jonynas apdovano- muziejaus surengta paroda 
tas tarptautiniais žymenimis: Pasaulio meno kryžkelėse Vil-
1937 m. Paryžiaus pasaulinės niaus Radvilų rūmuose (Vil
parodos aukso medaliais už niaus g. 22), užimanti visas 
medžio raižinius ir plakatus, aštuonias viename aukšte sa-
1940 m. Lietuvos valstybine les, kuriose išstatyta beveik 
premija už iliustracijas Done- 400 dailės darbų. Didelė dalis 
laičio Metai leidiniui, o nuo sudaryta iš naujausio Lietuvos 
1956 iki 1980 m. - daugybe dailės muziejui dovanoto 
pripažinimų JAV-bėse. JAV-se saugoto rinkinio: vit-

Vytautas Kazimieras Jony
nas,Jėzus 

Senatvėje grįžęs į Lietuvą, ražai, skulptūros, reljefai, ak
J onynas daug savo kūrinių do- varelės, piešiniai, knygų ilius
vanojo Lietuvos muziejinėms tracijos, pašto ženklai, medžio 
institucijoms - LDM, Valsty- raižiniai ir kita grafika. Ta 
biniam M.K. Čiurlionio mu
ziejui, Lietuvos literatūros ir 
meno archyvui, Vilniaus dai
lės akademijai. 1993 m. daili
ninkas apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro kry
žium; jam taip pat buvo su
teiktas Vilniaus dailės akade
mijos garbės daktaro laipsnis. 

ryba: grafika, skulptūra, me
džio raižymu, tapyba, vitražų 
kūryba, jaunų menininkų ug
dymu. Baigęs mokslus Kauno 
meno mokykloje (1923-1929) 
bei Paryžiuje (1931-1934 -
Conservatoire National des 
Arts et Metiers ), V.K. Jonynas 
aktyviai reiškėsi kūryboje, tuo 
pačiu metu dėstydamas meną 
ir rodydamas kūrybos rezulta
tus tarptautinėse individu
aliose ir grupinėse parodose 
nuo 1935iki1983 m. 

Š.m. kovo 16, V.K. Jony
no gimimo šimtmečio dieną, 
vedėjas, du mokytojai ir vie
nuolika moksleivių iš Druski
ninkų jo vardo Dailės mokyk
los nuvyko į Antakalnio kapi
nes Vilniuje ir pažymėjo šį ju
biliejų papuošdami dailininko 

Po karjeros pradžios Lie
tuvoje 1944 m. su šeima pasi
traukęs į Vokietiją, nuo 1946 
m. dėstė meną Freiburge ir 
Mainze iki 1951 m., t.y. iki 

Vytautas Kazimieras Jony
nas, Diana 

kapą_gėlėmis. Vytauto Kazimiero Jonyno kapas Lietuvoje Antakalnio 
Siuo metu - nuo š.m. ko- kapinėse 

''Pavasario sonata'' Toronte 
Lyriškų sonatų vakaru 2006-2007 metų koncertinį sezoną "Village Rhapsody" už

baigė koncertinė studija (vad. l. Beres). 
Koncerto "Pavasario sonata" programai buvo pasirinkti G. Faure ir A Arenskio 

kameriniai kūriniai. Juos atliko įdomus trio. Du iš atlikėjų mums jau pažįstami iš 
ankstesnių koncertų. Tui pianistė l. Beres, šios koncertų serijos meno vadovė ir orga
nizatorė, ir Tuimour Sadykhov (violončelė). Prie jų prisijungė japonų kilmės kana
dietė Rie Watanabe, Juilliard mokyklos ir llinojaus (JAV) universiteto auklėtinė, kon
kursų Meksikoje laimėtoja. R. Watanabe yra grojusi kaip solistė, kamerinio ir sim
foninio orkestrų smuikininkė. Šiuo metu ji yra Oshawa-Durham simfoninio orkestro 
antroji smuikininkė. 

Pirmoje koncerto dalyje skambėjo G. Faure kūriniai Elegija ir Op. 78 bei Sonata 
in A major Op. lJ. Pirmuosius du kūrinius atliko pianistė l. Beres ir violončele Tei
mour Sadykhov. Sie abu kūriniai leido mums dar kartą pasigėrėti sodriu violončelės ir 
fortepijono balsų sąskambiu, puikiai perduota lyriška nuotaika. Pirmoji koncerto 
dalis buvo užbaigta Sonata - ją grojo smuikininkė R. Watanabe ir pianistė l. Beres. 

Po pertraukos visi trys atlikėjai pakvietė klausytis A Arenskio Trio in D Minor 
Op 32. Tui 4 dalių populiaraus rusų kompozitoriaus kūrinys smuikui, violončelei ir 
fortepijonui, leidęs pasireikšti kiekvienam iš instrumentų. Tačiau iš atskirų instrumen
tų grojamų partijų išryškėja bendra nuolat pasikartojanti m~lodija - įtaigi ir jaus
minga, netgi nutilus paskutiniam akordui, dar skambanti ore. Sio kūrinio atlikėjai su
laukė tikrai pelnytų ilgų plojimų. SK 

Aukuras 
U'zkursim aukurą po ąžuolais, 

Tėryne, 

Sukrausime aukas, 
Supintas iJ svajonių, rūpesčių, 

vilčių, 

Ir ginsime Tave, kaip bočiai gynė 
Nuo priešo piktojo kalavijų. 
Tegul sušildys aukuras Tau kojas, 
Kada per gruodą bėgsi išbarta, 

Lai mūsų mintys 
Ateities žvaigždėm žėruoja, 
Kai virš Tavęs bežvaigždė bus 

Naktis juoda ... 
Užkursim aulauą mes širdyje 

kiekvieno 
Ir nepaliksim pakelėj nė vieno, 
Kurs savo auką atnašaut 
Tau troldtų ant aukuro 
Prie protėvių pilies senųjų 

bokštų. 

ZUZANASTUNŽĖNIENĖ 



KARALIAUČIAUS KRAŠTAS 

Lietuvių kalbos olimpiada 
Kasmet pavasarį Kara

liaučiaus krašto lietuviško ug
dymo mokyklų moksleiviai su
sirenka į lietuvių kalbos olim
piadą. Siemet tai jau 7-oji 
olimpiada. Įsruties pedagogi
nėje kolegijoje, kuri dabar va
dinasi srities regionine sociali
ne pedagogine kolegija, vėl 
skambėjo lietuviškas žodis, 
atėjęs iš amžių glūdumos, bu
vęs paniekintas, uždraustas, 
bet lietuvių motinų, knygne
šių, rašytojų ir visuomenės 
veikėjų išsaugotas per negan
dų metus. 

Šios šventės tikslas - ža
dinti moksleivių norą bend
rauti lietuviškai, ugdyti tei
giamą požiūrį į lietuvių kalbą, 
patikrinti kalbėjimo, skaitymo 
ir gramatikos įgūdžius. Kara
liaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojų draugijos pir
mininkas Aleksas Bartnikas 
sakė, k~d ši olimpiada vedama 
krašto Svietimo ministerio įsa
kymu ir turi srities olimpiados 
statusą. 

Olimpiados svečiai - Įsru
ties kolegijos direktorius Ko
marnickij Jurij Jaroslavič, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės vyriausios specia
listės Daiva Zemgulienė ir 
Aušra Dumbliauskienė, Kara
liaučiaus Šv. Šeimynos švento
vės klebonas kun. Anupras 
Gauronskis, kultūros atašė 
Arvydas Juozaitis, Mažosios 
Lietuvos fondo atstovė Rūta 
Mačiūnienė. 

Kolegijos direktorius J. 
Komarnickij kvietė olimpia
dos dalyvius pabendrauti, pa
rodyti savo žinias, pasidžiau
gė, kad ji organizuojama ko
legijoje, kur rudenį atidarytas 
lietuvių kalbos metodinis 
centras. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento vyriausioji 
specialistė A Dumbliauskienė 
perskaitė departamento gene
ralinio direktoriaus Antano 
Petrausko sveikinimą, kuriame 
priminė M. Daukšos žodžius 
apie lietuvių kalbą: "Kalba yra 
meilės ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valstybės 
sargas". Aušra sakė, kad lietu
vių kalba Karaliaučiaus krašte 
reikalinga, skatino tęsti tas tra
dicijas ateityje. 

Kun. A Gauronskis į su
sirinkusius kreipėsi Šv. Rašto 
žodžiais: "Ir žodis tapo kūnu 
ir gyvena tarp mūsų", ragina 
gražiai ištarti žodį, gerbti lie
tuvių kalbą ir būti žodžio 
meistrais. Kultūros atašė Ka-

raliaučiuje A Juozaitis per- vieta atiteko Kristinai Grybai
davė Lietuvos konsulo Kara- tei iš Ragainės (Nemano) 2-
liaučiuje Viktoro Baublio svei- osios vidurinės mokyklos 
kinimus, ragino tęsti lietuviš- (mokytojas J. Glinskis). Dvi 
ką žodį Karaliaučiaus krašte. trečiąsias vietas laimėjo Olga 

Lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai Ntr. J. Glinskio 

Pirmiausia visi olimpia
dos dalyviai deklamavo pasi
rinktą lietuvių poeto eilėraštį 
arba prozos kūrinio ištrauką. 
Po to atliko praktinę užduotį: 
skaitė tekstą, jį atpasakojo, 
atsakė į klausimus, atliko už
duotis raštu. Kol mokiniai at
liko olimpiados užduotis, lie-

Kalba Karaliaučiaus krašto 
lietuvių kalbos mokytojų dr
jos pirmininkas A. Bartnikas 

Ntr. J. Glinskio 

tuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytojai pabuvojo prie nese
niai pastatyto paminklo armi
jos vadui kunigaikščiui Barc
lay-de-Tolly, kilusiam iš škotų 
giminės, gimusiam Pakruojo 
rajone, Pamūšyje. Pasitarime 
buvo aptarti mokytojams ak
tualūs darbo klausimai. 

1-4 klasių moksleivių gru
pėje pirmoji vieta pripažinta 
Zojai Sirvydaitei iš Naujosios 
(Timiriazevo) vidurinės mo
kyklos (mokytoja A Burstei
kienė ), antroji vieta - Aureli
jai Krylovai iš Įsruties 6-osios 
vidurinės mokyklos (mokyto
ja l. Kiudulienė ). 

5-11 klasių grupės nugalė
toj ai: Vitalijus Žarikovas iš 
Karaliaučiaus 35-ojo licėjaus 
(mokytoja T. Rodenko ). 2-oji 

Jemeljanova iš Kaukėnų (Jas-
9oje) vidurinės (mokytoja l. 
Sapalienė) ir Kristina Bylič iš 
Tilžės 2-osios vidurinės mo
kyklos (mokytoja V. Kovalen
ko ). Olimpigidos nugalėtojai 
apdovanoti Svietimo ministe
rijos diplomais ir Padėkos raš
tais. Visi kiti olimpiados daly
viai už dalyvavimą apdovano
ti diplomais. 

Draugijos pirmininkas A 
Bartnikas padėkojo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentui, Mažosios Lietuvos 
fondui Gis apmokėjo kelionės 
išlaidas), Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai, jos pirmi
ninkui Viliui Trumpjonui, ko
legijos vadovybei ir visiems, 
prisidėjusiems prie olimpia
dos organizavimo. Ne visi 
olimpiados dalyviai tapo nu
galėtojais, bet pralaimėjusių 
nebuvo, nes nugalėjo lietuviš
kas žodis. 

Viktorina apie Mažają 
Lietuvą 

Kai vieni mokiniai atliko 
lietuvių kalbos olimpiados už
duotis, kita moksleivių grupė 
dalyvavo viktorinoje "Pažink 
Mažąją Lietuvą". Viktorinos 
tikslas - skatinti moksleivius 
domėtis Mažąja Lietuva, jos 
istorija, kultūra, įžymiais šio 
krašto žmonėmis. Viktorinoje 
Įsrutyje dalyvavo mokyklinio 
rato nugalėtojai. Jie turėjo at
sakyti į klausimus, kada pirmą 
kartą istoriniuose šaltiniuose 
paminėtas Lietuvos vardas, 
kas parašė pirmąją lietuvišką 
knygą, pirmąją gramatiką, pa
pasakoti apie įžymius šio kraš
to kultūros veikėjus, spaudos 
draudimo laikotarpį, lietuviš
kus laikraščius, Karaliaučių. 
Visi viktorinos dalyviai buvo 
apdovanoti diplomais. Vikto
rina praplėtė mokinių žinias 
apie Mažąją Lietuvą. 

Mkt. E.A. Bukontienė 

Lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai kartu su savo mokytojais Ntr. J. Glinskio 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kauno mažajame teatre 

balandžio 21 d. įvyko prem
jera komedijos Mokėk - duo
siu, pagal jaunos dramatur
gės Gitanos Gugevičiūtės 
pjesę Labas, gyvenime. Pasak 
spektaklio režisieriaus Vy
tauto Balsio, už viską gyveni
me reikia mokėti, kiekviena 
teigiama emocija apmoka
ma neigiama jausmų iškro
va. "Vyro ir moters meilė su
jungia juos į porą, - teigia V. 
Balsys, - bet kada ši iliuzinė 
laimė tampa meilės vergija 
ir nepasiekiamu horizontu, 
prasideda amžina kova, ku
ris liks aukščiau. Deja, šios 
kovos teisėjas yra senatvė ir 
negailestinga mirtis. Jai tas 
pats, kuris laimės". Nemo
kėjimas gyventi šia diena, 
džiaugtis tuo, kas yra duota, 
ir tuo, ką jau turi, negailes
tingai priartina senatvę bei 
gyvenimo pabaigą. Spektak
lyje mėginama atskleisti jau
nos, dar nesusigyvenusios 
poros bendravimo subtily
bes. 

Ukrainos Odesoje ba
landžio 20-22 d.d. įvykusia
me tarptautiniame šiuolai
kinio meno festivalyje Two 
Days and Two Nights of New 
Music lietuvių muzikai ir 
liaudies instrumentams buvo 
paskirtas atskiras koncertas. 
Jo programoje trys Vytauto 
Germanavičiaus kompozici
jos: Kalifornijos eskizai birby
nei solo (2002), Skamban
čios kalnų viršūnės birbynei 
ir kanklėms (2004 ), Šokan
čios gervės trims birbynėms 
ir lumzdeliui (2004). Vytau
to Barkausko Partita smuikui 
solo (1973) skambėjo kitame 
užsienio kompozitorių kūry
bos koncerte. Nuo 1995 m. 
Odesoje vykstančiame festi
valyje neapsiribojama vien 
šiuolaikine muzika - prie jos 
prisideda ir vaizdiniai me
nai, tuo sukurdami išskirtinę 
festivalio aplinką. 

Lenkijos Lodzėje gegu
žės 21 d. atidarytoje XII 
tarptautinėje tekstilės trie
nalėje Lietuvos tekstilės me
nininkės Loretos Švaikaus
kienės kūrinys Pagunda lai
mėjo du apdovanojimus: 
specialųjį jury prizą bei Lo
dzės tekstilės muziejaus me
dalį. Parodoj e dalyvavo per 
300 menininkų iš daugiau 
nei 50 pasaulio valstybių. Iš 
Lietuvos savo darbus prista
tė Vilniaus dailės akademi
jos dėstytojos Vita Gelūnie
nė ir Loreta Švaikauskienė. 
Lodzės trienalė yra konkur
sinis renginys, atsiųstus teks
tilės kūrinius prieš parodos 
atidarymą vertina tarptauti
nė komisija. 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras (LVO
BT) gegužės 25 d. pastatė 
premjerą operos Mažasis 
princas. Muziką operai su
kūrė britų kompozitorė Ra
chel Portman pagal Antoine 
de Saint-Exupery to paties 
pavadinimo knygą (1943). 
Libretą parašė Nicholas 
Wright, į lietuvių kalbą iš
vertė poetė Violeta Palčins-

kaitė. Opera parašyta Hous
tono didžiosios operos už
sakymu, jos premjera įvyko 
2003 m. Houston, TX, vė
liau statyta kituose JAV ope
rų teatruose (Wisconsin, Mil
waukee, Boston ir kt.), bet 
Europoje ji rodoma pirmą 
kartą. 

Pagrindinius vaidmenis 
Mažajam princui paruošė: 
Nojus Bartaška ir Gabrielius 
Visockas (Mažojo princo), 
Vytautas Juozapaitis ir Lai
monas Pautienius (Piloto), 
Laima J onutytė ir Liora 
Grodnikaitė (Lapės), Jurgi
ta Lopetaitė ir Viktorija Sta
nelytė (Rožės). Operą reži
savo Francesca Zambello, 
scenografiją ir kostiumus su
kūrė Maria Bjornson. Diri
gentas - Modestas Pitrėnas. 
Spektaklyje dalyvavo ir daug 
kitų solistų bei Bernardinų 
šventovės vaikų choras. 

Lenkijos Torūnėje ge
gužės pabaigoje vyko XVI 
tarptautinis teatrų festivalis 
Kontakt, tapęs vienu iš svar
biausių teatro forumų Rytų 
Europoje, kur susitinka teat
rai iš Europos Rytų ir Vaka
rų. Pasak teatrologės prof. 
Ramunės Marcinkevičiūtės, 
festivalio organizatoriai bū
na ištikimi tradicijai - jo re
pertuare esama ir klasikos, 
ir šiuolaikinių tekstų, ir gar
sių režisierių, ir pradedan
čiųjų. Šių metų festivalį ge
gužės 26 d. atidarė "Meno 
fortas" su Eimunto Nekro
šiaus režisuotu J. W. Goe
the's Faustu, o birželio 1 d., 
festivalio pabaigoje "Menų 
spaustuvė" parodė jaunos 
režisierės Dalios J okubaus
kai tės Bestuburiadą pagal 
vokiečių dramaturgės Ingrid 
Lausund pjesę. Lietuvių re
žisierių spektakliai dažnai 
dalyvauja Torūnės festivaly
je - čia parodytos visos ne 
tik Eimunto Nekrošiaus, bet 
ir Oskaro Koršunovo, Rimo 
Tumino premjeros. 

Grafikės Elvyros Kai
riūkštytės (1950-2006) kūry
bos paroda Deginantis gyve
nimo artumas balandžio-ge
gužės mėn. vyko dviejose 
Vilniaus galerijose, "Arkos" 
ir "Akademijoje", dailinin
kės mirties metinių paminė
jimui. "Arkos" galerijoje bu
vo dailininkės sukurtų gar
sių menininkų portretų pa
roda, "Akademijoje" - jos 
estampai ir piešiniai. Gausi 
E. Kairiūkštytės kūryba su
daro itin vertingą Lietuvos 
grafikos istorijos puslapį, pa
sak dailėtyrininkės Ramunės 
Rachlevičiūtės, tačiau abie
jose parodose pateikiama 
tik nedidelė dalis jos kūry
bos. Neįprasto mūsų dienų 
kūryboje portreto žanro 
lakštuose matomi iškiliausių 
Lietuvos menininlqĮ. atvaizdai, 
o estampų ciklai (Žmonės, Se
na istorija, Eisena, Svarstyklės, 
Vaidinimas, Naktis), juodai 
balti ir spalvoti, stebino forma
tų dydžiais ir įvairove, vitališ
kai ir valingai veržlia linija, 
kontrastiška išraiškos priemo
nių vienove ir grotesku. GK 
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KASOS VALANDOS: pinnad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. Iki 8 Y.Y.; ieitad. nuo 9 v.r. Iki 1 Y.p.p.; 
eekmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. lnd. • •...••.. 2.50% 
180-364 d. term. ind. • ••••••• 2. 75% 
1 metų tenn. lnd611us •...••.. 3.35% 
2 metų tenn. lnd611us •...••.. 3.50% 
3 metų tenn. indtlius •••••••• 3.55% 
4 metų tenn. lnd611us •...••.. 3.60% 
5 metų tenn. lnd611us •...••.. 3. 70% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.10% 
2 metų GIC-met. palūk. .•••.• 4.10% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 
4 metų GIC-met. palūk. ..••.• 4.30% 
5 metų GIC-met. palūk. .•••.• 4.35% 
RRSP, RRIF ''Varlable" ••••••• 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. . .4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. . .4.65% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4. 75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. . .4.85% 
lllupomųĮų sųkaltą Iki ..••.. 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo SIĮSk. • ...••.. 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. lnd. . .•••...••.. 4.50% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo •••••••••• 7.00% 

Sutartl88 paskolas 
nuo •••••••••• 7.00% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.85% 
2 metų ...•• „ .5.80% 
3 metų •••••••• 6.00% 
4 metų .•. „ „ .6.10% 
5 metų .•..•••. 6.25% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 matų ••.. 6.00% 

Duodame CMHC 
apd111ustas neldlnoJ•mo 
turto paskolas 

Duodame lcomerclnu 
nekilnojamo turto paalcolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKIT~S ·1NTERAC-PLus· KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANICYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: 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 UOŠlMČIŲ REGISTRUOTŲ PENSIJŲ 
INDĖLIAI (GIC) TAUPYMO BEI PAJAIVIŲ PLANAI 

(RRSP) (RRlF) 

l m. 4.10% l m. 4.50% 
2 m. 4.10% 2 m. 4.60% 
3m. 420% 3m. ~65% 
4m. 430% 4m. ~75% 
5 m. 4.35% 5 m. 4.85% 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie 11t1ujos 'l'A RAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
l c l. (416) 201-osss 

Kviečiame mažus ir didelius ! 

pirkimo ir pardavimo atstovė 
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 

Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.pašcas: laimasl7:@yahoo.cą 

' lndependendy Cfflned and Operated. REALTO~ 

Mūsų kovos Rytų Lietuvoje 
D.N. BALTRUKONIS 

Tęsinys iš 22 nr. 

Tą pačią dieną su kpt. Ja
kučioniu nuvykome į "Saulės" 
gimnazijos sandėlius, kur pa
sikrovėme reikiamos apran
gos mūsų bataliono vyrams. Iš 
ten sunkvežimiu nuvažiavome 
į geležinkelio stotį, kur per
krovėme visą aprangą į atskirą 
vagoną. Thn pasilikau uždara
me vagone praleisti visą naktį, 
jį besaugojant. Rytą atvyko 
kpt. Jakučionis, ir mes paju
dėjome VIiniaus link. Atvyko
me į Salų (Ašmenos) stotį be 
jokių problemų. Thn jau laukė 
mūsų sunkvežimis, su kuriuo 
parsigabenome aprangą į Aš
meną. Iš čia ji buvo išdalinta 
kuopoms Mur. Ašmenoje ir 
Tolminove. 

Nakties mūšis Mur. Ašmenoje 
Gegužės 13-14 d. naktį 

apie 23 val. mūsų 301-jo bata
liono štabo kuopa Ašmenos 
mieste buvo sukelta kovos 
būklei. Buvo gauta žinia, jog 
mūsų bataliono kuopos Mur. 
Ašmenoj 'Iblminove yra puo
lamos stambių gerai ginkluo
tų AK grupuočių. 

Iš šiaurės pusės nakties 
tyloje buvo galima girdėti dus
lius sprogimus ir kulkosvai
džių kalenimą. Netrukus pa
dangė nušvito gaisrų ugnimi. 
Žinojome, kad tenai vyksta 
kažkas baisaus. Deja, mes netu
rėjome jokių galimybių jiems 
pagelbėti, nes priešas galėjo 
bet kuriuo laiku ir mus užpul
ti. Tuliko mums tik budėti ir 
laukti tolesnių žinių iš mūsų 
kuopų. Po poros valandų at
skubėjo iš mūšio ištrūkę kele
tas mūsų karių. Iš jų praneši
mo ir vėlesnių pasakojimų su
sidarėme nuomonę, kas ištiko 
mūsų kuopas. Stambios AK 
pajėgos (5 brigados) apie 23 
val. užpuolė 3 mūsų bataliono 
kuopas Ųur. Ašmenoj ir 'Ibl
minove. Zinodami tos nakties 
parolę - (Ašmena) AK nekliu
domi praėjo priekines sargy
bas ir tyliai prislinko prie atsi
gulusių nakčiai pirmos kuo
pos karių būstinės, juos staiga 
užklupo„. 

Vyrai neturėjo jokios gali
mybės stoti į mūšį ir buvo be 
pasipriešinimo susemti. Ant
roji kuopa, vadovaujama kpt. 
Eduardo Počebuto, suspėjo 

laiku suorganizuoti gynybą ir 
pradėjo šaudyti iš kulkosvai
džių ir karabinų. Netrukus 

krito nukautas kuopos vadas 
kpt. E. Počebutas. Toliau mū
šiui vadovavo pora leitenantų. 
Užvirė žiauri nakties kova. 
Gaisrų šviesoj e kovėsi vyras 
prieš vyrą. Tučiau priešo žy
miai geresnė vokiška ginkluo
tė, apgaulės, klastos, siurprizo 
faktoriai, kelerių metų parti
zaninis įgudimas, mūšio eigą 
nulėmė AK naudai. Mūsų jau
ni kariai kovėsi iki paskutinio 
šovinio. Mūšis pralaimėtas„. 

Tai buvo vienas iš didžiau
sių LVR pralaimėjimų. Daug 
nukautų ir sužeistų iš abiejų 
pusių. Mūšį pralaimėjusiems 
teko pats skaudžiausias liki
mas. O aršiausia buvo tai, kaip 
barbariškai AK hunai pasielgė 
su į nelaisyę paimtaisiais LVR 
kariais„. Sie buvo išrengti iki 
apatinių baltinių ir basi šaltą 
gegužės ankstų rytą varomi 
raitų AK sargybų kaimų ke
liais trimis kolonomis: viena 
Vilniaus link, antra Jašiūnų 
link ir trečia Ašmenos link. 
AK "riteriai" pasistengė pra
laimėjusius LVR karius kuo 
daugiau pažeminti tiek vieti
nių, tiek ir vokiečių okupantų 
akyse. Šitaip su savo karo be
laisviais nepasielgė jokia kita 
civilizuota tauta. Lenkai šiuo 
atveju gali būti apkaltinti ne 
tik barbariškumu, bet ir be
laisvių, žuvusiųjų paprasčiau
siu apiplėšimu. 

Mūšis Mur. Ašmenoje bu
vo bene paskutinis ir pats nuo
stolingiausias. Pagal AK sta
tistiką šiame mūšyje lietuvių 
žuvo 69, sužeistų - 50 ir 432 
paimti į nelaisvę. Toliau AK 
statistika teigia, LVR galuti
niai nuostoliai buvo: 197 žuvę 
mūšio lauke ir 29 buvo sušau
dyti. Šie skaičiai galbūt apima 
visų LVR batalionų kovas su 
AK iki Rinktinės likvidavimo. 

Žuvusieji 301-jo bataliono 
kariai atgabenami i Ašmenos 

kapines 
Gegužės 14 d. rytą 301-jo 

bataliono štabo kuopa Ašme
noje sutelkė keletą vežimų iš 
apylinkės gyventojų žuvusiųjų 
lavonų Murinėje Ašmenoje 
surinkimui ir parvežimui į Aš
menos kapines, kur buvo iš
kasta didelė duobė. Lavonai 
buvo eilėmis S,!lguldyti prie 
duobės krašto. Zuvusieji buvo 
visi nurengti iki apatinių balti
nių. Kiekvienas iš jų turėjo 
įvairus sužeidimus nuo grana
tų kulkų ir kitokių sprogme
nų. Man pačiam teko kritu-

siųjų lavonus apžiūrėti. ~ri
guldyta jų buvo apie 50. Zu
vusiųjų laidojimui buvo pri
vežta krūva eglėšakių. Palydė
ti kritusių mūsų karžygių į 
Amžinybę buvo susirinkęs ge
ras būrys štabo kuopos karių 
su ginklais pilnoje kovos ap
rangoje. Thčiau, dar nepradė
jus laidojimo, iš Ašmenos bu
vo gautas įsakymas visiems 
skubiai grįžti į miestą. Par
skubėję radome Ašmeną pil
ną vokiečių šarvuočių, daug 
SS dalinių ir vilkstinę sunkve
žimių transportui. Suprato
me, kad čia kažkas labai keis
to ir ypatingo vyksta„. 

LVR likvidavimas ir 
užbaigiamosios mintys 
Atvykę į bataliono štabą 

radome pulk.o vadą Tumą Vi
dugirį, mūsų bataliono vadą 
mjr. Kostą Keželį ir kitus kari
ninkus, apsuptus stipriai gink
luotų vokiečių SS karių. Aukš
tas vokiečių karininkas pa
reiškė, jog LVR nuo šio mo
mento pereina vokiečių Wehr
mach to kontrolėn. Jis davė 
įsakymą mūsų karininkams 
sušaukti visus Ašmenoje 
esančius 301 ir 308 batalionų 
karius į miesto aikštę. Vyrai 
buvo išrikiuoti didžiuliu ke
turkampiu. Plk. 'Ibmas Vidu
giris sunkiu balsu kreipėsi į iš
rikiuotuosius karius, sakyda
mas, jog LVR nuo šio momen
to nustoja egzistavusi kaip ka
rinė jėga. Mes esame nugink
luojami ir būsime nugabenti 
atgal į Kauną. Kaune buvome 
perrengti į Luftwaffes uni
formą ir po stipria sargyba 
traukiniu išgabenti į Vokietiją. 
Apie 3,500 LVR karių teko 
išgyventi Vokietijoje likusią 
11-jo karo odisėją. Pokario 
metais pasklidome po visą 
pasaulį. Gyvi likę, tėvynę iš
vydome tik po 40-ties metų. 

Taip baigėsi apie 3 mėne
sius trukęs LVR gyvavimas ir 
mūsų apie 3 savaites trukęs 
dislokavimas Rytų Lietuvoje, 
žiaurūs, baisiai nuostolingi 
mūšiai su AK. Ašmenos kapi
nėse likę nebaigti laidoti mūsų 
kovos draugai. Mes, dauguma 
jaunų vyrų, tik ką išgyvenę 
nakties mūšio košmarą, mirti
nai pavargę, seniai jau nevalgę 
ir negėrę, dabar štai esame 
belaisviai, tik šįkart jau vokie
čių okupantų rankose. AI gali 
būti dar didesnis paradoksas 
ir mūsų, kaip lietuvių karių, 
apgavimas ir suniekinimas? 

Nukelta į 11-tą psl. 

Pirmo šaukimo Lietuvos kariuomenės naujo.kai Pravieniškėse 1992 m. Ntr. A. Valiūno 
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Tęsiame pokalbį "Šeimos archyvas" - KOL GYVAS 
Pirmajame straipsnyje šia tema (TŽ nr. 13) esame rašę, kodėl reikia kaupti šeimos archyvą, 

kokius dokumentus ir kaip saugoti. Tęsiame pokalbį apie vienos labai svarbių dokumentų grupės 
sudarymo kelius ir saugojimą. Kiekvienas iš mūsų, kiek besirūpintume sveika,ta, nėra apsaugotas 
nuo netikėtos ligos ar nelaimės. Tada atimama galimybė pačiam pasirūpinti savo slauga, gydymu ir 
kasdieniniu gyvenimu. Kažkas kitas turi už mus priimti svarbius sprendimus, tvarkyti mūsų buitį ir 
finansinius reikalus. Tai padaryti nėra paprasta netgi artimiesiems, jei nėra palikta rašytinių 
nurodymų. Ir gana sudėtinga, jei tenka spręsti turto ar vaikų globos klausimus. Kaip ir kodėl kiek
vienas turėtų pasiruošti tiems sunkiems ir neišvengi,amiems momentams, ka,lbuosi su ADVOKATE 
J. KURAITE-LASIENE 

- Kokie dokumentai ar 
įgaliojimai užtikrina, kad mu
mis bus pasirūpinta taip, kaip 
mes norime? 

Ligos ar nelaimės atveju 
reikia, kad kažkas pasirūpintų 
gydymu ir slauga, padarytų 
sprendimus už mus, ypač ta
da, kai patys dėl sveikatos 
būklės to negalėsime padary
ti. Visus savo norus ir nurody
mus, kai dar esame pajėgūs, 
galima užrašyti tam tikruose 
dokumentuose. Kiekviena 
provincija, valstija įvairiai 
vadina šiuos specialius įga
liojimus. Ontario provincijoje 
yra "Power of Attorney for 
Personai Care" ir "Conti
nuing Power of Attorney for 
Property". Šie dokumentai 
nurodo, kas ir kaip pasirūpins 
negalios atveju, kas rūpinsis 
nuosavybe ir buitimi, kokį 
sprendimą reikia padaryti le
miamu momentu. 

Pirmasis žingsnis, ruo
šiantis sudaryti šiuos įgalioji
mus - pasirinkti patikimą 
žmogų (patartina įrašyti ir 
antrąjį asmenį, jei pirmasis 
negalėtų dėl kokių nors prie
žasčių savo pareigų atlikti). 
Šis sprendimas nulemia jūsų 
slaugos, gydymo, gyvenimo 
sąlygas senatvėje. Taip pat rei
kalingas patikimas žmogus, 
kuris iki mirties prižiūrėtų tur
tą ir padėtų spręsti finansinius 
reikalus. Aptarus visus svar
bius klausimus su įgaliotiniu 
ar įgaliotiniais, advokatas gali 
paruošti dokumentus pagal 
teisės reikalavimus. Spaus
dintas šių įgaliojimų formas 
galima įsigyti parduotuvėse 

P er 
fo,r Pe 

e 
arba surasti internete. Abi šias 
sritis - sveikatos ir turto 
priežiūros galima pavesti 
tvarkyti vienam asmeniui, bet 
gali būti ir atskiri žmonės. 
Pasirašius šiuos abu do
kumentus iš anksto, reikia 
žinoti, kad juos visada galima 
patikslinti ar pakeisti. Gyve
nime neretai atsitinka kitaip 
nei mes tikimės. Dėl vienų ar 
kitų priežasčių praradę pasiti
kėjimą įgaliotiniais, galime 
juos pakeisti. Kad neiškiltų 
problemų dėl jūsų keičiamo 
sprendimo, svarbu turėti šei
mos daktaro patvirtinimą, kad 
visa tai darote pilnu protu, 
suvokdami padėtį. 

Vienas 1s sunkesnių 
sprendimų yra rašytinės nuo
rodos, kaip elgtis sunkios ne
pagydomos ligos atveju, kai 
sprendžiama gyvybės palaiky
mo problema. Kai žmogui jau 
nebegali padėti joks gydymas, 
tenka spręsti: ar tebelaikyti jį 
prijungtą prie gyvybę palai
kančių aparatų ar palikti na
tūraliai likimo eigai. Paprastai 
gydytojai kreipiasi į artimuo
sius klausdami, kas įgaliotinis 
ir paprašo įgaliojimo. Bet jei
gu nesame kam nors pasakę 
ar užrašę savo pageidavimus, 
gali kilti nesusipratimų šei-

Mūsų kovos Rytų ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

*** 
Jau netrukus sueis 63 

metai nuo tų kruvinų įvykių 
Rytų Lietuvoje. Daugel krito 
jaunų patriot9 iš Suvalkijos, 
Aukštaitijos, Zemaitijos ir ki
tų Lietuvos sričių. Paaukojo 
jie savo jaunas gyvybes už 
mūsų protėvių žemes Ašme
nos, Graužiškių, Jasiūnų, Va
rėnos kautynėse. Ilsisi jie am
žinu miegu ne tik Ašmenos 
kapinėse, bet ir kitur Rytų 
Lietuvoje, nežinomuose ka
puose palaidoti, ypač tie, ku
rie buvo sužvėrėjusių AK ka
rių sušaudyti, jau būdami be
laisviai ir beginkliai„. 

Kokia dabar padėtis šiose 
žemėse, už kurias kovėsi LVR 
kariai su AK atėjūnais vokie
čių nacių okupacijos metais? 
Ironiškai, - sritys, už kurias 
buvo tiek kraujo pralieta, 

šiandien yra Gudijos valstybės 
ribose. Nei lenkai, nei lietu
viai į jas jokių pretenzijų ne
reiškia. Tačiau visai kitokia, 
absurdiška padėtis yra žemė
se, kurios yra Lietuvos ribose. 
Čia lenkai, stipriai remiami 
Lenkijos institucijų, vykdo 
lenkinimo akciją Dieveniškių, 
J asiūnų, Eišiškių, Šalčininkų, 
Varėnos ir kitose Rytų Lietu
vos apylinkėse. AK palikuo
nys pakeitė savo seną vardą į 
"Rinkiminės Akcijos" partiją, 
stengiasi visokiausiais būdais 
kištis į Lietuvos valstybės vi
daus reikalus, ypač mokyklinį 
švietimą. Jie reikalauja sau vi
sokiausių privilegijų: lenkiškų 
mokyklų, vaikų darželių, vi
durinių mokyklų ir net uni
versiteto! 

Kodėl lenkai nereikalauja 
sau panašių privilegijų žemė
se, kurios dabar yra Gudijos 

f e 
are 

of 

moje. Visi dar atsimename 
JAV ilgai trukusią bylą ir jos 
baigtį dėl Teri Ščiavo likimo. 
Šios nepagydomos ligonės vy
ras ir tėvai turėjo visiškai prie
šingus ketinimus dėl tolesnio 
jos gyvybės palaikymo. Spren
dimas buvo padarytas teisme. 
Kad išvengtume tokių nesusi
pratimų, turime aiškiai išsa
kyti savo norus, kaip turi elgtis 
įgaliotinis, kada medicina pa
dėti yra bejėgė, bet kūnas dar 
tebegyvena fiziologinį gryeni
mą ("vegetative state"). Siuos 
įgaliojimus patartina padaryti 
nelaukiant, kada liga ar senat
vės negalios atima galimybę 
padaryti aiškius ir apgalvotus 
sprendimus. 

- Kuo skiriasi "Living 
Will" nuo "Power of Attomey" 
įgaliojimo? 

"Living Will" yra doku
mentas, kuris nusako mūsų 
gyvenimo pabaigos sprendimą 
ir pasirinkimą be jokių įgalio
jimų. Tai yra asmeniškas pasi
sakymas, nurodymas šeimos 
nariams ir artimiesiems, ku
riems gali būti labai sunku da
ryti sprendimus dėl tolesnio 
gyvybės palaikymo. 

Ačiū už pokalbį. 

Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

ir Ukrainos valstybių ribose? 
Juk jos Pilsudskio imperijos 
laikais irgi buvo Lenkijos vals
tybės okupuotos! O tikriausiai 
todėl, kad čia turima reikalo 
su didesnėmis tautomis ir su 
jų tvirtos valios vadovais! Lai
kas jau ir mūsų vadovams 
Vilniuje išreikšti šiems ~K 
palikuonims tvirt31: NE! Cia 
Lietuvos žemės. Cia galioja 
Lietuvos valstybės konstitu
cija sujos įstatymais. Šios vals
tybės valstybinė kalba yra lie
tuvių kalba ir kiekvienas jos 
pilietis privalo mokytis lietu
viškai, kaip Lenkijoj - len
kiškai! 

O dabar siūlau Lietuvos 
vyriausybei, LVR karių vete
ranų sąjungai Lietuvoje ir pa
saulyje: pastatyti Lietuvos 
sostinėje Vilniuje visiems mū
sų LVR bendražygiams, žuvu
siems nuo abiejų -AK ir na
cių okupantų - paminklą su 
užrašu: Mes kovėmės ir žuvo
me dėl Rytų Lietuvos etninių 
žemių! (Pabaiga) 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.50% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.10% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.60% 
2 metų ...... 5.80% 
3 metų ...... 5.90% 
4 metų ...... 6.10% 
5 metų ...... 6.20% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

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

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

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



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007.VI.5 Nr. 23 

9-0 SPORTAS 
Patvarus klubas 

Čikagos lietuvių sporto klubas "Lituanica", amerikiečių 
vadinamas "Liths", 27 sporto mėgėjų įsteigtas 1951 m. 
sausio 14 d., paminėjo savo veiklos 57-ąją sukaktį. Per visą 
ilgą veiklos laikotarpį būta laimėjimų ir pralaimėjimų. 
Futbolininkai 1992 m. tapo Metropolitan lygos "major" pa
dalinio čempionais, nes komanda jau buvo sustiprinta nau
jais, iš Lietuvos atvykusiais, žaidėjais. Prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte, IL, esanti futbolo aikštė pertvarkoma. 
Klubas tam reikalui surinko $10,000. Tiek pat skiria ir PLC 
vadovybė. Ilgametį klubo pirmininką Albertą Glavinską 
pakeitė Dainius Ruževičius. (Inf. iš E. Šulaičio pranešimo). 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno S. Dariaus ir S. 

Girėno stadione buvo sužais
tos 2008-ųjų metų Europos 
futbolo čempionato atrankos 
varžybų B grupės rungtynės 
tarp Lietuvos ir Gruzijos rink
tinių. Lietuviai po atkaklios 
kovos iškovojo svarbią per
galę rezultatu l:Q (0:0). 

• Vilniaus "Zalgirio" fut
bolo klubo steigimo 60-mečio 
jubiliejui skirtose draugiškose 
rungtynėse mūsų legendinės 
komandos veteranai sostinės 
"Žalgirio" stadione rezultatu 
5:4 (3:1) įveikė bendraamžius 
iš Maskvos "Spartak" koman
dos. Įvarčius įmušė Algiman
tas Mackevičius, Arminas 
Narbekovas, Raimondas Žu
tautas, Valdas Ivanauskas ir 
Kęstutis Latoža. 

• Ispanijoje vykusiame spor
tinio ėjimo varžybų "IAAF 
World Race Walking Chal
lenge" penktajame rate 20 km 
nuotolyje Lietuvos atstovė So
nata Milušauskaitė užėmė 
penktąją vietą. Mūsiškė nuo
tolį įveikė per 1 val. 33 min. 9 
sek. Nugalėjo gudė Margarita 
Turava (1:28.44). Neringa Ai
dietytė liko 10-ta (1:35.54). 

• Lietuvos vyrų rankinio 
lygos čempionu tapo Panevė
žio "Viking Malt/J aukurai" 
klubas, penktose ir lemiamose 
baigmės serijos rungtynėse 
savo aikštėje po atkaklios ir 
permainingos kovos 29:26 
(13:16) įveikęs Vilniaus "HC 
Vilnius" klubą ir laimėjęs seri
ją iki trijų pergalių 3:2. Tai 
buvo pirmoji pergalė šioje se
rijoje. 

• Dukart olimpinis bei 
dukart pasaulio čempionas 
Virgilijus Alekna tapo Pran
cūzijoje vykusių aštuntųjų dis
ko metimo varžybų "Les Mas
ters du Mistral" nugalėtoju. 
35-erių metų vilnietis diską 
nusviedė 68m19 cm. V. Alek
na iškovojo 29-ą pergalę iš ei
lės. 

NBA lygos žaidėjas Šarūnas 
Jasikevičius (kairėje), š.m. 
kovo 5 d. atšventęs savo 31-
ąjį gimtadienį, su žymiuoju 
NBA krepšininku latviu And
ris Biedrins, 20 m. 

Ntr. J. Grigaičio (iš Draugo) 

• Aistros dėl Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) 
pirmininko rinkimų įtraukė ir 
politikus, ir geriausius šalies 
krepšininkus. NBA klubo "Cle
veland Cavaliers" žvaigždė 
Žydrūnas Ilgauskas privačia
me pokalbyje su premjeru Ge
diminu Kirkilu užsiminė, jog 
prisidėtų prie šalies rinktinės 
ir šių metų Europos čempio
nate, ir 2008-ųjų Peking žai
dynėse, jei LKF vadovautų ne 
dabartinis federacijos pirmi
ninkas 75 metų Vladas Ga
rastas. 

• Sėkmingai generalinė 
repeticija prieš atvirųjų Pran
cūzijos teniso pirmenybių jau
nių varžybas baigėsi Ričardui 
Berankiui, kuris Belgijoje lai
mėjo ITF serijos jaunių teniso 
žaidynių ( 43rd Astrid Bowl) 
dvejetų varžybų baigmę. Po
roje su Ch. Rungkat žaidęs 
lietuvis baigmėje 7:5, 6:2 nu
galėjo R. Roy iš Indonezijos 
bei čiliečio R. U rzua-Riveros 
dvejetą. 

• Antrą vietą Prancūzi
joje vykusiame baidarių ir ka
nojų irklavimo pasaulio tau
rės varžybų III rate užėmė 
dvivietę baidarę irklavę Egi
dijus Balčiūnas ir Alvydas 
Duonėla. Laimėję 500 m nuo
tolio kvalifikacines varžybas 
lietuviai iš karto pateko į 
baigmę, kur nuotolį įveikė per 
1 minutę 31.97 sekundės ir 
0.48 sekundės pralaimėjo Vo
kietijos dvejetui R. Rauhe ir 
T. Wieskotter. Trečioje vietoje 
liko Atėnų olimpinių žaidynių 
bronzos medalininkai gudai 
V. Machno ir R. Piatrušenka 
(1:32.18). 

• Lietuvos šachmatų ly
gos varžybose čempione tapo 
Vilniaus šachmatų ir bridžo 
klubo komanda. Vilniečiai le
miamame susitikime 3.5:1.5 
įveikė Vilkaviškio "Širvintos" 
šachmatininkus ir apgynė čem
pionų titulą. VP 

Jauniausia kanadietė 
Evereste 

Meagan McGrath, 29, -
jauniausia kanadietė, nese
niai įkopusi į aukščiausią pa
saulio viršūnę Everestą. Prieš 
ruošdamasi šiam kiekvieno 
alpinisto svajonių žygiui, ji ap
lankė kitas 7 aukščiausias pa
saulyje viršukalnes, įgijo paty
rimo, keliaujant rizikingais 
aukštumų takais. Meagan Mc
Grath, gimusi Sudbury (Ont.), 
yra Kanados ginkluotųjų pa
jėgų kapitonė, dirba Otavoje 
kosminės erdvės tyrimų 
inžiniere. Inf. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo 2007 m. užbaigimo (playoffs) čempionai. 
Viršuje iš k.: John Berelettano, Doris Ladansky, Stanley Rašytinis, Ann Engei (kapitonė), 
Haroldas Celtorius (pirmininkas), Pauline Topolnicki, Jane Skodinsky; apačioje iš k.: Rachel 
Bilodeau, Alex Hryshko, Alice Skrupskaitė, Sonny Andrewsky (kapitonas), Haroldas Celto
rius (pirmininkas), Nijolė Šukienė, John Yacyk Ntrs. S. Rašytinio 

Žydrūnas Ilgauskas (Klyvlando "Cavaliers") su kamuoliu 
rungtynėse prieš "Detroit Pistons", šių metų NBA lygos žai
dynėse Ntr. J. Grigaičio (iš Draugo) 

Tik sportinė apranga 
Montrealio "taekwondo" 

sporto žaidynių organizato
riai buvo teisūs, prieš pora 
mėnesių neleisdami dviem 
musulmonų moksleivėm var
žybų metu dėvėti galvos ap
dangalų (hijab ). Tai pripažino 
pasaulinė šios sporto šakos fe
deracija, pavaldi Tarptauti
niam olimpiniam komitetui. 
Jos pagrindinė įstaiga yra Pie
tų Korėjoje, Seule. Sios or
ganizacijos vadovai pareiškė, 
kad su jokia religija jie neturį 
nieko bendro ir visiems spor
tininkams taiko vienodus rei
kalavimus: ar pasaulinių, ar 
vietinių varžybų metu dėvėti 
tik pagal taisykles leistą ap
rangą. Inf. 

------====;1 SKAUTU VEIKLA 1 ..... -------

Toronto "Rambyno" ir nados rajono vadas v.s. Ro- tų stovykla "Romuvoje", kuriai 
"Šatrijos" tuntai gražiai pami- mas Otto pranešė, kad LSS ženkliukas jau išrinktas iš še
nėjo Sv. Jurgio šventę gegužės rengiama Tautinė stovxkla bus šių projektų. Sueiga baigta 
26 d. po Maironio mokyklos Rako stovyklavietėje. Sių me- Ateina naktis malda. FM 
pamokų. Sueiga vyko mokyk
los kieme. Visi-os buvo uni
formuoti. Tunt. v.s. M. Rusi
nas pasveikino visus dalyvius, 
sėkmingai baigusius žiemos 
sezono veiklą. Priminė, kad 
prasidės vasarinė programa, 
ir bus proga praktiškai panau
doti, kas išmokta per sueigas. 
Tunt. s. R. Baltaduonytė-Le
mon sveikindama priminė, 
kad visame krikščioniškame 
pasaulyje šv. Jurgis yra laiko
mas skautų globėju. "Būkime, 
kaip jis buvo, riteriški, doros 
kareiviai, tiesos nešėjai, gyvu
lėlių ir gamtos globėjai", - sa
kė tuntininkė. Po sveikinimų Praeitų metų "Romuvos" stovykloje lauko virtuvėje sau mais
perskaityti tuntų įsakymai, ku- tą pasigaminę Toronto skautai. Pirmoj eilėį iš k.: M. Holpin, 
riais paskelbti pakėlimai, ap- L. Gabrys, V. Aleknevičius, M. Holpin, M. Sirvinskas; antroj 
dovanojimai, specialybių įsigi- eilėj -A. Craig, P. Putrimas, M. Skilandžiūnas, V. Maksima
jimai. Sueigoje dalyvavęs Ka- vičius Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 



The J ob lnterview 
Knowing yourself and your potential employer 

By JOHANNA KRISTOLAITIS 

Q. I am looking for work and am most worried about 
the job interview. How should I prepare, other than being 
comfortable with my history as presented on my resume? 

A. You are not alone in finding the interview the most 
daunting aspect of the job search. The interview is about 
selling yourse~f as ~he. best c~ndidate for the position, and 
~iany pe?ple fmd smgmg theu own praises a bit nerve-rack
mg. Havmg a thorough knowledge of your resume is a good 
start. However, you may have hidden skills and abilities to 
bring to the table. It is important to think of all the work
related skills you have, even if they weren't gained through 
employment, and imagine how these can be transferred to 
various jobs. 

.To build on this, consider putting together a portfolio of 
ach1evements. You can include anything related to the field 
of your job search, from past letters of reference to a volun
teer rec~gnition ~ward to a project done on your own time 
that yoll: re especially proud of. Bring the portfolio with you 
to your mterv1ew to serve as proof of your skills. Even if the 
e1!1-ployer ?o.e~n'~ look at the. material, having it with you 
w1ll show m1tiat~ve and. puttmg it together will help you 
become more artlculate m describing your abilities. 

. lf you were i~ school or took classes more casually, out 
of mterest, descnbe these. Bring up any community or vol
unteer involvement. 

. You should ~Iso be aware of behavioural questions, 
wh1c~ are now w1dely used. These questions draw out past 
expene~ces..re~ated to specific skills, often beginning with a 
phrase like G1ve me an example of a time ... " The best way 
to frame your answer may help you remember it: describe 
the Situation and Task, the Action taken and its Result, a 
method referred to as STAR. Whether or not behavioural 
questions are asked, using .these examples can strengthen 
your answers. Comb your history for examples of skills such 
as. te~mwork, conflict management, efficiency, and critical 
thmkmg. Remember, they may not all come from previous 
employment. 
.. Prep.aration also involves research into the company. 

V1s1t theu website and their business location, and pick up 
any ~amphlet~ rela~ed to the business. lf at all possible, con
duct mfo~atlon~l mterviews with current employees and/or 
compames havmg a relationship with your potential 
~mploy~r. The more you know about them and the position 
m quest10n, the better you can tailor your responses to what 
they need. 

As for i~terview structure, variations abound. Apart 
from the typ1~al one-o~-one interview, occasionally, a multi
tude of cand1dates w1ll be assessed simultaneously. This 
places interpersonal skills at the forefront, and may be more 
common when there are a number of openings with one 
company. More commonly, you will face multiple interview
ers. Though this can be intimidating, it is important to 
remember that a panel is made up of individuals. Address 
them al~ through eye contact and body language; if possible, 
get busmess cards from each panel member and address 
them by name. 

For phone intervie~s, speak more slowly, have a glass of 
water on hand, and smile, even though the interviewer can't 
see you, to maintain a positive tone of voice. For mealtime 
interviews, choose an entree that can be cut into small 
pieces, to avoid being caught with your mouth full and 
never orde~ ~n al~oholi~ drink. Be polite to everyon~, and 
remember 1t 1s an mterv1ew: everything said is on the record 
and about the job. 

. Overall, every interviewer wants a sense of your person
ality to determine how you'll fit with coworkers. Take a deep 
breath to help dispel the jitters, and be prepared to be your
self. 

Johanna Kristolaitis is a writer with the DiversityCanada 
Foundation. 

Visit http://DiversityCanada.com for more career tips 
and job postings. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~.,(")_~...._~..:.::-{.~~ .J l,_·._"-._,.. •· ~v- ~ t.u-- -r ~ '-~~ 

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Skelbiama projekto "Misija Sibiras" 

dalyvių atranka 
. Lietuv"."o.s jauni.mo. organ.izacijų taryba 

(L1JOT) sia1s metais vel rengia ekspediciją į 
hetuvių tremties ir įkalinimo vietas Sibire ir 
skelbia dalyvių atranką. Šį kartą dar ir bando
mąj~ ~gį ~ietuvoj~ įveikusi jaunimo grupė į 
sudetmgą ir daug 1sbandymų žadančią kelionę 
vyks r~gpjūčio mėnesį. Tikslas - pasiekti 
Krasnojarsko krašto platybėse esančias lietu
vių ~apines. 

~iu~ ~~tu tinklalapyje norintiems daly
vauti mISijOje yra anketa. Atranka skelbiama 
iki ?i~ž~~io 2~ vdieno.s, o anketas kviečiami pil
dyti ~s1 jaum zmones, galintys pagrįstai moty
vu?~I s~':o n?rą vy~~i į ekspediciją ir atsakingai 
p;1~~d.et1 pne ~us~jOS atradimų bei įspūdžių 
v1esm1mo. Kelione truks 20 dienų, gyvenama 
bus pC!1apinėse ir tik laukinės gamtos sąlygomis. 
v "~is projekta.s - tai galimybė jauniems 
zmone.ms parodyti patriotiškumą ir pilietišku
mą bei savo pavyzdžiu skatinti bendraamžius 
domėtis šalies praeitimi, priminti visuomenei 
laisvės kainą, stiprinti tikėjimą jos ateities 
perspektyva - ypatingai šiuo savanoriškos 
~igracijos Įaikotarpiu", - sakė projekto koor
dmatonus Sarūnas Frolenko. 

Pr~ėju.~ių metų vasarą Lietuvos jaunimo 
orgam~a~.IjŲ ~aryba surengė tris sėkmingas 
eksped1c1jas Į Irkutsko, Komijos ir Tomsko 
s~itis, kuri~ .metu jaunimas tvarkė lietuvių ka
pmes, susitiko su ten gyvenančiomis lietuvių 
b.endr~omenėmis, pasakojo jiems apie dabar
tmę Lietuvą. Iš parsivežtos medžiagos pa
rengta paroda jau apkeliavo didžiąją dalį Lie
tuvos kultūros centrų, universitetų, bibliotekų, 

mokyklų. Išleistas ir jaunimo įspūdžius įamži
nę~ ko1!1-p~tini~.diskas, ku~iame kelionių ap
rasyma1 bei abeJingų nepaliekantis filmas lei
džiantis pajusti kelionėje patirtus išgyveni:nus 
akistatą su tų dienų realybe. ' 

. ~~ip ir pernai, pagrindinis dalyvių įsipa
re1goj1mas - savo įspūdžius fiksuoti nuotrau
kose bei dienoraščiuose, o grįžus dalyvauti pa
rodų rengime ir jų viešinime, bendrauti su ži
nia~klaida ir visais kitais būdais prisidėti prie 
projekto. 
v . Ekspedicijos p~ojektą globoje žymiausi 
sahes asmenys. Projekto rėmėjai: Svietimo ir 
~okslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas, "Achemos grupė" "MG 
Baltic", dienraščiai "Lietuvos rytas" ir "15 
minučių". 

.~rimename, ~ad Lietuvos jaunimo organi
z~~IjŲ .ta1)7ba .(L1JOT) yra 1992 m. įkurta di
dziausia jaummo organizacijų sąjunga Lietu
V?je,. vie~ijan!i 55 jaunimo organizacijas ir re
g10mnes jaummo organizacijų sąjungas. 

Papildoma informacija: Renata Remeikaitė 
. Lietuvo~.jauni1!1-o organizacijų tarybos 

(L1JOT) rys1ų su visuomene koordinatorė 
Tel.: 8 (612) 26348 

El. paštas: www.lijot.It 

--l TORONTO MAIRONIO MOKYKLA ...._ 

VYRESNIŲJŲ DARŽELIS 

~ ~ 
Lidija Rentelytė Erika Ryan 

Andrėja Putri maitė Karis Saprys 

Ga lėnas Vaidila 

~ 

~ 
Danieli us Slivinskas 

~ co~· 

'~~ Aidulė Vi l keJytė 

Baltiečių jaunimo susitikime balandžio 21 d. KLJS pirm. Tomas 
Jo!1aitis ~vi~uryje) su latvių jaunimo sąjungos pirm. Paui 
M1klasev1cs 1r Anneli Kusmanis 

Jauna solistė Lazdijų bend
ruomenės liaudies dainų kon
kurse Ntr. A. Zolubo 

ŠYPSENOS 

L. STANKEVIČIUS 
... kairiarankis visuomet svei

kinasi dešine ranka? 
... kai tik pradedi maudytis, su

skamba telefonas? 
... negalima sulenkti popieriaus 

devynis kartus? 
... kai kuriuose viešbučiuose yra 

užrašas "Rūkyti draudžiama", o ant 
staliukų yra padėtos peleninės? 

... bankuose yra atviros durys, 
kad visi galėtų įeiti, o prie kasinin
kės langelio yra pririštas plunks
nakotis, kad kas jo nepaimtų? 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
JUOZAS JOCAS 

mirė 2007 m. gegulės 2S d. Delbi, ON, 
sulaukęs 91 m. amžiaus. 

Palaidotas gegužės 31 d. ŠV. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, ON, šalia anksčiau mirusių žmo
nos Veros ir dviejų brolių Vlado ir Povilo. Liūdesyje 

paliko brolį Adomą Jocą su šeima Kalifornijoje, JAV. 
Tuilsisi jis ramybėje -

(nuo 1919 metų) 
A Gaminame paminklus. bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canad:ian 
l Resurrec1ion Rd. Toronto ON M9i\ 5G l 

ŠEIMA 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jii.sit sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2.97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitminei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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

Sekantis s iuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. birželio 7 ir 28 d.d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mūsų pagrindinę raštinę 

PRISTATYTI 
iki 

NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s;,ioo* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head o 1ce. 

VISI DRAUGE, ĮVAIRIŲ KARTŲ 
VIENAM BŪRYJE 

Pasikvietf kaimynm, draugus ;,. paljstamus. ktu1u 
su tėvais, vaikais, vaikailiais, nd saw1 mylimais 
O'uliuk.ais, su senais ir jaunaia, l'iai nuo l iki 98 

!.Ą {'\~ 1111111.f-* kvi«iami 4alywwti "7bronto Clull/magB„ 
,..Į,Ql~ 5 bn ėjimll ariJa btigime, taip pat l bn ėjime 

š.m. birželio 10, sekmadienį. 
Lenktynis prasid~s tiksliai 9.30 val. ryto. 

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

Papildomą informaciją galite rasti tinklalapyje W!!!f.lahdnm rp 

arba skambinkite Viqpnijai Kuškimei tel. 416-232-2112/409. 

"Labdaros" Lietuviq slaugos namų administracija 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf'_Mll( West Realty Inc. 

1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

~w~v~ 

DENT.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

• 
PEDOS S'PECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAJ 

... PĖDOS SKAUSMAJ 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... V IETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGrNIS GYDYMAS 

... SENIORŲ PtDŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPJODYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 
• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAI S 

INDĖKLA IS 

• PRllMAME VISUS 

~=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIA I 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSON ST.E„ ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

------11111111111 11111111111 
RC>Y'A..L LEPA..C3E 
11111111111111111111•1111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

AUKOJO 
TĖVl!ldS ~IBURIAMS 

$500-AS. Pace, A Pili
pavičius; $300 - I. Adomavičie
nė; $110 - A.V. Čiuprinskas; 
$100 - V. Kulikauskas, C. Ru
kas; $90 - Ambasadorius A. 
žemaitis; $70 - l. Mališka; $50 
- E. Stahlkopf, S. Gaidauskas, 
B. Saplys; $40 - G. Stauskienė; 
$30 - B. Petrušaitis, P. Lapienis; 
$20 -K. Nazarienė, J. Rama
nauskas, A. Bruzgys, E . Bart
minas, V. ŠUkienė, V.P. Pilkaus
kas; $18 - J. Petronis; $12 - R. 
Miltenis, A. Cowen; $10 - A. 
Prytulak, D.V. Vaičiūnas, P. Sa
kalauskas, A. Albrechtas, A. 
Minelga; $5 - V. Žalnieriūnas. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $70 - K. Nazarienė, 
M.B. Kušlikis, E. Willen, V. 
lndris, R. ŠVainauskas, E. Va
liūnas, B. Sapijonienė, A. Nu
gent, R. Vinette, J. Kairienė, 
D. Klibingaitis, A. Čiaučionas, 
J. Valaitis, B. Rovienė, V. Ti
mošenko, A. Zicha, V. Pečiulis, 
E. Baršketis, V. Seniūnas, A. 
Šeškus, A. Mankus, V. Šukienė, 
V. Palilionis, D. Norkaitis, S. 
Naumus, D. Styra. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100- V. Knlikauskas, 
dr. G. Ginčauskaitė, E. Šiškus, 
E. Bemeckas; $80 - R. Marlin, 
V. Balsevičius, D.S. Dubickas, 
V. Cvirka, E. Bartminas, J. Pu
žas, J.Z. Riekus. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką. 

TĖVIHĖS ŽIBURIŲ naujas 
elektroninis paštas -

tevzib@rogers.com 

nrhl~a..v FOUR SEASONS 
llU'././'rll~. REALTY LIMITED 

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

Pa rduodan l , perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, V-dsarna· 

mius, ūkius„ žemes 

Wasagos, Stayncrio ir 

"" Coll i ngwoodo apy-

.____,__ _ ___. linkėse kreipk itės į 

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

Ji mietai jums patarnaus. 

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

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 19.Sl" 

PIRKIMAS ir PARDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



PRISIMINKIME 
1941 m. birželio 14- ištremtųjq dieną 

Mieli Bal!įjo~ kraštų. - .~ietuvos, Latvijos, 
Estt1os broliai ir seserys, 

Mes šiandien malda ir apmąstymais minime mūsų brangius 
Baltijos kraštą brolius ir seseris, kurie Sibiro platybėse buvo 
nukankinti. Prisimename jų didijį žygdarbį - kovą už mūsų 
tautą laisvę ir nepriklausomybę. 

'Tugul šis šventas priesakas išlaikyti Pabaltijo kraštą vienybę 
lieka kaip solidarus troškimas gyventi atkaklia Tiesos dvasia. 
Būkime viena tikėjimo, vilties ir meilės šeima. Puoselėkime ir 
perduokime ateinančioms kartoms mūsų tėvą ir protėvių 
tradicijas, papročius. Ištremtųjų iš savo šalies ištvėrusių 
tikėjimo bandymus. Kilnūs pavymžiai testiprina ateities kartų 
dvasią. Uždekime gerumu širdžių žiourius, kad tiesoje ištikimi 
liktume Dievui ir Tėvynei. 

Br. Bernardas Beliekas ir klebonas lmn. Aodrlus Šarka 
Hamiltono "Aušros Vartų" parapija 

OPTIMAL HEALTH CENTER 
Naujausias ayd.ymas šviesos terapija 

(LASER TBERAPY) 
• Puikiai numalšina bet kokį skausmą 
• Padeda gydant nugaros, juosmens bei stuburo 

susirgimus 
• Ypač veiksminps 1erpntiem1 artritu ar sinusitu 
• Jei patyrėte sportinę traumą, patempėte raiš~ius, 

liižo nmka ar koja, skauda raumenis -

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

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

(Turime vietą autmobiliams pastatyti) 
Kas il skelbimą penkaiN Twism ž.iburluoae, 

gaus 20% specialilf nuolaUlq. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

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

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Vėl liedais pasipuoH gimtoji 
lemė, ir Dievui himnus gieda 
...,mrėliai Ntr. V. Maco 

SKAnYTOJAI PASISAKO 

PATIKSLINIMAS 
Mano teta Monika Povilai

tienė labai džiaugiasi pamačius 
Tž straipsniuką apie jos vyro 
trečios knygos išleidimą ir su
tiktuves Vilniuje birželio mėn. 
Aš to numerio dar nemačiau, 
bet kiek suprantu, gal šiek tiek 
netiksliai buvo parašyta, kad 
ankstesnės Broniaus Povilaičio 
knygos buvo išleistos Lietuvoje. 
1lli nevisai tikslu. Pirmoji buvo 
išleista Čikagoje, antra - leidė
jas Turonte, spaustuvė Čikago
je. Antros knygos antroji laida 
išleista Lietuvoje. 'Il'ečioji kny
ga- leidėjas Turonte, spaustuvė 
Kaune. Ramunė Kubiliūtė, 

trečios knygos su~oja, 
Cikaga 
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'nlatodallė liem.tq paviljone, karj lankė Įvairią tautybių lmonės "Carassaogos" metu š.m. gegutės 
25-27 d.d. Ntr. V. Jonašonienės 

"Carassaup" - tradicinis metinis tautybių lietuvą, skelbianti lietuvių institucijas bei ver
karavanas Mississaugoje šiemet vyko gegužės sius, kurie parėmė paviljono irengimą bei to 
25-27 d.d. lietuvių paviljono jsteigimu, kaip ir lankstinuko išleidimą. Įvairių tautybių žmonės 
pemai, rūpinosi Suvalkų krašto lietuvių sam- tomis dienomis Jankė lietuvių paviljoną, Įsikūrusi 
būris išeivijoje (punskiečiai). Jie paruošė ir Anapilio parapijos salėje, ragavo lietuviškų val
gražų, repru.entacinį, spalvotomis nuotraukonds gių, žiūrėjo šokėjų bei muzikantų atliekamos 
papuoštą 16 psl. lankstinuką, informuojanti apie programos. 

---------„l TO RO NTO 1----------
Jubiliejinė paroda 
Šiais metais sukanka 30 

metų, kai Anastazijos ir Antano 
Tumošaičių pastangomis buvo 
įsteigtas Lietuvių tautodailės 
institutas (LTI). Per tą laikotar
pi buvo surengta daug kursų 
bei parodų ivairiuose miestuo
se Kanadoje, JAV ir kitose vals
tybėse, garsinant lietuvių tautini 
m.eq kitataučių tarpe. 

Sia proga yra rengiama LTI 
narių sukaktuvinė paroda. Na
riai yra kviečiami dalyvauti su 
savo tautodailės kūriniais šioje 
išskirtinoje parodoje, kuri vyks 
2007 m. birželio 26-liepos 13 
d.d. Parodos atidarymas su vai
šėmis įvyks antradienį, birželio 
26, 7-9 v.v. Maloniai kviečiame 
visus gausiai dalyvauti atidazy
me, o taip pat aplankyti paro
dą. Paroda rengiama Neilson 
Park Creative Centre, 56 Neil
son Drive, Etobicoke, ON, 
M9C 1V7; tel. 416 622-5294. 

Galerijos valandos: nuo 
antradienio iki penktadienio 9 
v.r.-4 v.p.p., antradienių vaka
rais 7-9 v.v. LTI valdyba 

De New Yor.t 7Unes balan
džio 29 d. išspausdino straipsnį 
apie Vilnių, kuriame pateikta 
nemažai turistinės informaci
jos. Autorius Clifford J. Levy 
pastebi, kad nepaisant didelių 
pasikeitimų, Lietuvos sostinėje 
jaučiama senovės dvasia. Yra 
daugybė restoranų ir muziejų, 
gerų viešbučių, antroji kalba 
dabar yra anglų, nebe rusų. 
Akivaizdu, kad jaunimas yra 
vakarietiškai nusiteikęs, drau
giškas. 'Tuigiamą įspūdį padarė 
autoriui ir Vilniaus architek
tūra, meno galerijos, ypač Ka
zio Vamelio kolekcija. Aplan
kytas ir žydų getas bei Ho
lokausto muziejus, paminėti 
Gettimino pilis ir Aušros Vartai. 
C.J. Levy pamini keletą viešbu
čių, muziejų ir restoranų, ku
riuos rekomenduoja, taip pat 
primena, kad iš Europos di
džiųjų centrų yra nebrangu 
skristi "Air Baltic" į V.tlnių. lnf. 

Šv. Jono lietu'riq kapinėms 
aukojo: $100 - O. Juodikienė, 
L. Morkūnienė, V. Uuima. 

LANDSCAPING. Žolės pjovi· 
ma1, velėną dėjimas, krūmq ir 
gėlyną priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416 909-24'4 (cell), 
416 236-5409. 

Gegužės pabaigoje Thronte ir viršenybė Lietuvos Įstaty
Jankėsi svečias iš Lietuvos - ži- mams ir jos valstybinei kalbai. 
nomas kalbininkas, daugelio Po paskaitos svečias atsakė i 
knygą ir straipsnių autorius, 
"Vilnijos" draugijos pirminin
kas dr. K. Garšva. Jis apsilankė 
Tėviška žiburių redakcijoje, da
lyvavo Maironio mokyklos ir 
.Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų baigiamosiose iškilmėse, 
taip pat aplankė ir pačią mo
kyklą, joje palikdamas lauktu
vių iš Lietuvos - lietuviškų kny
gelių ir garsaplokščių apie 
tremties tyrimo vietas. Seknla
dienĮ lbronto lietuvių Namuo
se Kanados Vilniaus krašto są
junga ir LN kultūros komisija 
surengė dr. K. Garšvos pastai- gausius klausimus, pokalbį apie 
tą. Svečias labai vaizdingai ir su lietuvių kalbos išsaugojimo 
dideliu susirūpinimu kalbėjo problemas pratęsė ir po pa
apie lietuvių mokslo ir kultūros skaitos. 
istaigų apgailėtiną padėti Pietų Susitikimo pabaigoje dr. K. 
Lietuvoje: Vilnijos krašte ir Garšva padėkojo visiems rėmė
"liūdnojoje Lietuvoje" - Gudi- jams - "'Dllkos", "Paramos", 
jos lietuviškuose rajonuose. Pa- "Prisikėlimo" kredito koopera
brėždamas, kad Lietuvos sei- tyvams, Kanados lietuvių fon
mas ir vyriausybė savais paliti- dui, Kanados vilniečių sąjungai 
niais sumetimais taikstosi su ir kitiems. Jų parama labai svar
lenkiškųjų savivaldybių saviva- bi ir reikalinga, padeda išgy
liavimu, kalbėtojas apgailesta- venti Vilnijos krašto lietuviš
vo, kad per 17 nepriklausomy- koms mokykloms ir vaikų dar
bės metą dar neidiegta pagarba želiams. SK 

-----"'' AUKOS l 
šv. Jono lietu.tą kapinėms 

aukojo: $100 - J.J. Zenkevičiai, 
M. Rutkevičienė, F. Venskevi
čienė. 

A.a. Arino Akelailio atmi
nimui, užjausdami jo šeimą ir 
artimuosius, Irena 'lbrūtienė ir 
Vincas Paulionis Tėviškės žibu
riams aukojo po $30. 

A.a. muz. Stasio Gailevi· 
tiaus 10 metų mirties atmini
mui Ona Juodikienė Tėvilkės 
iiburiams aukojo $20. 

A.a. Janinai Vitartienei 
mirus, užjausdama dukrą Vir
giniją ir žentą Stasį Vaštokus, 
Ona Juodiki.enė Tėviškės libu
riams aukojo $20. 

A.a. Elenai Navicldenei 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jos dukrą, sūnų su šeimomis, bro
Ų Aleksą ir jo šeimą.. H. Kairienė 
Tėviškės iiburiams auojo $25. 

A.a. Elės Navicldenės at
minimui Algimantas Zubrickas 
Kovai su vėliu sergantiems vai
kučiams Lietuvoje aukojo $20. 

A.a. Arūnai Akelaičiui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami jo 

žmoną Marytę, dukrą Aureliją 
ir sūnų Andrių, jo tėvus Bronę 
ir Joną bei vsą plačią giminę, 
Alina ir Inocentas Jurcevičiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Danutės Bajorinienės 
atminimui Kovai su vėliu ser
gantiems vaikučiams lietuvoje 
aukojo: $80-Vincas Kėžinaitis; 
$55 - B. T. Stanuliai; $50 - V. 
Kišonas; $40 - l.A Zalagėnai, 
L.T. Patašius; $20- N.J. Bud
riai, l.A. Patašius, D. Vaidilie
nė, B. Lapinskieoė, R.J. Plei
niai; $10 - A. Petkevičienė. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

BKirMP 

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

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Gegužės 31, ketvirtadie
nį, iš Delhi miesto Šv. Kazimie
ro šventovės Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Juozas 
Jocas, 91 m. amžiaus. 

• Iš Lietuvos kankinių 
šventovės gegužės 31, ketvirta
dienį, Šv. Jono lietuvių kapinė
se palaidotas a.a. Arūnas Ak:e
laitis, 57 m. amžiaus. 

• Birželio 9-10 savaitgalį 
bus renkama 2-oji rinkliava 
XLIX Pasaulio Eucharistiniam 
kongresui, įvyksiančiam 2008 
m. Kvebeko mieste. 

• Sekmadieniais visa tikin
čiųjų bendrija-parapija renkasi 
bendrai švęsti Eucharistiją -
garbinti Dievą. 11 Vatikano inst
rukcija Liturginės konstitucijos 
įgyvendinimui nurodo, kad 
šventovėje Mišių skaičius ne
būtų dauginamas, kai jose da
lyvauja mažos grupelės žmo
nių, o šventovė g,ali sutalpinti 
žymiai daugiau. Siuo principu 
remiantis, sumanyta aukoti tik 
vienerias sekmadienines Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vasaros mėnesiais, nes daugelis 
išvažinėja atostogoms ir savait
galiams kitur. Mūsų šventovė 
turi 500 sėdimų vietų ir tikrai 
vasarą gali sutalpinti visus mal
dininkus per vienerias Mišias. 
Mūsų parapijoje sekmadienių 
Mišių laikai yra labai arti vie
nas kito: 9.30 v.r. ir 11 v.r., to
dėl vasarą tikrai abiejose Mi
šiose dalyvaujantieji gali susi
burti draugėn. Tokios vasarinės 
Mišios suburtų parapijiečius ne 
tik bendrai maldai, bet ir su
teiktų progą visiems kartu pa
bendrauti po Mišių. Įvykdyta 
parapijoje apklausa rodo, kad 
94% atsakiusiųjų sutinka, kad 
būtų tik vienerios sekmadie
ninės Mišios liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Tik 5.3% buvo prie
šingos nuomonės. Iš tų, kurie 
pasisakė už vienerias Mišias, 
77.5% norėjo, kad tos Mišios 
būtų lOv.r., o 22.5% pageidavo, 
kad būtų 10.30 v.r. Pasitarus su 
parapijos tarybos atstovais, nu
tarta šią vasarą turėti tik viene
rias sekmadienines Mišias Lie
tuvos kankinių šventovėje 10 
v.r. Tokia tvarka Mišios bus au
kojamos nuo liepos l iki rug
sėjo 2, imtinai. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 10: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą 
Vanagą; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje, birželio 10, sekmadienį, 2 
v.p.p. už Birštonų ir Damb
rauskų mirusius; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje, birželio 9, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną 
Gailevičiūtę. 

Pavasarinis Šv. Jono lietu
vių kapinių lankymas sekma
dienį, birželio 3, sutraukė kele
tą šimtų tautiečių iš Toronto, 
Mississaugos ir kitų vietovių. 
Nuo pat ryto Anapilio sodyboje 
vyko nuolatinis žmonių judėji
mas - ir valgykloje, salėje, ir 
dailininkų K. Manglico batikos 
bei K. Kesmino skulptūrų paro
doje, ir kapinėse. TZ administ
racija dirbo iki 3 v.p.p., kada 
kapinių koplyčioje prasidėjo 
Mišios, koncelebruotos visų tri
jų kat. parapijų - Anapilio, Pri
sikėlimo ir Hamiltono Aušros 
Vartų - kunigų. Pamokslą pasa
kė Aušros Vartų par. diakonas 
Bernardas Beliekas, OFM. Gie
dojo Anapilio par. choras. Inf. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, birželio 10, 

per 10.45 v.r. Mišias paskutinį 
kartą prieš vasaros atostogas 
giedos parapijos vaikų choras. 
Po Mišių parapijos salėj bus 
atsisveikinimas ir vaišės. Bir
želio 17 d. per 10.45 v.r. Mišias 
giedos "Retkartinis" parapijos 
choras. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus Širdies garbinimui. 
Jėzaus širdies litanija yra kal
bama šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadienį po visų Mišių. 

• Pakrikštytas Motiejus, 
Ingos (Poliakovos) ir Robert 
Ryan sūnus. 

• Birželio l d. palaidotas 
a.a. Jonas Kirvaitis, 86 m. Pali
ko žmoną Oną ir jos šeimą bei 
tris seseris Oną Liepienę, An
gelę Ivanauskienę ir Konstan
ciją Krukienę su šeimomis Lie
tuvoje. Kalifornijoj mirė a.a. 
Milda Malkauskienė, palikusi 
vyrą Vladą, sūnų Gilių, mamą 
Adelę Baronaitienę ir brolius 
Bronių, J aną su šeimomis. 

• Tarptautinis Eucharisti
nis kongresas vyks Kvebeko 
mieste 2008 m. birželio 15-22 
d.d. Tikimasi, kad visi Kanados 
katalikai prisidės prie šio Eu
charistinio kongreso finansa
vimo. Kvebeko vyskupų prašy
mu, Kanados vyskupų konfe
rencija paskelbė rinkliavą, kuri 
bus daroma visose Kanados ka
talikų šventovėse sekmadienį, 
birželio 10. 

• Sibirinių trėmimų pami
nėjimo Baltiečių federacijos 
rengiamos ekumeninės pamal
dos vyks mūsų šventovėj birže
lio 11, pirmadienį, 7 v.v. Pamal
dų giedojimus atliks "Volun
gės" moterų grupė. Tos dienos 
Mišių intencijos bus aukojamos 
8 v.r. Mišiose. 

• Prieš metus Kanadoj vy
ko Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, kurį padėjo rengti 
Kanados lietuvių jaunimo są
jungos atstovai. Norėdami atsi
dėkoti Kanados lietuvių bend
ruomenei ir visiems lietuviams 
už paramą, KUS atstovai birže
lio 17, sekmadienį, mūsų para
pijoje visus pavaišins kava ir 
pyragaičiais bei teiks informa
cijas apie KUS veiklą. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj e nuo gegužės 25-26 d.d. iki 
stovyklos pradžios visais savait
galiais vyks paruošimo darbai. 
Kviečiami visi atvažiuoti ir pa
dėti. Talkininkai bus aprūpinti 
maistu ir nakvyne. Talkos rei
kalu susisiekti su Rūta J aglo
witz tel. 416 622-9919 ar Wally 
Dauginiu tel. 905 257-0910 
arba internetu www.kretinga.
com. Gimnazistai, kuriems rei
kia "community service" va
landų, jas gali atlikti stovykloj. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 10: 8 v.r. už a.a. Giedrių Vy
gelį, 9 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. 
Ireną Jurkienę, už a.a. Algirdą 
Tarail~ - 30 metinės ir už a.a. 
Joną Simkų; 12.15 v.d. už a.a. 
Oną Grėbliūnienę. 

VASAGOJE išnuomojamas va
sarnamis, tinkamas 2 šeimoms. 
4 miegamieji, "hot tub", "rec 
room", skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, sūpynės vaikams. Lie
pos 2-8, 9-15 d.d., rugpjūčio 
12-18 d.d. Skambinti Birutei 
tel. 416 259-3961. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, birželio 10 
įvyks parapijos iškyla Centen
nial parke, Etobicoke, Area Pl, 
t.y. pietinis kampas Elmcrest ir 
Rathburn Rd. Iškylą pradėsime 
pamaldomis 11 v.r. Pamokslą pa
sakys viešnia iš Lietuvos Kris
tina Ivanauskienė. Po pamaldų 
bus bendri pietūs; galėsite nu
sipirkti viščiuko ir kitų skanu
mynų. Vyks organizuoti žaidi
mai vaikučiams ir Moterų drau
gijos loterija. 

• Žiniaraštis išsiųstas. Visi, 
kurie jo nesate gavę, prašomi 
pasiimti iškyloje. 

• Visi kviečiami birželio 
11, pirmad., l v.p.p.- 6 v.v. da
lyvauti seminare "Pasmerkime 
komunizmo nusikaltimus", kurį 
rengia Kanados baltiečių fede
racija Prisikėlimo parapijoje. 
Registracijos mokestis ir šilta 
vakarienė - 20 dol. Thip pat visi 
kviečiami dalyvauti 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos šventovėje 
tradicinėse baltiečių ekumeni
nėse pamaldose, kuriose bus 
prisiminti Sibiro tremtiniai. 

• Birželio 14, ketvirtad., 7 
v.v. Aušros Vartų Marijos para
pijos šventovėje Hamiltone 
įvyks baltiečių ekumeninės pa
maldos, kuriose bus prisiminti 
Sibiro tremtiniai. Pamokslą pasa
kys kun. Algimantas Žilinskas. 

Maironio mokyklos žinios 
• Prašome užpildyti TCD

SB registracijos blankus 2007-
2008 mokslo metams ir sugrą
žinti iki birželio 9 d. (paskutinė 
mokslo metų diena). Kviečia
me registruoti į jaunųjų darželį 
vaikus, kuriems sueis ketveri 
metai prieš rugsėjo mėnesį. Re
gistracijos mokestis - $225 vie
nam, $250 šeimai. Mokykla 
"Our Lady of Peace", adresas 
- 70 Mattice Ave. 

• Prof. dr. Kazimieras Garš
va, "Vilnijos" draugijos pirmi
ninkas Lietuvoje, aplankė mū
sų mokyklą gegužės 26 d. 

• Dėmesio, tėveliai! Birže
lio 9 d. Maironio mokyklos kie
me įvyks vasaros karnavalas (9 
-11 v.r.). Prašome atsiimti vai
kus vieną valandą anksčiau. 
Bus išdalinti pažymėjimai ir 
metraštis. 

• Jeigu kas norėtų mokyto
jauti arba padėti mūsų mokyk
loje, prašomi kreiptis į vedėją 
Virginiją Zubrickienę šeštadie
nio rytais, pamokų metu. 

• Linkime visiems moky
tojams ir mokiniams linksmų 
atostogų! Gr~tame į mokyklą 
rugsėjo 15 d. Zivilė 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 3 d. LN svetai

nėje pietavo 125 svečiai. 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis liepos 4, trečiadienį, 7 
v.v. LN seklyčioje, "Labdaros" 
- birželio 27, trečiadienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

• LN Kultūros komisijos, 
"Skrybėlaičių" ansamblio ir 
Tautosakos klubo bei kviestinių 
svečių gegužinė (suneštinė) 
rengiama Genovaitės Bijūnie
nės sode birželio 10, sekmad., l 
v.p.p. Adresas: 106 Meadow
bank Rd., Etobicoke ( centrinia
me Etobicoke, tarp Burnham
thorpe Rd. ir Rathburn Rd. 
Tel. 416 621-1638. Lauksime. 

PIRKČIAU Lietuvos ar kitų 
valstybių auksines monetas, 
lietuviškus popierinius pini
gus, senas lietuviškas monetas 
ar medalius. Skambinti Ed
vardui tel. 905 272-2055. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje birželio 3 d., 10 v.r. šv. Mišias kon
celebravo klebonas kun. G. Mieldažis ir prel. E. Putrimas, pa
sakęs ir pamokslą. Giedojq parapijos choras. Po Mišių dvasiš
kiai ir choristai išskubėjo į Sv. Kazimiero parapiją, kur po 11.30 
val. Mišių buvo šventinamas jubiliejinis tos parapijos kryžius. 

AV parapijos klebonas kun. G. Mieldažis kelioms dienoms 
buvo išvykęs į Torontą, į Kunigų Vienybės suvažiavimą. DS 

• 
PADEKA 

JŪSŲ DĖKA NATALUA JURKUTĖ SVEIKSTA 
Jau praėjo šeši mėnesiai po to, kai Natalijai buvo atlikta 

kaulų čiulpų transplantacija. Natalija jaučiasi gerai. Buvo at
liktas pilnas medicininis patikrinimas, kurio metu patvirtinta, 
kad chemoterapija nepažeidė plaučių, širdies, blužnies ir kepe
nų. Natalijos kraujo tyrimas kiekvieną kartą yra geresnis, ir 
daugelis kraujo ląstelių jau yra normos ribose ar beveik pasiekė 
ją. Kraujyje nerasta Filadelfijos chromosomos, kuri rodo vėži
nių ląstelių buvimą. 

Gydytojus labai džiugina tokia Natalijos būklė, todėl jie 
leidžia jai susitikti su klasės draugais. Nors iki mokslo metų pa
baigos lieka tik dvi savaitės, Natalija labai nori nueiti į savo 
klasę ir praleisti keletą pamokų su savo draugais, nes visus me
tus mokyklos nelankė, bet mokėsi namuose. Dabar jai jau ne
bereikia nešioti kaukės visose viešose vietose, taigi ji gali drąsiai 
eiti į kiną, teatrą ar valgyti kavinėje. Natalija nekantriai laukia, 
kada vėl galės džiaugtis savo pomėgiu - jodinėjimu ir vėl galės 
lankyti jojimo pamokas. Dar laukia ilgas kelias iki pilno pa
sveikimo, ir kova dar nėra pilnai baigta, bet šiuo metu visi re
zultatai yra geri. 

Mes norėtume dar kartą padėkoti visiems geriems žmo
nėms, kurie padėjo mums gydant Nataliją, aukomis ir maldo
mis. Jūs visi padėjote išgelbėti jauną - mūsų dukros Natalijos 
gyvybę. Jūsų kilnumas yra begalinis. 

Nuoširdžiai dėkojame -
Aušra ir Vytenis Jurko,i 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTEL LI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 51 4-286- 1985 PV<: 51 4-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve, Montreal (Quebec H 4E 2A8) 

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

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

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

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

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

ANAPILIO SODYBOS korpo
racijos administracija ieško 
pilnam laikui tarnautojos-jo. 
Reikia mokėti lietuvių ir anglų 
kalbas, išmanyti sąskaityboje, 
vartoti kompiuterį, sugebėti 
bendrauti su žmonėmis. (Pri
imtina jauna pensininkė ar 
jaunas pensininkas). Trumpą 
reziumė siųsti šiuo adresu: A. 
Matulaitis, 1702-299 Mill Rd., 
Toronto, ON M9C 4V9 (tel. 416 
622-8599). 


