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Tie patys - tuo pačiu ratu 
Po dviejų didžiųjų Pasaulinių karų Europa jau daugiau 

kaip 50 metų taikiai gyvena. Dėl diktatūrinių okupacijų 
kentėjusios tautos atgavo laisvę, buvo priimtos į naujai su
darytas sąjungas stiprinant naujokių saugumą bei gerinant 
jų ekonominę būklę. Rodos, ko daugiau bereikėtų? Regis, 
nebėra nei su kuo, nei dėl ko kovoti. O vis dėlto kažkas ne 
visai taip. 

LIETUVOS politinio gyvenimo stebėtojams vis į akis 
krinta viešai išsakomos nuomonės, kad išsilaisvinimo 
kova nėra pasibaigusi, nes valstybės viršūnėse dar vis 

tie patys okupacinio režimo kolaborantai, kurie nesugeba 
arba nenori vykdyti būtiniausių reformų siekiant tikros de
mokratijos įgyvendinimo. Nėra rimtesnio pagrindo manyti, 
kad jie tyčia norėtų kenkti Lietuvai. Greičiausiai, tas kraš
tui nenaudingas stabarumas susiklostė dėl dviejų pagrindi
nių priežasčių: sistemai pasikeitus užsispyrimas likti, kur 
būta anksčiau ir neišmanymas, kaip tą deklaruojamą de
mokratiją padaryti. Juk visiems žinoma, kad tie tuo pačiu 
ratu vis bėgantys buvo apmokyti būti klusniais tarnautojais 
ir partiniais administratoriais, laukiančiais nurodymų iš 
aukščiau. Todėl nesunku suprasti, kad jie, dabar pagal rei
kalą kitaip pasivadinę, savyje išliko tokie patys. Kas gi stai
ga galėjo pavirsti kitaip mąstančiu, kai to kitokio mąstymo 
nė menkiausių pagrindų neturėta. Antra vertus, kas gi šian
dien žino, kokie "tie patys" iš tikrųjų yra buvę sovietų oku
pacijos metu? Neretai tenka išgirsti, kad dauguma jų nebu
vę tikri komunistai, o tik paprasčiausi prisitaikėliai prie re
žimo, nes norėję plaukti su srove, nežiūrėdami į jos spalvą 
ar stiprumą. Sunku pasakyti, kokie jie dabar yra? Greičiau
siai, įpratę taikstytis, daro tai ir toliau. Tai ir visa politika. 
Kalbant apie komunistus, berods, Aleksandras Štromas yra 
teigęs, kad Lietuvoje paskutinis komunistas nusišovęs Šiau
liuose apie 1970-uosius metus. Taigi išeitų, kad du šimtai 
tūkstančių kompartijos narių buvę veidmainiai, nepriklau
somybę atstačius pavadinti "išverstaskūriais". Bet tai vis 
dėlto neatsako į klausimą, kodėl jie vis valdžioje. Žinoma, 
juos išrenka. Bet juk jie galėtų nebekandidatuoti. Ar dėl to 
griūtų Lietuvos valdymas? 

G
REIČIAUSIAI - negriūtų. Yra betgi nuomonių, 
kad kitiems valdant susilauktume stipresnių Maskvos 
sankcijų, o tai kenktų santykiams ir gal ekonomikai. 

Šitame aiškinime galima įžvelgti dalelę tiesos. Tačiau gali
ma įžvelgti ir kitą pusę, būtent - skleidimą nuomonės, kad 
esamomis sąlygomis tik buvusieji kolaborantai tegali būti 
naudingi Lietuvai bent iki to laiko, kai Maskvon ims pūsti 
kitokie politiniai vėjai, sukelti JAV ir kitų vakarietiškų de
mokratijų? Kol kas tai tik vizija. O tikrovė - kaip yra, taip 
turi būti. Jeigu taip, gali būti šiek tiek suprantamas tas val
dymo tęstinumas. Deja, nepateisinamas, nes tikrai esama 
pajėgų, tik jos glūdi nenorėdamos maišytis politikose, kurių 
praktiškai nėra. Tuo tarpu Lietuvos valdžios viršūnė, suda
ryta iš buvusių kompartiečių, išlieka vadovauti, nes kiti nuo 
to traukiasi kuo toliau. Tiesa, konservatoriai (Tėvynės są
junga) lyg ir būtų stipresnė atsvara pakaitalui, bet kad ta 
stiprybė, atrodo, bent kol kas daugiau romantinė nei reali. 
Krikščionys demokratai, kurie buvo daugelio viltis ir kurie 
būtų galėję Lietuvai vadovauti, leidosi būti suskaldomi, ir 
likučiai praktiškai pasitraukė iš politinės arenos. O balsuo
tojai spietėsi geriau apie Uspaskichą, naujai partijai atsira
dus, negu kad būtų dėję pastangų savąsias grandis vienyti. 
Jau kalbama apie spalio mėnesį įvyksiančius seimo rinki
mus. Vėl bėdos panašios. Balsuotoįai, užuot stengęsi gretas 
glaudinti, kuria naujas partijas (Zemaičių), skaldosi lyg 
tam, kad valdžioje išliktų dabartiniai. Viskas sukasi tuo pačiu 
ratu, arba pasaka be galo ... Lietuviai kantrūs fatalistai. ČS 
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Šventoji ties Žaliosios kaimu N tr. iš kalendoriaus Valstiečių laikraštis 

Kapitonai ramioje jūroje 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Pakeisti prie valdžios vai
ro "draugų grupę" eilinių sei
mo rinkimų keliu vargu ar pa
vyks. Visai neseniai spaudoje 
vienas seimūnas puikavosi su
laukęs ten jau ir "pilnametys
tės". Kiti - tiesiog televizijos 
studijose nupliko, metai iš 
metų sėdėdami tose pačiose 
TV laidose ir "atstovaudami" 
rinkėjams, kalbėdami tą patį 

per tą patį, bet nieko iš esmės 
nekeisdami, išskyrus savo pa
čių titulus: čia pozicijos, čia 
opozicijos vadovų. Politinė 
nomenklatūra tvirtai įsišakni
jusi, ir reformos, kurios būtinai 
reikalingos valstybei, reikštų 
ir tos pačios nomenklatūros 
pražūtį. 

Ačiū Dievui, kol kas dar 
nesame kaimyninės šalies 
provincija, ministeriai ir pre
zidentai savo įpėdinių mums 
dar neskiria. Ir piliečių balsas, 
nepaisant aiškiai išreikštų oli
garchinių ambicijų, ima skam
bėti vis garsiau. 

Įsivaizduokime, atsiranda pi-

liečių iniciatyvinė grupė rengti 
referendumui dėl konstituci
nės reformos. 

Tokios reformos, kuri pri
verstų išrinktuosius ne toliau 
"būti valdžioje", bet tarnauti 
visuomenei ir atsigręžti į žmo
gų, kuri grąžintų valstybę 
žmonėms, suteikusiems tiems 
išrinktiesiems ne valstybę jų 
nuosavybėn, o tik įgaliojimus 
ribotam laikui atlikti pareigą. 
Valdžia tinkamai subalansuo
toje galių pasidalijimo hierar
chijoje yra, nelyginant, rūpes
tingas sodininkas. Ji rūpinasi 
gera sėkla, tinkama naudingų 
kultūrų priežiūra, žiūri, kad 
derliaus neužstelbtų pikt
žolės. 

Susidaro įspūdis, kad da
bar, kurią sritį nepaimsi, -
vien piktžolės. Valstybės lai
vas neturi krypties, neturi aiš
kaus kurso, stokoja ir patiki
mų vairininkų. Ramioje jūroje 
visi gali būti kapitonais. Bet 
ar ta jūra visada bus tokia ra
mi? Vargu bau. Jau dabar ma
tyti, kad pasaulis neišvengia
mai artėja prie iššūkių, kurie 

1990-aisiais mums nė nesisap
navo. 

Todėl Lietuvos valstybei, 
matyt, labiau nei demokrati
nio gyvenimo patirties "skie
pijimu" Gudijoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje ar Moldovoje, rei
kėtų pasirūpinti jos pačios po
litinės sąrangos pertvarkymu, 
kuris suteiktų ne menamą, bet 
tikrą tautos mandatą, sutei
kiantį tokią pačią teisę ir Vil
niaus, ir regionų žmonių balsui. 

Kaip reaguotų žmonės, 
jeigu tokio referendumo ini
ciatoriai, tarp kitų konstitu
cinės reformos pasiūlymų, pa
teiktų, tarkime, ir tokius: 

l. Rinkimai į seimą - tik 
vienmandatėse apygardose. 

2. Reikšmingai sumažina
mas seimo narių skaičius, ta
čiau įvedami Antrieji rūmai, 
kuriuose būtų atstovaujami 
regionai. 

3. Į seimą išrinktiems at
stovams, kaip ir prezidentiniams 
kandidatams, nustatomos dau
giausia dvi kadencijos. 

Nukelta į 6-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVf arIME 
Šv. Jurgio Kankinio 

šventovė Kaune balandžio 
23 d., švenčiant šv. Jurgio at
laidus, buvo iškilmingai iš 
naujo pašventinta. Šventini
mo apeigas atliko ir po ilgos 
apie 60 m. pertraukos pirmą
sias Mišias šioj e šventovėj e 
aukojo Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Drauge 
su juo koncelebravo Lietuvos 
Mažesniųjų brolių ordino Šv. 
Kazimiero provincijos pro
vincijolas kun. Astijus Kun
gys, OFM, prel. Vytautas Ste
ponas Vaičiūnas, OFS, kuri
jos kancleris mons. Adolfas 
Grušas, Kauno kunigų semi
narijos rektorius mons. Au
relijus Žukauskas, brolių 
pranciškonų ir daugybė kitų 
vienuolijų brolių kunigų. 
Pamaldose gausiai dalyvavo 
seminarijos auklėtiniai, tikin
tieji, daug jaunų žmonių, Šv. 
Jurgio konvento Kaune gvar
dijonas kun. Andrius Dobro
volskis, OFM, trumt?ai api
būdino dramatišką Sv. Jur
gio Kankinio šventovės isto
riją ir paprašė arkiv. S. Tam
kevičiaus ją pašventinti. Ji, 
būdama vienu reikšmingiau
siu architektūriniu XV š. pa
minklu Kaune, ilgus metus 
sovietiniais metais kaip mal
dos namai buvo uždaryta (čia 
buvo įsteigtas vaistų sandėlis, 
o visame vienuolyno komp
lekse - aukštesnioji medici
nos mokykla). Jurginių šven
tė tęsėsi vienuolyno kiemely
je. Pasirengimą jai gražiai 
liudijo)r vaikų piešinių para
tlėlė "Sv. Jurgis" ant švento
vės sienų. 

Paminėti 150 ir 400 m. 
Švč. Mergelės Mari.įos apsi
reiškimą Lurde ir Siluvoje 
20 žmonių grupė iš Šiluvos 
gegužės 4 autobusu išvažiavo 
į Lurdą. Iš ten per Sekmines 
ši grupė su 60 kg. sveriančiu 
kryžiumi, vėliavomis, gies
mėmis ir malda pradėjo isto
rinį žygį per 8 Europos šalis -
Prancūziją, Belgiją, Olandiją, 
Vokietiją, Lenkiją, Karaliau-

čiaus sritį, o rugpjūčio 28 d. 
pasieks NicĮą. Rugsėjo 7 d. žy
gis baigsis Siluvoje jubiliejaus 
dieną. Grupės vadovas- Gin
taras Naudžiūnas, kryžnešių 
dvasios vadas - kun. K. Am
brasas, SJ. 

Gyvybės prieš gimimą fa
zėje apsaugos įstatymo pro
jekto klausimu LR Sveikatos 
apsaugos ministerija kreipėsi 
į Lietuvos vyskupų konferen
ciją prašydama atsiliepimo. 
Balandžio 16 d. pasirašytame 
laiške ministerijai LVK pir
mininkas arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius pakartojo Baž
nyčios nuostatą, kad įstaty
mai turėtų saugoti pirma
pradę žmogaus teisę į gyveni
mą nuo prasidėjimo momen
to iki natūralios pabaigos. 
Gyvybės evangelija, kurią 
skelbia krikščionybė ir kuri 
yra daugumos Lietuvos pilie
čių etinių principų bei lūkes
čių pagrindas, yra šviesi žmo
gaus orumo ir nuoširdaus rū
pesčio silpniausiaisiais žinia. 
LYK, atkreipdama dėmesį, 
kad šiuo metu nėra teisės ak
to, ginančio negimusią gyvy
bę, ragina vyriausybę neat
mesti šio įstatymo projekto 
bei "ieškoti būdų, kaip negi
musiai gyvybei suteikti mak
simalią įmanomą įstatymų 
apsaugą" (LVK) 

Tautų Sekminės - 11 die
nų Sekminių šventimo pro
jektas Lietuvoje vyko gegu
žės 2-10 d.d. Pirmoje dalyje 
- maldos devyndienis, kada 
visos maldos grupės, pašvęs
tojo gyvenimo ir kitos bend
ruomenės buvo kviečiamos 
rengtis Sekminėms malda, 
sukuriant atvirų maldos susi
rinkimų grandinę vieningai 
sutartomis intencijomis. 
Antroje dalyje vyko Sekmi
nių vigilija ir iškilmė Šiluvo
je. Trečiąją dalį sudarė evan
gelizacinės misijos Rasei
niuose, Raseinių apylinkėse. 
Informacija teikiama tin
klalapyje www.sekmines.lt. 

Pažaislis - kultūros centras 
BRANGŪS TAUTIEČIAI, 

Pažaislia vienuolynas lai
komas vienu iškiliausių bran
džiojo baroko pavyzdžių Šiau
rės ir Rytų Europoje. Unika
lus baroko perlas byloja apie 
aukštą Lietuvos kultūros lygį 
ir jau tris šimtmečius džiugina 
kiekvieno lankytojo širdį ir 
akį. Nuostabus vienuolyno an
samblis alsuoja didybe ir har
monija, dvelkia ramybe bei 
žavi barokui būdingomis vien
tisomis ir simetriškomis kom
pozicijomis, kurių pagrindinis 
ir iškiliausias akcentas - šven
tovė. Architektūros ir istori
jos kuriama aplinka formuoja 
taurius pojūčius, alsuoja ra
mybe ir natūraliu dvasin
gumu. 

Nuo XVII š. Pažaislyj e 
buvo įsikūrę kamaldulių vie
nuoliai. Vėliau, jau XX š. ap
leistas ir karų nuniokotas vie
n uolynas buvo perduotas iš 
Čikagos atvykusioms Šv. Ka
zimiero kongregacijos sese
rims, kurias iš čia išvijo sovie
tų valdžia. Išsiskyręs seserų 
Kazimieriečių ordinas pasida
lino į dvi dalis - viena šiuo 
metu gyvena JAV, kita Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
sugrįžo į Pažaislia vienuolyną 
ir čia šeimininkauja iki šiol. 
Išsiskyręs Kazimieriečių ordi
nas yra stipri dvasinė, jausmi
nė bei kultūrinė sąsaja tarp 
Lietuvos ir JAV lietuvių išei
vių. Šios seserys rūpinasi vie
nuolyno atnaujinimu, organi
zuoja religines bei šviečia
mąsias programas, kuria įvai
rius kultūrinius ir socialinius 
projektus. 

Šiandien Pažaislia vie
nuolyno kompleksas nesulau
kia reikiamos valstybės para
mos ir dėmesio. Unikaliame 

architektūriniame ansamblyje kam rūpi iškilios Lietuvos is
nėra paprasčiausių šildymo ir torijos vertybės. Gegužės pra
vėsinimo sistemų, dėl kopa- džioje JAV lankysis Pažaislia 
talpose kaupiasi drėgmė, nai- kultūros ir turizmo centro va
kinanti unikalų kultūros pa- <lovas Egidijus Buika. Vizito 
veidą. Artimiausiu metu ne- metu Pažaislia atstovas no-

Pažaislio Švenčiausios Marijos Apsilankymo šventovė ir vie
nuolynas Ntr. R. Požerskio 

pradėjus tinkamų priežiūros 
ir atnaujinimo darbų, iškyla 
grėsmė prarasti šią svarbią 
Lietuvos kultūrinio paveldo 
dalį. 

Pamažu prarandant viltį 
sulaukti reikiamo valdžios 
institucijų dėmesio ir mate
rialinės paramos, kreipiamės 
pagalbos į visuomenę ir į tuos, 

rėtų susitikti su Amerikos 
lietuvių bendruomenių atsto
vais ir pristatyti vienuolyno 
komplekso godas. Nuoširdžiai 
tikimės Jūsų dėmesio ir 
palankumo. 

Visada Jūsų - Lietuvos Šv. 
Kazimiero kongregacijos se
serys; Viešoji įstaiga Pažaislio 
kultūros ir turizmo centras 

Lukiškių aikštės ateitis - planuose 
Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, 

lankytojai gali susipažinti su siūlomais Lukiš
kių aikštės projektais. Vilniaus miesto savi
valdybė, paskelbusi atvirą konkursą aikštės 
pertvarkymui, sulaukė nemažai pasiūlymų ir 
projektų. Parodoje pateikti 25 darbai, siūlan
tys įsivaizduoti, kaip atrodytų ši istorinė miesto 

Dabartinis Lukiškių aikštės vaizdas; vienas iš 
siūlomų projektų: simbolis "Laisvė" 

vieta, įgyvendinus vieną ar kitą projektą. Bus 
atrinkti 7 projektai, o iš jų išrinktas vienas, pa
gal kurį ir bus tvarkoma ši neeilinė erdvė. 
Darbus vertina sudaryta komisija, tačiau ir 
vilniečiai nelieka abejingi šios aikštės per
tvarkai. 

Lukiškių aikštė - ypatinga vieta Vilniuje. 

Jos istorija, skaudi, tragiška, kaip ir mūsų tau
tos kovos už teisę turėti savarankišką valstybę, 
būti laisvais jos piliečiais. Joje carinės Rusijos 
vietininkai mirtimi baudė labiausiai pasiauko
jančius Lietuvos kovotojus už nepriklausomy
bę. Į šią aikštę langais žvelgia pats liūdniau
sias Vilniaus pastatas (anais laikais vilniečių 
vadinama "Dzeržinskio konservatorija" arba 
KGB būstinė), dabar Genocido aukų mu
ziejus. 

Sovietinės okupacijos metais bandyta iš
trinti tikrąją vietos istoriją. Pastatyta Lenino 
skulptūra ir jo vardu vadinta aikštė, visus de
šimtmečius buvusi priverstinių eitynių Spalio 
revoliucijos ar gegužės 1-osios proga liudi
ninkė. Bet istorija pasirodė nepavaldi šiai 
prievartinei ideologijai: Lenino skulptūra išly
dėta į Grūto parką-muziejų, eitynių organiza
toriai ir vadovai - į užmarštį, aikštė atgavo sa
vo vardą, tikėkimės, kad atgaus ir jos istorijos 
vertą įamžinimą. 

Konkurso organizatorių ir vilniečių nuo
mone, būsimas paminklas ir visa aikštės ap
linka turėtų įprasminti Lietuvos istoriją, jos 
žmonių siekius, žuvusiųjų už laisvę ir nepri
klausomybę atminimą. 

Planuojama po aikšte įrengti požeminį 
garažą, o viršutinę erdvę sutvarkyti taip, kad ji 
būtų valstybinių švenčių, minėjimų, iškilmių 
pagrindine vieta, o kartu - jauki vieta vilnie
čiams ir miesto svečiams. Inf. 

(Parengta pagal Delfi tinklalapio str.) 



''Tėvynės prisiminimų žadintojas'' 
2008 m. gegužės 19 d. su

eina lygiai 25 metai, kai mirė 
a.a. Jonas Robertas Simana
vičius. Minint jo 25 metų mir
ties sukaktį, verta prisiminti jį 
kaip asmenį ir jo nuopelnus 
lietuvių tautai. 

Jonas R. Simanavičius gi
mė 1917 m. balandžio 17 d. 
Šilsodžio kaime, Gražiškių 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrity

navičiūtė-Laurinavičienė ). VLIK'o pirmininku dr. Kaziu 
Per visus 50 metų, prieš pra- Bobeliu, dalyvaujant latviams 
dedant radijo laidas skambėjo ir estams, surengė demonst
signalinė melodija Lietuviais racijas Madride, Ispanijoje, 
esame mes gimę, lietuviais no- kur vyko Helsinkio susitarimą 
rime ir būt. Radijo bangomis pasirašiusių valstybių konfe
lietuviška muzika prisimini- rencija. Ten jie įteikė memo
mais žadino meilę gimtajam randumą, prašydami iškelti 
kraštui. Jono R. Simanavi- Baltijos kraštų okupacijos 
čiaus visuomeninė, kultūrinė klausimą vykstančioje konfe
ir politinė lietuvybės veikla rencijoje. 

je pasiturinčio ūkininko šei
moje. Jis turėjo dvi seseris ir 
septynis brolius. Mokėsi Šilso
džio pradžios mokykloje. 1930 " 
m. įstojo į Marijampolės mari
jonų gimnaziją, kurią baigė 
1938 m. Baigęs gimnaziją, 
dvejus metus mokytojavo. 
1940-1944 m. lankė Kauno 
muzikos konservatoriją ir dai
navo Kauno valstybinės ope
ros chore. 1944 m. Raudona
jai armijai pralaužus vokiečių 
gynybinę fronto liniją, Jonas 
R. su šeima ir giminėmis pasi
traukė Vokietijon ir apsigyve
no Wehnen karo pabėgėlių 
stovykloje, netoli Oldenburgo 
miesto. Pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, Jonas R., 
palikęs šeimą Vokietijoje, 
1948 m. išvyko į Kanadą dirbti 
žemės ūkio darbų. 1949 m. at
vykus šeimai iš Vokietijos, ap
sigyveno Vinipege, kur įsijun
gė į visuomeninę lietuvių išei
vijos veiklą. 1948-1949 m. pir
mininkavo Kanados lietuvių 
sąjungos skyriui, organizavo 
lietuvių chorą, kuriam vado
vavo ir dirigavo. 

1950 m. su šeima persikė
lė į Torontą ir ieškojo kelių 
įsijungti į visuomeninį vietos 
lietuvių gyvenimą. Jis pradėjo 
rimtai galvoti apie įsteigimą 
lietuviškos radijo programos, 
tirti galimybes ir susipažinti 
su kitų tautų radijo progra
momis, bet lietuviams tinka
mų galimybių Toronte nera
do. Lietuviškai radijo progra
mai teko ieškoti palankesnių 
sąlygų už Toronto ribų. Priim
tas sąlygas Jonas R. rado St. 
Catharines mieste ir ten 1951 
m. sausio 27 d. pradėjo pirmą 
pastovią lietuvišką radijo 
programą transliuoti iš radijo 
stoties CKTB. Pirmoji daina 
iš ten sklidusi radijo bangomis 
buvo Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka. Tai buvo istorinė diena 
Kanados lietuviams: gimė lie
tuviška radijo programa, kuri 
buvo pavadinta "Tėvynės pri
siminimai". Ši programa buvo 
transliuojama per St. Cathari
nes, Niagara Falls JAV pusėje, 
Oakville, Hamilton, Bramp
ton ir Toronto radijo stotis 
nuo 1951m.iki1970 m. 

1970 m. italas Johnny 
Lombardi įsteigė naują radijo 
stotį CHIN, kurioje gavo vietą 
daug tautybių, jų tarpe ir "Tė
vynės prisiminimai". Iš ten 
lietuviška radijo programa bu
vo transliuojama iki 2001 m. 
(nuo 1970 m. iki 1983 m. ją 
vedė Jonas R. Simanavičius, 
jam mirus radijo programą 
vedė jo duktė Violeta Sima-

A.a. Jonas Robertas Simanavičius 

buvo plačiai žinoma. 1950 m. 
Jonas R. buvo ką tik persikė
lęs iš Vinipego į Torontą. Visą 
savo energiją ir sumanumą jis 
paskyrė Kanados lietuvių bend
ruomenės (KLB) organizavi
mui, dalyvavo jos tarybos 
veikloje. 1950 m. kaip pirmi
ninkas vadovavo KLB Toron
to apylinkės laikinajam orga
nizaciniam komitetui ir vėliau 
buvo Toronto apylinkės pir
mininkas. 

Bendruomenės ir mūsų 
pavergto krašto reikalais Jo
nas R. lankė Šiaurės Ameri
kos ir Vakarų Europos lietu
vių telkinius, užmezgė ryšius 
su Kanados federacinės ir 
provincinių valdžių atstovais. 
Palaikė ryšius su latviais ir es
tais, organizavo Kanados bal
tiečių federaciją ir buvo jos 
pirmininkas 1957 m., 1961-
1962 m. ir vėliau. Jis vadovavo 
1960 m. baltiečių delegacijai 
pas opozicijos vadą L.B. Pear
son ir pas ministerį pirminin
ką J. G. Diefenbaker, kuris po 
šio pasikalbėjimo Jungtinių 
Tautų pilnaties posėdyje iškė
lė Baltijos tautų okupacijos 
klausimą. 1973 m. jis vadova
vo baltiečių delegacijai pas 
Kanados ministerį pirmininką 
P.E. Trudeau. 

Jonas R. nesiribojo vien 
bendruomenės veikla Kana
doje. Atvykęs į Torontą 1950 
m., jis aktyviai dalyvavo Šv. 
Jono lietuvių parapijos gyve
nime. 1953 m. prisidėjo prie 
Prisikėlimo parapijos organi
zacinių darbų. Jam rūpėjo vi
sų veikiančių organizacijų rei
kalai: Tautos fondo, Kanados 
lietuvių fondo, Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos ir kitų 
organizacijų, kurioms padėjo 
savo patarimais ir konkrečia 
darbo parama. 

Politinės veiklos baruose 
jis palaikė ryšius su mūsų lais
vinimo veiksniais, ypač su 

1975-1980 m. Jonas R. Si
manavičius užėmė KLB kraš
to valdybos pirmininko parei
gas. 1978 m. Jonas R. buvo pa
grindinis organizatorius pir
mųjų Pasaulio lietuvių dienų 
Toronte. Šios dienos Kanados, 
JAV ir kitų kraštų lietuviams 
buvo didelis tautinis bei kul
tūrinis laimėjimas. Jonas R. 
Simanavičius kreipdamasis į 
Pasaulio lietuvių dienų daly
vius 1978 m. liepos 2 d. sakė: 
"Toks gausus mūsų tautiečių 
dalyvavimas šioje šventėje 
džiugina visus lietuviškais rei
kalais besisielojančius lietu
vius ir įrodo, kad lietuviška 
dvasia išeivijoje yra dar stip
ri". Už pirmųjų Pasaulio lietu
vių dienų surengimą Toronte 
Jonas R. buvo apdovanotas 
specialiu žymeniu. Jonas R. 
Simanavičius buvo žinomas ir 
tarp etninių organizacijų, pri
klausė jų Žurnalistų klubui ir 
Rašytojų klubui, kur 1982 m. 
buvo pagerbtas vyriausybės 
žymeniu. 

Paskutinis "Tėvynės prisi
minimų" žadintojo balsas nu
skambėjo radijo bangomis 
1983 m. gegužės 15, sekmadie
nį, per Toronto radijo stotį 
CHIN. Po keleto dienų Jonas 
Robertas Simanavičius staiga 
mirė. Tėvynės prisiminimų ža
dintojas amžinybėn iškeliavo 
gegužės mėn. 19 d. J.R. Sima
navičius buvo idealistas, ne
siekęs sau asmeninės naudos 
ar garbės. Tai buvo jo auka 
ant pavergtos mūsų tėvynės 
išlaisvinimo aukuro. 

Jo 35 metų visuomeninė, 
kultūrinė ir politinė veikla 
paliko gilių pėdsakų išeivijos 
lietuvių bendruomenės gyve
nime. Po jo mirties, a.a. Jonui 
Robertui Simanavičiui buvo 
paskirta KLB Kultūros komi
sijos 1983-jų metų kultū
rininko-visuomenininko pre
mija. VL 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Estijoje 
Balandžio 28-29 d.d. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su valstybiniu vizi
tu lankėsi Estijoje. Su Estijos 
prezidentu Toomas Hendrik 
Ilves kalbėjosi apie Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą 
Europos sąjungoje, energe
tikos aktualijas, pasikeitė 
nuomonėmis apie tarp
tautinę ir Rytų politiką. 
Susitikime taip pat aptartas 
totalitarinių režimų nusikal
timų įvertinimo klausimas. 
V. Adamkus Estijos vadovą 
apdovanojo Vytauto Didžio
jo ordinu su aukso grandine. 

Estijos min. pirmininkas 
Andrus Ansip su V. Adam
kumi aptarė galimus ener
getinių problemų sprendimų 

būdus ir planuojamą naujos 
Ignalinos atominės jėgainės 
statybą bei elektros tiltų su 
Lenkija ir Šiaurės Europos 
valstybėmis tiesimo projek
tus, Lietuvos ir Estijos karių 
dalyvavimą tarptautinėse 
taikos misijose. 

V. Adamkus taipgi susi
tiko su Estijos parlamento 
pirmininke Ene Ergma. Ji 
padėkojo už tvirtą Lietuvos 
paramą Estijai, kai prieš 
metus Estija patyrė Rusijos 
spaudimą dėl perkelto sovie
tinio kario paminklo. Jie ap
tarė padėtį Gruzijoje, jos te
ritoriniam vientisumui iški
lusius pavojus. Daug dėme
sio skirta energetikos prob
lemoms. E. Ergmos teigimu, 
Estija, turinti problemų dėl 
alternatyvių energetikos šal
tinių, yra suinteresuota nau
jos modernios elektrinės 
statyba Lietuvoje, elektros 
tiltų į Šiaurės ir Vakarų Eu
ropą tiesimu. 

Apžiūrėjo centrą 

Lankydamasis Estijoje, 
prezidentas Valdas Adam
kus apžiūrėjo Taline steigia
mą NATO kibernetinės gy
nybos centrą, kur susitiko su 
Gynybos ministeriu J aaku 
Aaviksu ir Ginkluotųjų pa
jėgų vadu generolu leitenan
tu Antsu Laaneotsu. Prezi
dentas taip pat susitiko su 
lietuvių bendruomene, daly
vavo Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyri
mo centro surengtos paro
dos "Smurto kronika: Lie
tuva 1939-1941 metais" ati
daryme Taline. Paroda skirta 
sibirinių trėmimų 65-osioms 
metinėms atminti ir pirmą kar
tą buvo rodoma 2006 m. Eu
ropos parlamente Briuselyje. 

Vetuoja narystę 
Seimo pirmininkas Čes

lovas Juršėnas lankėsi Len
kijoje, kur buvo minimos abie
jų tautų respublikos 1791 m. 
Gegužės 3-osios Konstituci
jos priėmimo metinės. Jis 
gegužės 6 d. pranešė, kad 
Lietuva siekia Lenkijos pa
ramos savo veto ES ir Rusi
jos deryboms dėl bendradar
biavimo sutarties. Jam rūpi 

solidarumas šiuo klausimu, 
ir jo teigimu, lenkai sutiko, 
kad reikia skubiai atlikti 
konsultacijas šiuo klausimu 
diplomatiniu lygiu. 

Anksčiau Lenkija yra 
blokavusi ES ir Rusijos dery
bas, nes pastaroji uždraudė 
lenkiškos mėsos produkcijos 
importą į šalį. Tuomet lenkai 
susilaukė Lietuvos paramos, 
o Rusijai atšaukus embargą, 
Lenkija savo veto atsiėmė. 
Č.Juršėnas žadėjo klausimą 
dėl paramos blokuojant ES 
ir Rusijos bendradarbiavimo 
susitarimą kelti ir vizito Vo
kietijoj e metu, nes "tai yra 
visos Europos vertybių pa
tikrinimas: ar mums rūpi 
vertybės, ar mums rūpi prag
matiški klausimai ... " 

Liuksemburge vykusia
me ES Bendrųjų reikalų ir 
išorinių santykių tarybos 
(BRIST) posėdyje Lietuva 
vienintelė iš 27 šalių nepri
tarė siūlymui pradėti ES ir 
Rusijos dialogą dėl strategi
nės partnerystės sutarties. 
Šalys sutarė, kad toliau de
rinti pozicijų į Vilnių atvyks 
ES pirmininkaujančios Slo
vėnijos užsienio reikalų mi
nisteris Dimitrijus Rupelis. 

Sąlygos Rusijai 
Lietuva iškėlė keturias 

sąlygas, kurias įgyvendinus 
savo veto atsiimtų. Prie de
rybų mandato pridedamoje 
Energetikos deklaracijoje ji 
siūlo įtvirtinti Rusijos įsipa
reigojimą laikytis Energeti
kos chartijos sutartyje nu
matytų reikalavimų. Rusija 
kviečiama aktyviau bendra
darbiauti, sprendžiant ener
getinių išteklių tiekimo 2006 
metais esą dėl prastos tech
ninės būklės uždaryto "Druž
bos" naftotiekiu atnaujini
mo klausimą. 

Taip pat pažymima, kad 
Rusijos veiksmai kaimyninių 
šalių atžvilgiu yra susiję su 
Lietuvos ir ES saugumu, to
dėl Lietuva siūlo papildomą 
deklaraciją dėl Gruzijos ir 
Moldovos. Lietuva siūlo ES 
imtis iniciatyvos, kad būtų 
sprendžiami įšaldyti konflik
tai Moldovoje ir Gruzijoje. 
Lietuva norėtų mandate 
matyti deklaraciją ir dėl 
teisinio bendradarbiavimo 
kriminalinėse bylose, dėl 
1991 m. sausio 13-osios įvy
kių Vilniuje ir 1991 m. birže
lio 30-ąją įvykusių Medi
ninkų žudynių, taip pat by
lose dėl Rusijoje dingusių 
ES piliečių. 

Lietuva taip pat siekia, 
kad prie derybų mandato 
būtų pridėta papildoma 
deklaracija dėl žalos atly
ginimo asmenims, deportuo
tiems iš okupuotų Baltijos 
šalių. Paramos ištremtiems 
asmenims užtikrinimas buvo 
vienas iš Rusijos stojimo į 
Europos tarybą sąlygose nu
matytų tarptautinių įsipa

reigojimų. RSJ 
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ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Balandžio 6 d. į Vilniaus 
karininkų ramovę prigužėjo 
daugelio visuomeninių orga
nizacijų vadovų bei atstovų, 
pavienių iškilių asmenybių bū
rys. Buvo minimas skauto lau
žavedžio, kariškio, daininin
ko, publicisto politologo, pa
skaitininko, rašytojo, Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos na
rio Viliaus Bražėno 95 metų 
jubiliejus. Renginio paruoši
mui vadovavo Lietuvai pagra
žinti draugija. Gausus sveikin
tojų būrys labai vertino V. 
Bražėno veiklą Lietuvos ne
prikl. metais, nacių okupuo
toje Lietuvoje, išeivijoje beiat
gavusioje nepriklausomybę tė
vynėje, linkėjo ilgiausių metų. 

Viliaus Bražėno pagerbtuvės apsaugos ministerija apdova
nojo V. Bražėną Vyčio kryžiaus 
ordino Riterio kryžiumi, 2004 
m. Lietuvos atsargos karinin
kų sąjunga - medaliu "Už 
nuopelnus Lietuvai". Šio mi
nėjimo metu Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
ga apdovanojo Jubiliatą aukso 
medaliu. Į jubiliejinį renginį 
iš Floridos atvyko V. Bražėno 
dukra Lyvija, Amerikos lietu
vių bendruomenės atstovė 
Elona Vaišnienė, Čečėnijos 
atstovė Aminat Saijeva. 

ninkas. Kelias kadencijas bu
vo Amerikos lietuvių bend
ruomenės taryboje. Dainavo 
pirmu tenoru "Aitvarų" 
kvartete. Nuo 1977 m. per 
J ohn Birch Society padalinį 
American Opinion Speakers 
Bureau apie 1000 kartų kal
bėjo amerikietiškoms ir lietu
viškoms auditorijoms, keletą 
kartų apvažiuodamas visas 
JAV valstijas, išskyrus Ha
vajus. 

teto Baltijos valstybėms va
duoti pirmininko specialusis 
asistentas. Lietuviškoje ir 
amerikietiškoje spaudoje rašė 
informacines apžvalgas apie 
tarptautinę užkulisinę politi
ką. Dalyvavo daugelyje radijo 
ir televizijos laidų. 

Pasitraukė V. Bražėnas iš 
Lietuvos 1944 m. ne kaip bėg
lys, o kaip karys, būrio vadas. 
Atsišaudydamas dalyvavo mū
šiuose su sovietais prie Sedos. 
Į Lietuvą jis sugrįžo 2002 me
tais. Nesukaupė ir neparsive
žė milijonų, nes visą savo iš
mintį ir energiją sunaudojo 
Lietuvos laisvinimo bylai bei 
tai šaliai, kuri jį priglaudė. 
Jau nuo 1932 m. V. Bražėnas 
bendradarbiavo spaudoje (Kun
taplyje, XX amžiuje, Lietuvos 
aide, Skautų aide ir kt.). Felje
tonus pasirašinėjo Bražviliaus 
slapyvardžiu. Jo feljetonai bu
vo skaitomi per radiją, Jauni
mo teatre, literatūros vakaruo
se. Parašė ne vieną skautišką 
dainą. Jo sukurta Atgimė tėry
nė tapo II Thutinės stovyklos 
(1938 m.) daina. 1937 m. karo 
mokykloje apdovanotas Vy-

Sukaktuvininkas Vilius Bra
žėnas taria padėkos žodį jam 
surengtose pagerbtuvėse Vil
niaus karininką ramovėje 
š.m. balandžio 6 d. 

tauto Didžiojo ordino III-iojo 
laipsnio medaliu, 1938 m. -
skautų Lelijos ordinu. 

1939 m. mobilizuotas į 
Lietuvos kariuomenės ryšių 
batalioną Kėdainiuose. Vo
kiečių okupacijos metais tal
kino pogrindžio organizacijos 
"Lietuvos laisvės kovotojų są
junga" veiklai. Vokietijoje 
kartu su kitais atkūrė korpo
raciją "Vytis". Dainavo solistu 
išeivijos operoje Vokietijoje. 
1949 m. persikėlė gyventi į 
JAV. Studijavo Bridgeporto 
inžinerijos institute. 

V. Bražėnas aktyviai daly
vavo steigiant politines ame
rikiečių patriotų grupes, per 
kurias buvo garsinama ir Lie
tuvos laisvės byla. Savaitraščio 
Lee Constitution redaktorius 
(1985-1987 m.). 1988-1991 m. 
ėjo VLIK valdybos vicepirmi
ninko informacijos reikalams 
pareigas. Rezoliucijų komi-

Be išeivijoje išleistų knygų 
Normuotos šypsenos, Kalorijos 
ir doleriai ir Sąmokslas prieš 
žmoniją (dvi laidos), rašytojas 
pakartojo pastarosios knygos 
leidybą Lietuvoje ir išleido 
dar dvi knygas: Nauja pasaulio 
santvarka? Lietuva ir pasaulis 
iš JAV dešinės ži.ūrint, Po dryli
ka vėliavų. Tarp tironijos ir lais
vės. Periodinėje spaudoje vis 
randa vietą nauji rašiniai, ku
rie tikrai prašosi sudedami į 
naują knygą. 

2003 m. Lietuvos Krašto 

Nors Vilius nelinkęs pri
iminėti gėlių ir dovanų, ta
čiau, regis, ne visi sveikintojai 
pakluso, nes ant stalo susi
kaupė šūsnis sveikinimų bei 
padėkų raštų, knygų ir kitokių 
dovanoms prilygstančių daik
tų, gėlės ant stalo nebetilpo, 
skautų iškeptas pyragas ir iš
virta dilgėlių arbata, kurios 
Jubiliatas čia pat paragavo bei 
pagyrė, jo tarti padėkos žo
džiai už aukštą vertinimą ir 
sveikinimus liudijo minėjimo 
pilnatvę. 

1951-1971 m. buvo Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
Connecticut apylinkės valdy
bos narys, pirmininkas, apy
gardos politikos komiteto val- Lietuvos skautai su vėliavomis Viliaus Bražėno pagerbtuvėse 
dybos narys, apygardos pirmi- š.m. balandžio 6 d. Vilniaus karininką ramovėje 

Įspūdingas Viliaus Bražė
no gimtadienio minėjimas, 
ypač Jubiliato, monsinjoro Al
fonso Svarinsko ir sesers Ni
jolės Sadūnaitės tarti žodžiai 
įvairių pavojų lietuvių tautai 
ir jos valstybei akivaizdoje, 
virto forumu, skatinančiu 

dirbti Tėvynei, melstis už Tė
vynę. Skambėjo muzika ir dai
nos, prie kurių sodriu balsu 
prisidėjo Jubiliatas. Vyko au
tografų pasirašinėjimas, foto
grafų antplūdis. 

(Ntrs. A. Zolubo) 

Už laisvę kovojo, gyvybes aukojo 
ANTANINA URMANAVIČIENĖ 

Partizanų būrys paklebeno duris 
Į mažą sodiečio trobelę, 
Atidarė jiems jas, liepė džiaut milines, 
Mūs broliukai išvargę, sušalę. 

(Partizanų daina) 

Dzūkijos krašto partizanai, šau
liai, politkaliniai, tremtiniai, ryšinin
kai, artimieji susirinko draugėn pami
nėti Kirsnoje, Lazdijų rajone, kovo
tojų už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę 60-ąsias žūties metines. Ren
ginys prasidėjo šv. Mišiomis Šeštokų 
šventovėje, Lazdijų raj. Juos maldoje 
prisiminti susirinko labai daug žmo
nių. Prieš altorių savo kovos draugų 
pagerbti išsirikiavo partizanai karinė
mis uniformomis su vėliavomis. Su
stojo žvalūs, pasitempę, sidabro gijo
mis plaukuose. Kunigas ta proga pa
sak.ė gražų, pritaikytą pamokslą. Po 
šv. Mišių sugiedotas Lietuvos him
nas. Žuvusiems atminti renginys tę
sėsi partizanų žūties vietoje - Naujo
sios Kirsnos kaime. Atvyko pamaldo
se dalyvavę žmonės. 

Važiuojant keliu, lygioje vietoje 
matoma aukšta ąžuolinė skulptūra, 
raginanti praeinantį ar pravažiuo
jantį sustoti, pamąstyti, prisiminti ir 
pagerbti juos, jaunus didvyrius, negai
lėjusius savo didžiausios Dievo dova
nos - gyvybės paaukoti už ateitį be 
okupanto, už laisvę ir nepriklauso
mybę, be kurios ilgus metus kanki
nosi tauta. Žūties vietoje vėjyje plaz-

dėjo stipriai partizanų šaulių, ranko
se laikomos vėliavos. Išsirikiavo jauni 
kariai. Mirgančios žvakelės tarsi kvie
tė akistaton susirinkusius su žuvu
siais laisvės gynėjais, lyg norėta jiems 
pasakyti, kad jie išlikę gyvi, nepa
miršti ir mylimi. Daugybė baltų gėlių 
paminklo papėdėj - mažame žemės 
lopinėlyje, aplaistytame kritusiųjų 
kovotojų krauju. Jų garbei nuaidėjo 
salvės. 

Kaip visuomet Lazdijuose vyks
tančius renginius vedanti partizano 
dukra Asta Bagdanavičienė prie pa
minklo pakalbėti pakvietė Lazdijų 
rajono šaulių vadą Gediminą Karaus
ką. Jis papasakojo Vasario 16-osios 
išvakarėse partizanų žūties istoriją. 

Po legendinio Kalniškės mūšio 
1945 m. gegužės 16 d. Karauskų sody
boje, partizanai įsirengė slėptuvę
bunkerį, pavadinę "Dunojum". Slėp
tuvės įrengime dalyvavo ir pats so
dybos šeimininkas J. Karauskas. Jis 
buvo aktyvus partizanų ryšininkas ir 
rėmėjas. Slėptuvėje galėjo pagyventi 
ir pasislėpti kovotojai. Joje lankėsi ir 
Dainavos apygardos partizanų vadas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Apie 
3 metus miško broliai glaudėsi šiame 
bunkeryje. 

1948 m. vasario 11-osios vidur
dienį nei visa Karauskų šeima buvusi 
namuose, nei trylikos partizanų būrys 
su savo vadu Bronium Šalaševičium
Žilvičiu buvusiais sodyboje, neįtarė 
išdavystės ("Išdaviko 'Ložos' vardas, 

pavardė žinomi. Tegul jį Dievas tei
sia'', - sakė kalbėtojas). Agentas pra
nešė Lazdijų KGB. 70 čekistų su oku
pantui ištikimais stribais apsupo Ka
rauskų sodybą. Užvirė atkakli kova, 
trukusi apie dvi valandas. Priešas gra
natomis ir šūviais padegė ūkinį pa
statą. Partizanai, kovęsi nepalankioj 
aplinkos padėty (nebuvo miško, kal
vos), ryžosi trauktis. Dalis liko kovoti 
ir pridengti atsitraukiančius ginklo 
brolius. Automatų ir kulkosvaidžių 
ugnimi stabdė priešo puolimą. 

Tądien išdavikas užsitarnavo 
okupanto malonę - nelygioje kovoje 
žuvo penki partizanai, gynę Lietuvos 
laisvę, ir sodybos šeimininkas, kovo
tojus glaudęs ir mylėjęs: Vincas Bar
taška-Vaidotas, Vincas Busila-Ramu
nis, Juozas Jančius-Rytas, Stasys Ker
šulis-Švyturys, Juozas Zdanavičius
Trispalvis, Juozas Karauskas-sodybos 
šeimininkas, pasakojusio Gedimino 
Karausko tėvelis. Kautynėse buvo su
žeisti vadas B. Šalaševičius-Žilvitis ir 
partizanė Ona Jančiūtė-Deimantė, 
taip pat Gedimino Karausko brolis 
Juozas ir kaimyno dukra Adelė Pu
daitė. Vadui ir keliems partizanams 
pavyko prasiveržti ir pasitraukti. 

Žuvusiųjų partizanų ir sodybos 
šeimininko kūnai buvo nuvežti į Laz
dijus. Dzūkiška žemelė glaudė prie 
savęs išniekintus laisvės kovotojų kū
nus. Kur juos okupantai su pakalikais 
palaidojo, niekas nežino. G. Karaus
ko motiną ir tetą Gos buvo partizanų 

ryšininkės ir pagalbininkės) areštavo 
Lazdijų kagėbistai. Jos buvo žiauriai 
tardomos ir kankinamos. Penki 
mažamečiai Karauskų vaikai liko 
vieni be globos, be vietos. Geri kaimy
nai laikinai priglaudė juos. Po kelių 
dienų iš kalėjimo grįžo motina su 
teta. Vėliau motiną nuteisė 10 metų 
kalėti Karagandos lageriuose. 

Pagerbus kovotojus žūties vieto
je, renginys tęsėsi Naujosios Kirsnos 
bendruomenės salėje. Renginio va
dovė susirinkusiems pasakė, kad Laz
dijų rajono žmonės gali didžiuotis savo 
geru, jautriu meru Artūru Margeliu. 
Jis visada arti žmogaus, nestokojantis 
atjautos, suprantantis. Jis dalyvauja 
visuomet politkalinių, tremtinių, par
tizanų renginiuose. Būtų gerai, kad 
Lietuvoje būtų daugiau tokių merų. 
Salėje G. Karauskas įrengė kovoto
jams atminti skirtą parodėlę. Skam
bėjo gražios bunkeriuose gimusios 
partizanų dainos. Dainavo Lazdijų 
politkalinių choras, Kirsnos daini
ninkės. 

Kalbėtojai meras A. Margelis, A 
Bagdanavičienė, Alfonsas Vitkauskas 
ir kiti piktinosi esamomis Lietuvoje 
negerovėmis, valdančiųjų abejingu
mu. Švietimo sistema voratinkliais 
apsinešus. 1i'ūksta dėmesio jaunuo
menės patriotiniam auklėjimui. 

Artėjant rinkimams, žmonės tu
rėtų apsispręsti - melagių ir apsišau
kėlių nerinkti. Meras dėkojo visiems 
dalyvavusiems šventėje G. Karauskui, 
šio prasmingo renginio organizato
riui, ir pakvietė visus dalyvauti Lietu
vos valstybės nepriklausomybės atkū
rimo 90-ųjų metinių minėjime. 
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XIV Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumas 

14-th World Lithuanian Symposium on Arts and Sciences, 
2008 m. lapkričio 26-30 d.d. 

KVIETIMAS i XIV Pasaulio lietuviq mokslo 
ir kūrybos simpoziumą 

Gerbiama/as ponia/e, 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti XIV 

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) 
simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 27-
30 d.d., Lemonte, (Čikagos priemiestyje) 
Illinois valstijoje, JAV. 

l. Pasaulio Lietuviq mokslo ir kūrybos 
simpoziumai 

Simpoziumų tikslas - suburti išeivijoje ir 
Lietuvoje gyvenančius lietuvius mokslininkus 
bei kultūros ir meno atstovus į bendrą renginį, 
siekiant sustiprinti tarpusavio ryšius, skatinti 
dalintis savo pasiekimais mokslinių tyrimų, 
kultūros ir meno srityse. 

PLMK simpoziumai pradėti organizuoti 
1969 metais JAV Lietuvių bendruomenės ini
ciatyva. Pirmieji penki simpoziumai (1969-
1981), dėl "geležinės uždangos'', dalyvių iš 
Lietuvos beveik nesulaukdavo. Į simpoziumus 
atvykdavo kitose užsienio valstybėse gyvenan
tys lietuviai. Tik vėlesniais metais mokslinin
kams iš Lietuvos atsirado didesnė galimybė 
dalyvauti JAV organizuojamuose simpoziu
muose. Malonu pažymėti, kad po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ši JAV 
Lietuvių bendruomenės iniciatyva sulaukė di
delio tiek Lietuvos, tiek užsienio lietuvių aka
deminės bendruomenės palaikymo. Paskuti
nysis XIII PLMK simpoziumas, kuris buvo or
ganizuotas 2005 m. Lietuvoje, sulaukė per 350 
dalyvių iš Lietuvos bei užsienio valstybių. Ti
kimės, kad šiemet į simpoziumą taip pat susi
rinks gausus dalyvių būrys. 

Simpoziumai organizuojami kas treji me
tai Lietuvoje ir JAV pakaitomis. XIV PLMK 
simpoziumą organizuoja JAV Lietuvių bend
ruomenės Krašto valdyba kartu su Lietuvos 
respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 
Tuutinių mažumų ir išeivijos departamentu 
prie Lietuvos respublikos vyriausybės, Lietu
vos mokslų akademija, Lietuvos mokslo tary
ba, Lietuvos mokslininkų sąjunga. 

II. XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
apimtis 

Simpoziumo rengėjai kviečia jus pateikti 
ne tik pranešimą iš savo mokslinių ar kūrybi
nių darbų, bet taip pat pasinaudoti proga 
išgirsti apie daugybę svarbių ir nuostabių pa
siekimų, kuriuos atlieka lietuviai mokslininkai 
užsienyje bei Lietuvoje. Thip pat bus gera 
proga gvildenti naujas mokslines-kūrybines 
kryptis ir būkles su kuriomis susiduriama, 
puoselėjant mokslo ir kultūros pažangą ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Bus aptartos ryšių 
priemonių įvairovės ir jų įtaka susižinojimui, 
bendravimui bei švietimo ugdymui. Bus ban
doma apmąstyti globalizacijos grėsmes ir 

naudą moksliniam išsivystymui; pavojų tau
tinei kultūrai; Lietuvos ir išeivijos lietuvių vie
nų į kitus požiūrį ir bendravimo naudą. 

Simpoziumo metu numatoma aptarti pa
saulio energetikos, aplinkosaugos, visuome
nės sveikatos, informacinių technologijų iššū
kius ir kitas naujausias mokslinių tyrimų kryp
čių temas. Bus nagrinėjamos lietuvių tautos 
tapatybei išlaikyti svarbios temos: lituanistinis 
švietimas išeivijoje, lietuvių archyvų, bibliote
kų, galerijų perspektyvos ir pan. Išsami simpo
ziumo programa bus sudaryta pagal mokslinių 
pranešimų tezes, kurias pateiks lietuvių moks
Hninkai ir kiti kūrėjai iš viso pasaulio. 

m. Registracija 
Norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziu

me maloniai prašome iki 2008 m. birielio 30 d. 
registruotis adresu http://www.mks14.com 
Simpoziumo dalyviai kviečiami pateikti siūly
mus pranešimų skaitymui. Paskaitininkai pra
šomi, atsidarius šį portalą, pateikti šią infor
maciją: temos pavadinimą; autorių pavardes 
ir vardus; darbovietės pavadinimą; pašto ad
resą, el.pašto adresą, telefono numerį su šalies 
kodu, fakso numerį, jeigu turimas; trumpą 
CV (tik pagrindinio autoriaus); abstraktą. 

Visa paraiška, išskyrus adresus, turi su
tilpti į vieną puslapį, neviršijant 450 žodžių 
(Word formatu, New Roman arba Ariai rai
dėmis). CV ir abstraktas pateikiami lietuvių 
bei anglų kalba. Registracijos gavimas bus pa
tvirtintas elektroniniu paštu. Visa informacija, 
susijusi su registracija, pranešimų skaitymu, 
sesija ir sekcijų apimtimi, pateikta minėtame 
interneto tinklalapyje. Iškilus neaiškumams 
kitais simpoziumo reikalais, malonėkite kreip
tis adresu: mks.xi.v @att.net. Laukiame jūsų 
dalyvavimo! 

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumo sekcijų temos 

Simpoziumo dalyviai kviečiami pateikti 
pranešimus šiomis temomis: Aplinkosauga, 
ekologija, radiacijos pasekmės; Architektūra, 
urbanistika ir menai; Archyvai, bibliotekos, 
muziejai, galerijos išeivijoje; Energetika ir jos 
technologija žaliojoje planetoje; Gamtos 
mokslai (tame tarpe biologija, chemija, farma
cija); Tikslieji mokslai (tame tarpe fizika, ma
tematika ir modeliavimas); Tuchnologija, inži
nerijos mokslai, informatika; Literatūra ir li
tuanistika; Medicinos ir medicininis aprūpini
mas; Istorija, antropologija; Mityba, buitinė 
pramonė; Pedagogika ir lituanistinis švieti
mas; Pramonė, prekyba, eksporto svarba; Psi
chologija ir socialiniai mokslai (teorija, pritai
kymas, nevyriausybinės organizacijos); Tuisė; 
'Iransportas; Verslas, vadyba, marketingas, 
ekonomika, turizmas; Žemės ūkis, miškinin
kystė. XIV PLMK simpoziumo 

organizacinis komitetas 
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Už laisvę ir demokratiją 
Pagerbta 11 Pasaulinio 

karo veteranų, 1939-43 metų 
Atlanto mūšių dalyvių at
mintis ir jų nuopelnai, sie
kiant pergalės prieš nacių 
Vokietiją. Atlanto mūšiuose, 
kurie nulėmė persvarą są
jungininkių valstybių nau
dai, Kanada patyrė daug 
nuostolių: žuvo 1,700 jūrei
vių, prarasta 70 laivų. Virš 
Atlanto vandenyno žuvo 900 
lakūnų, kurie lydėjo ir sau
gojo laivų vilkstines, pluk
dančias paramą sąjunginin

kėms valstybėms Europoje. 
Ministeris pirmininkas S. 
Harper ir gynybos ministeris 
P. MacKay, sveikindami ve
teranus ir jų artimuosius, sa
vo pareiškimuose pabrėžė, 
kokie svarbūs jų nuopelnai 
šiandieninei kartai, kuri tę
sia kovas už laisvę ir demok
ratiją Afganistane. Halifaxo 
mieste prie vienintelės išli
kusios karinės korvetės ir 
Otavoje karo muziejuje įvy
ko mitingai, kuriuose daly
vavo veteranai ir kariškiai, 
visuomenės atstovai. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper aplankė potvynio 
vietas New Brunswick pro
vincijoje. Patvinusioje St. 
John upėje vandens lygis pa
kilo daugiau kaip 5 m. Dėl 
pavojaus iškeldinta 150 na
mų valdų, uždaryti 35 keliai. 
Visų St. John 673 km ilgio 
upės pakrančių gyventojams 
gresia potvyniai. Fredericto
ne ištirpęs sniegas ir lietus 
vandens lygį pakėlė 8,33 m 
(didžiausias registruotas van
dens lygis 1973 m - 8,63 m). 
S. Harper, lankydamas ne
laimės ištiktas vietoves ir jų 
gyventojus, pranešė, kad fe
deracinė vyriausybė nuken
tėjusiems nuo potvynio su
teiks mokesčių nuolaidas: 
iki 1,000 dol. iš asmeninių 
pajamų, smulkaus ir viduti
nio verslo savininkams -
5,000 dol. ir kitą reikiamą 
pagalbą. 

Federacinės vyriausybės 

gynybos reikalų ministeris 
P. MacK.ay paneigia sklei
džiamą informaciją, kad Ka
nados kariai derisi su tali
bano pajėgomis dėl karo 
veiksmų nutraukimo šioje 
valstybėje. Pasak ministerio, 
su teroristais nesiderima. 
Afganistano vyriausybė ban
do tartis su talibanu, tačiau 
jų reikalavimai yra per dideli 
ir pavojingi dar netvirtiems 
demokratijos pokyčiams. Tu
libano vadovai reikalauja, 
kad iš Afganistano būtų iš
vestos užsienio karinės pajė
gos. Jie nori užimti svarbius 
postus vyriausybėje ir sava
rankiškai valdyti tam tikras 
teritorijas, laikytis islamo 
taisyklių. D. Britanijos ir 
Olandijos kariniai diploma
tai ieško tarpusavio susitari
mo galimybių, bet JAV ir Ka
nada nemano, kad derybos 
gali būti sėkmingos. 

Opozicinės partijos tvir
tina, kad konservatorių vy
riausybė bijo viešumo ir rei
kalauja atšaukti sprenclimą pa
naikinti informacijos sąrašą. 
Nuo 1989 metų vyriausybi
nės informacijos šaltiniais 
galėjo naudotis mokslinin
kai, žurnalistai, visuomenės 
organizacijos ir pavieniai as
menys. Tuks atvirumas leido 
atidžiau stebėti vyriausybės 
priimamus sprendimus ir vi
są veiklą, neretai išaiškėdavo 
nuslėpti faktai ir informa
cija, nenaudinga vyriausy
bei. Konservatorių vyriausy
bė, nusprendusi, kad norin
tys gauti informaciją, gali 
naudotis kitais šaltiniais, pa
skelbė sąrašą uždaranti. 

Liberalų partija atsi
sveikino su ilgamečiu nariu 
Charles Caccia, 78. Jis dau
giau kaip 3 dešimtmečius 
buvo įtakingas partijos na
rys, P .Iludeau ir J. Turner 
vadovavimo laikais buvęs 
darbo ir aplinkosaugos mi
nisteriu. Pastaraisiais de
šimtmečiais dėl nesutarimų 
su tuometiniu liberalų parti
jos vadovu ir ministeriu pir
mininku Paui Martin pasi
traukė iš aktyvios politinės 
veiklos. Charles Caccia atsi
sakė siūlymų pereiti į NDP 
partiją, liko ištikimas libera
lų veiklos principams. 

Turtingiausiai gyvena 
Albertos provincijos šeimos: 
jų bendros 2006-ųjų metinės 
pajamos siekia 70,000 dol. 
Sunkiausiai verčiasi šeimos 
Newfoundland ir Labrador 
provincijoje (jų pajamos tik 
45,800 dol). Ontario provin
cijos šeima per metus gauna 
62,000 dol., tiek pat pajamų 
turi ir vidutinė kanadiečių 
šeima. Pensininkų šeimos 
kasmet savo pragyvenimui 
vidutiniškai turi 42,400 dol. 
Turp 1980-2005 metų šeimų 
pajamos (prieš atskaičiuo
jant asmeninius pajamų mo
kesčius) padidėjo daugiau 
kaip 11 %. Didžiąją dalį val
stybės turto valdo 5% gy
ventojų, vidutinės klasės 
ekonominė ir socialinė pa
dėtis daugelį metų išlieka 
nepasikeitusi. Daugiau kaip 
3 mln. kanadiečių, tarp jų -
1 milijonas vaikų, skursta. 

Kanada 20-oje vietoje 
pagal vaiko ir motinos gero
vę 146 valstybių sąraše. Pra-
9usiais metais ji buvo 15-ta. 
Sį sąrašą sudarė JAV nepel
no organizacija "Save the 
Child". Ši organizacija kas
met pagal tris svarbiausius 
punktus - vaiko ir motinos 
sveikata, išsilavinimo gali
mybės ir ekonominės sąly
gos - vertina valstybių po
litiką, užtikrinant paramą 
motinai ir vaikams. Pagal 
visus šiuos punktus pirmauja 
Skandinavijos valstybės -
Švedija ir Norvegija bei Is
landija. Paskutinėje vietoje 
- kai kurios Afrikos, Azijos 
valstybės. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
VAISTINĖMS PAVOJUS 

LRT žiniomis, vaistinin
kai bijo, jog lėtėjant rinkos 
augimui, mažės ir pavienių 
vaistinių, ir jų tinklų. Smul
kieji prekybininkai taip pat 
įspėja apie gresiantį mono
polį. Penkerius metus augu
si vaistų rinka šiemet rodo 
priešingas tendencijas. Per 
pirmąjį šių metų ketvirtį rin
ka augo bene triskart ma
žiau nei įprasta tokiu metu. 
Viena priežasčių - infliacija. 
Pirkėjai teigia perkantys tik 
būtiniausius vaistus, mato, 
jog suteikiamos mažesnės 
nuolaidos. Vaistinės pažymi, 
kad apyvartos arba padidėjo 
nežymiai, arba mažėjo. To
dėl vaistinių rinkoje gali pa
sikartoti mažmeninės pre
kybos scenarijus, kuriame 
koncentracija didės, žaidė
jai stambės. Manoma, kad 
išliks tik tos pavienės vais
tinės, kurios įsikūrusios ge
rose vietose, pvz., gydymo 
įstaigose. Jau dabar šalyje 
beveik neliko gamyba užsi
imančių mažųjų vaistinių, 

nes tokios nėra pelningos. 
Išlikusias smaugia kylančios 
šilumos bei kitos kainos. Be 
to, trūksta specialistų -
šiuos didesnėmis algomis 
vilioja tinklai. 

SKELBS KALTUOSIUS 
Vilniaus miesto vyriau

siasis policijos komisariatas 
(toliau VPK) planuoja at
naujinti neblaivių asmenų, 
nubaustų už Kelių eismo 
taisyklių pažeidimus duo
menų (vardo, pavardės, gi
mimo metų, įvykdyto ad
ministracinio teisės pažeidi
mo laiko ir vietos, nustatyto 
neblaivumo (girtumo) laips
nio, kodekso straipsnio, nu
matančio atsakomybę už 
padarytą pažeidimą, už jį 
taikytą sankciją) skelbimą 
Vilniaus VPK interneto tink
lalapyje visuomenės infor
mavimo, auklėjamaisiais ir 
administracinių teisės pa
žeidimų pasisaugojimo tiks
lais. 2008 balandžio mėn. 
Lietuvos vyriausiojo admi
nistracinio teismo teisėjų 
kolegija padarė išvadą, kad 
šiuo atveju asmens teisė į 
privatumą neatsveria visuo
menės intereso vykdyti 
šiurkščių Kelių eismo tai
syklių pažeidimų pasisaugo
j imą, informuoja VPK/ 
DELFI. 

"ROKIŠKIO SŪRIUI" 
NUOSTOLIAI 

BNS rašo, kad vienos 
didžiausių Lietuvoje pieno 
perdirbimo įmonių "Rokiš
kio sūrio" grupės pardavi
mai šiemet sausio-balandžio 
mėnesiais buvo 188.5 min. 
litų, arba 1.6% mažesni ne
gu tuo pačiu metu pernai. 
"Rokiškio sūrio" grupė pir
mąjį šių metų ketvirtį patyrė 
9.5 mln. litų nuostolių. Per
nai tuo pat metu grupės 
konsoliduotas pelnas siekė 

3.5 mln. litų. Ši grupė per
nai uždirbo 34.8 mln. litų 
grynojo pelno - 2.7 karto 
daugiau negu užpernai, o 
jos pardavimai buvo 665.5 
mln. litų - 28.4% didesni 
negu 2006 m. Šiemet pla
nuojama pasiekti maždaug 
700 mln. litų konsoliduotą 
apyvartą- 5.7% didesnę ne
gu pernai, kai grupės apy
varta, išankstiniais duome
nimis, buvo 662.2 mln. litų. 
"Rokiškio sūrio" akcijos 
ženklinamos Vilniaus verty
binių popierių biržos oficia
liajame prekybos sąraše. 

LENGVATOS TĖVAMS 
Tėvams, auginantiems 

vaikus iki 18 metų, už kiek
vieną vaiką siūloma taikyti 
papildomą neapmokestina
mųjų pajamų dydį (PNPD). 
Seimas po svarstymo pritarė 
atitinkamoms Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 
pataisoms, kurias parengė 
seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas. Siūloma vieną 
vaiką auginantiems tėvams 
ar globėjams prie pagrindi
nio NPD kiekvieną mėnesį 
pridėti po 50% NPD (160 
litų), o už antrą ir kiekvieną 
kitą vaiką - po 100% NPD 
(320 litų). Jeigu seimas pa
taisoms pritars, jos įsigaliotų 
nuo kitų metų sausio l d. 

VAIKAMS NESAUGU 
Statistika rodo, kad vai

kai eidami iš namų į mokyk
lą ir atgal nėra saugūs. Per
nai įvyko 1453 eismo nelai
mės, kuriose nukentėjo vai
kai. 70 iš jų žuvo. Šiemet per 
pirmus 3 mėnesius regist
ruota 218 eismo įvykių, ku
riuose sužeisti vaikai. Dau
gumos nelaimių kaltininkai 
- neatsargūs arba girti vai
ruotojai. Lietuvos automo
bilių kelių direkcijos duo
menimis, pagal vaikų mir
tingumą per eismo įvykius 
Lietuva atsidūrusi pirmoje 
vietoje tarp Europos sąjun
gos narių. Vaikų mirtys eis
mo įvykiuose sudaro net 
38.5% bendro vaikų mirčių 
skaičiaus. Pernai vaikų, ku
rie žūsta dėl savo neatsargu
mo, skaičius išaugo net 
35%. Šiemet iš 7 žuvusiųjų 
nepilnamečių neatsargiai el
gėsi kelyje tik vienas. Pernai 
neblaivūs vairuotojai pada
rė 15% visų avarijų. Visuo
meninė organizacija "Gel
bėkit vaikus" kartu su bend
rove "Lietuva Statoil" pra
dėjo įgyvendinti ilgalaikį 

projektą "Saugi aplinka -
saugus vaikas", kurio metu 
vaikai ir jų tėveliai bus mo
komi saugaus eismo. Suau
gusiems taip pat bus bando
ma įdiegti įprotį savo vaikus 
prisegti saugos diržais. Šie
met projektas apims 27 vai
kų dienos centrus, kuriuos 
lanko 500 vaikų iš socialiai 
remtinų šeimų. Tikimasi, 
kad šis projektas ir ateityje 
plėsis. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----
v 

Svečiai iš Kalifornijos linksmino Cikagą 
Los Angeles Dramos sam

būrio spektaklis Reikia arklio 
buvo pastatytas "Margučiui 
11" radijo programai paremti. 
Losangeliečius globojo radijo 
valdyba (pirm. Marija Remie
nė ). Spektaklis, 2-jų veiksmų 
Janinos Kliučinskienės kome
dija, 2002 m. laimėjusi 3-ąją 
premiją JAV LB Kultūros ta
rybos rengtame konkurse, įvy
ko š.m. balandžio 6 d„ 2 v.p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
džiugino teatro išsiilgusius či
kagiečius bei apylinkių sve
čius, kurių čia atbangavo ke
lios bangos ir gražiai pripildė 
didžiąją salę. 

Reikia arklio atskleidžia iš 
komiškos pusės šiandieninio 
gyvenimo Kaune dalelę. Vie
niša našlė Stefanija ieško gy
venimo draugo, kuris tą gyve
nimą kiek palengvintų, papil
dytų ir pasiskelbia "poravimo 
agentūroje". Veiksmas trunka 
visą vėlyvą vakarą iki ankstyvo 
ryto ir sukasi apie "jaunikius", 
kurie vienas po kito ateina 
pasipiršti Stefanijai. Ji ir jos 
draugė Regina, irgi našlė, kri
tiškai vertina tuos "jaunikius'', 

nors vaišina ir jų išklauso. Jie 
visi - savanaudžiai. Komiško
se padėtyse pareiškia savo 
piršlybų tikslus: vienas nori 
tvarkingo buto, kitas ieško šei
mininkės ūkiui, trečias - pri
žiūrėtojos savo sergančiai ma
mai ir t.t. 

Vaidintojai gerai atliko 
savo vaidmenis. Graži lietu
vių kalba ir vaidyba kėlė juokų 
bangas ir bangeles, ar šypsnį 
ir susilaukė gausių plojimų ir 
gėlių. Komedijos pabaigoje 
paaiškėjo, kodėl "reikia ark
lio", nes jis būtų geresnis dar
bininkas dirbant sodo žemę, 
nei visi tie niekam tikę "jau
nikiai". 

Komediją režisavo Algi
mantas Žemaitaitis, vaidinęs 
labai įtikinančiai ir vieną iš 
"jaunikių", muzikantą, akto
riui Algiui Mantui negalėjus 
atvykti. Buvo ir daugiau Ze
maitaičių: sūnus Saulius rūpi
nosi dekoracijomis, dukra 
Daina - programa. Abu jie 
buvo dar ir balsais už scenos 
komedijos pastatyme. Kostiu
mai buvo Emos Dovydaitie
nės, grimas - Aušros Juškai-

tės-Rozegard, garsai ir apšvie
timas - Juozo Ulevičiaus. 

Vaidintojai: Stefaniją, ieš
kančią gyvenimo draugo, vai
dino Edita Kliučinskaitė; Re
giną - jos kaimynę - lnessa 
Kručkauskienė; Arnoldą, in
teligentą, buvusį valdininką -
Virgilijus Kasputis; Tadeušą, 
laikantį save bajoru - Remigi
jus Bobina; Petrą, surusėjusį 
lietuvį - Rolandas Žukauskas; 
Marceliną, muzikantą - Algi
mantas žemaitaitis, Martyną 
- Leonardas Mieldažys; Jurgį, 
Amerikos lietuvį - Juozas Pu
pius. Puiku, kad Los Angeles 
Dramos sambūris savo spek
takliams pasirenka lietuviškus 
veikalus. 

Žiūrovai skirstėsi paten
kinti nuotaikinga popiete ir 
vaišėmis, buvo dėkingi Los 
Angeles Dramos sambūriui 
atvykusiam iš toli ir atvežu
siam linksmą spektaklį. 

Buvo dėkingi ir "Margu
čio 11", dėl kurio šis spektaklis 
ir įvyko. Ir, atrodo, kad būtų 
dar labiau patenkinti, jei tokių 
spektaklių sulauktų ir daž
niau! Aldona Šmulkštienė 

Reikia arklio Janinos Kliučinskienės 2-jų veiksmų komedijoje (2008.Iv.6) Jaunimo centre, Či
kagoje vaidinę aktoriai; iš k.: Virgilijus Kasputis, Inessa Kručkauskienė, Juozas Pupius, 
Edita KliučĮnskaitė, Remigijus Bobina, Algimantas Žemaitaitis. 'frūksta Leonardo Mieldažio 
ir Rolando Zukausko Ntr. Z. Degučio 

Kapitonai ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

4. Nustatoma tvarka, kad 
išrinkti atstovai, baigę kaden
ciją, privalo grįžti į savo kil
mės vietą. Jei buvo mokytojas 
- mokytojauja toliau, jei ūki
ninkas - ūkininkauja. Įgiję pa
tirties sostinėje, tokie žmonės 
kilstelėtų ir regionų intelek
tualinį pajėgumą. Tačiau kan
didatuodamas į seimą žinai: 
negali tikėtis valdiško darbo 
Vilniuje, pasibaigus kadenci
jai. Vilniečiams tokia tvarka 
būtų paskata nesiblaškyti po 
Lietuvą, o susikaupti ir išsitar
nauti sostinės gyventojų pasi
tikėjimą. 

Ar tai padėtų pažaboti 
politinę korupciją? Sunku pa
sakyti. Tačiau prielaidos ko
rupcijai tarpti, manyčiau, būtų 
gerokai apribotos. Jei ką ir 
papirktų - tai tik dviem ka
dencijom. Vėliau reikėtų "ieš
koti priėjimų" vėl iš naujo. 
Kainuotų brangiai. 
(Dalis straipsnio apie "teatro 

šalį". Red.) 

Mirė dr. P. Kisielius 
Čikagoje sekmadienį, gegu

žės 4, po pietų mirė buvęs AF 
vadas (1974-1979), gydytojas, vi
suomenininkas dr. Petras Kisie
lius. Gimė 1917.VIII.17 Mari
jampolėje. 1937 m. baigė Mari
jampolės marijonų gimnaziją, 
1939 m. Karo mokyklą Kaune, 
1943 m. VDU medicinos fakul
tetą. Priklausė Lietuvių fronto 
bičiuliams. PLB seimų išrinktas 
narys, VI seimo (1983 m.) ko
miteto pirmininkas, IX liet. išei
vijos tautinių šokių šventės ren
gimo komiteto pirm. 1996 m. 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 ap-

(nuo 1919 metų) 

dovanotas šv. Silvestro riterio or
dinu. ~aliko žmoną Stefaniją, 
dukrą, SAAT narę, dr. Jolitą Na
rutienę su vyru dr. Vytu ~aru
čiu, jų sūnų Arą, buvusį SAAT 
narį, dr. Petrą Vytenj su žmona 
Daiva ir jų vaikusvZarą, Sigą, 
Mantą, Zigmą ir Zibą. 

Ramunė Kubiliūtė, Čikaga 

Patikslinimas 
TŽ nr. 18 straipsnyje Kata

likiškos veiklos apžvalga taisy
tina: Hamiltono Aušros Vartų 
parapija švenčia 60 metų jubi
liejų, o ne - 80, kaip išspausdin
ta. Už klaidą atsiprašome. 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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



Gal išliks "Aušros Vartų" šventovė? 
Po istorinio popiežiaus Benedikto XVI vizito Niujorko lietuviams atgijo viltis 

Lietuviai su italais palydėdami popiežių NY-Kennedy oro uoste Ntr. L. Misevičiaus 

LAURYNAS R. 
MISEVIČIUS 

Balandžio pabaigoje Šv. 
Tėvas Benediktas XVI pirmą 
sykį nuo jo išrinkimo lankėsi 
JAV, o savaitgalį praleido Niu
jorke. Popiežius apsilankė 
Jungtinėse Tautose, aukojo 
specialias pamaldas St. Pat
rick's katedroje Manhattan, 
NY, susitiko su kitų religinių 
konfesijų atstovais ir užsuko į 
St. Joseph's seminariją Yon
kers mieste. Labiausiai jaudi
nantis buvo Šv. Tėvo vizitas 
"Ground Zero", kur prieš še
šerius su puse metų stovėjo 
Pasaulio prekybos centro 
"dvyniai". Popiežius čia mel
dėsi už beveik 3000 žmonių, 
žuvusių per teroristų puolimą 
2001-ųjų rugsėjo 11-ąją. Sek
madienio popietę Šv. Tėvas 
aukojo Mišias didžiausiame 
Niujorko stadione "Yankee 
Stadium", kur jas išklausė 
apie 57,000 tikinčiųjų, tarp 

kurių buvo ir nemaža grupė 
lietuvių. Atsisveikinti su Ame
rikos žemę paliekančiu popie
žiumi į "J .F.Kennedy" oro 
uostą, kartu su JAV viceprezi
dentu D. Cheney ir jo žmona, 
o taip pat daugelio etninių pa
rapijų atstovais, atėjo 25 Niu
jorko lietuviai pasipuošę tau
tiniais drabužiais ir trispalvė
mis. Jie buvo gavę specialius 
pakvietimus iš Brooklyn
Queens, NY, vyskupo N. Di 
Marzio. 

Tuoj po Šv. Tėvo vizito 
New York Post bei New York 
Times dienraščiuose pasiro
džiusiuose straipsniuose tei
giama, kad dabar jau bus 
sprendžiamas ir Niujorko kar
dinolo Edward Egan likimas. 
Praeitų metų balandžio mė
nesį dabartiniam šio miesto 
arkivyskupijos vadovui suka
ko 75 metai. Pagal Romos Ka
talikų bažnyčios kanonus, su
laukę tokio amžiaus vyskupai 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.60% 
2 m. term. indėlius ...... 3.70% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 3.90% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.60% 
2 m. ind ............... 3.70% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 3.90% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

•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 

turi išeiti į pensiją. Kardinolas 
Egan pakluso šioms taisyk
lėms ir nusiuntė savo oficialų 
atsistatydinimo laišką į Vati
kaną. Tačiau popiežius į tai 
iki šiol nebuvo reagavęs. Da
bar tam lyg ir užsidegė "žalia 
šviesa". Juo labiau, kad po
piežius Benediktas XVI, kaip 
teigia New York Times, išei
nančių į poilsį vyskupų pakei
timą atlieka daug greičiau nei 
jo pirmtakas Jonas Paulius II. 
Kardinolas E. Egan, kuris per 
savo tarnavimo Niujorko ar
kivyskupijai laikotarpį suge
bėjo pagerinti finansinę jos 
būklę, stokoja populiarumo 
tarp daugelio iš apie 2.5 mili
jono šios institucijos jurisdik
cijoje esančių katalikų. Yra 
nuomonių, kad siekiant finan
sinės gerovės, buvo uždarytos 
arba tebėra uždarymo proce
se 15 katalikiškų mokyklų 
Niujorko mieste ir net 21 pa
rapija, ko nebuvo būtina da
ryti. 

Lietuviai jau daugiau kaip 
metai kovoja dėl Aušros Vartų 
šventovės išlikimo ir tikisi, 
kad arkivyskupą E. Egan pa
keisiantis Bažnyčios hierar
chas bus lengviau sukalbamas. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evarns] 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 

ftrMAt..V FOUR SEASONS 
IU'J'J"PUK\. REALTY LIMITED 

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

Pa rduodan l, perka nl 

ar l ik dėl informacijo. 
apie namus, vasarna

mius, ūkiu , žemes 
Was.ago , taync.:rio ir 

""' Co llingwoodo apy
' '----'-------' lin k ' sekreipkiLė,5 i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvailis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvių bendruomenės 

Lemonto apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko sekmadie
nį, balandžio 6, Pasaulio lie
tuvių centro patalpose. Jį 
pradėjo LB Lemonto apy
linkės valdybos pirm. Irena 
Vilimienė, Lietuvos himną 
sugiedojo solistė Nijolė Pe
nikaitė-Petrošienė, invoka
ciją sukalbėjo prel. Ignas Ur
bonas. Sveikinimo žodį tarė 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirm. Aušrelė Saka
laitė. Praeito susirinkimo 
protokolą skaitė valdybos 
sekr. Zita Litvinienė. Valdy
bos pirm. L Vilimienė pami
nėjo, kad vienas didžiausių 
apylinkės valdybos darbų bu
vo JAV LB XVIII tarybos 
suvažiavimo globa. Verbų 
sekmadienį buvo surengtas 
sakralinės muzikos koncer
tas, kurio metu atlikti J .S. 
Bach, G.F. Handel, A. Vi
valdi, V. Lubeck kūriniai. At
likėjai - solistų ir instrumen
talistų grupės su vadove var
gonininke Solveiga Palionie
ne. Apylinkės valdybos at
stovai dalyvavo JAV LB Vi
durio vakarų apygardos su
važiavime. 

Apylinkėje svečiavosi JAV 
LB kultūros tarybos pirm. 
Dalia Lukienė, kuri pasidali
jo mintimis apie Kultūros 
tarybos ateities planus. Apy
linkės valdyba palaiko ryšius 
su lituanistinėmis mokyklo
mis, joms teikia ir medžiagi
nę paramą. Birželio mėn. 
paminėta lietuvių trėmimo 
diena. Prie Partizano moti
nos paminklo padėtas gėlių 
vainikas. Palaimintojo Jur
gio Matulaičio šventovėje 
buvo aukojamos Mišios. Va
sarą surengtos dvi gegužinės. 
Vasario 17 d. paminėta Va
sario 16-oji ir Kovo 11-oji. Ta 
proga Alma Adamkienė ir 
Lietuvos generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Dauno
ravičius įteikė apdovanoji
mus rašytojai Liūnai Sute
mai, buvusiam radijo valan
dėlės "Margučio" vedėjui Pet
rui Petručiui ir "Spindulio" 
tautinių šokių vadovei Rasai 
Paskočimienei. Valdybos ižd. 
Birutė Kairienė apibūdino 
iždo reikalus. Lemonto LB 
apylinkės valdybą sudaro: 
Rimantas Dirvonis, Birutė 
Kairienė, Gediminas Kairys, 
Nijolė Penikaitė-Petrošienė, 

Milda Tallat-Kelpšienė, Ar
vydas Bagdonas ir perrinkti 
bei naujai išrinkti nariai -
Marytė Černiūtė, Gedimi
nas Kazėnas, Jūratė Palta
navičienė ir Justas Riškus. 

Gudija 
Lietuvių godos paminėjo 

"Gervėčių" klubo nario, žur
nalisto, glaudžiai susijusio 
su Gudijos lietuvių tautine 
veikla, Bernardo Šaknio, 70 
metų amžiaus sukaktį. Jis gi
mė 1938 m. kovo 18 d. Igna
linos rajone, Kartiškės kai-

me. Baigė Tverečiaus viduri
nę mokyklą. 1957 m. įstojo į 
Vilniaus pedagoginį institu
tą studijuoti lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Studijuodamas 
pradėjo dirbti žurnalistinį 
darbą tuometiniame institu
to laikraštyje Tarybinis peda
gogas - ėjo sekretoriaus pa
reigas. Rašinėti pradėjo jau 
5-je klasėje. 1961 m. B. Šak
nys persikėlė gyventi į etni
nes lietuvių žemes Gudijoje. 
Girių kaimo rusiškoje mo
kykloje dirbo lietuvių kalbos 
mokytoju. Po metų lietuvių 
kalbą mokė Gervėčių vidu
rinėje mokykloje. Vėliau vėl 
grįžo į gimtinę ir mokyto
javo Tverečiaus vidurinėje 
mokykloje. Nuo 1969 m. iki 
1991 m. darbavosi korespon
dentu, ir mokslo ir mokyklų 
skyriaus vedėju laikraštyje 
Tiesa. 1991-1992 m. dėstė 
Vilniaus Gedimino techni
kos universitete. 

1993 m. B. Šaknys įsteigė 
ir pradėjo leisti Gudijos lie
tuviams laikraštį Lietuvių go
dos, būdamas ir jo redakto
riumi vienerius metus. Po to 
pradėjo darbuotis Valstiečių 
laikraštyje. Šiuo metu reda
guoja šio laikraščio priedą 
Tėviškės šviesa. B. Saknys 
1989 m. išleido apybraižų kny
gą Žmogaus atradimas. Vė
liau parašė ir išleido du lietu
vių kalbos vadovėlius rusų ir 
lenkų mokyklų 5 ir 6 skyriams. 
Sukaktuvininkas visą savo 
gyvenimą daug dėmesio ir 
jėgų skyrė lietuvių kalbai bei 
lietuvybės išlaikymui Rytų 
Lietuvoje ir lietuvių žemėse 
už Lietuvos valstybės ribų. 
Sukaktuvininką sveikino 
Lietuvių godos, "Gervėčių" 
klubas, Gervėčių lietuvių 
bendruomenė, Rimdžiūnų 
lietuvių vidurinė mokykla, 
Pelesos lietuvių bendruome
nė, Pelesos vidurinė mo
kykla ir kt. 

Britanija 
Londone Britanijos lie

tuvių labdaros vakarienėje 
Tauragės apskrities neturtin
gų tėvų vaikams suaukota 
250,000 litų. Už šias lėšas pla
nuojama organizuoti tiems 
vaikams vasaros stovyklas. 
Vakarienėje dalyvavo vienas ži
nomiausių kulinarų J amie 
Oliver, taip pat garsūs akto
riai Dexter Fletcher, Jason 
Fleming bei vienas žymiau
sių menininkų Jonathan Yeo 
ir per 300 Britanijos ir Lie
tuvos verslininkų. Renginio 
sumanytojas - Lietuvos am
basadorius Londone Vygau
das Ušackas. Vakaro metu bu
vo atliekamos Dalios Ibel
hauptaitės režisuotos W.A. 
Mozarto operos Užburtoji 
fleita ištraukos. Tauragės ap
skrityje socialiai remiamos 
šeimos augina 2338 vaikus. 
Pasak režisierės D. lbelhaup
taitės, Britanijos lietuvių 
labdaros tikslas yra pasiekti 
kiekvieną iš šių vaikų. JA 
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STASYS KASPARAS 

Lietuvos karalaičio šven
to Kazimiero šventėje, kovo 
mėnesio 4 dienos vakare, Lon
dono ir artimųjų apylinkių li~ 
tuviai rinkosi i Lietuvos am
basados rūmus paminėti į!y
maus rašytojo Kazimiero Ba
rėno gimimo šimtmetį. Įėjus i 
~b~sados ~riėmil!l~ . s~ę 
kiekvieną pasitiko da1hnmkes 

Gyvenimas, literatūrai skirtas Lietuvos lietuviams. Rašytojo 
Kazimiero Barėno biblioteka 
iškeliavo i Lietuvą. Adresas: 

Didžiosios Britanijos lietuvią rašytoją patriarcho 
KAZIMIERO BARĖNO 100-meds 

Panevėžio apskrities G. Pet
kevičiūtės-Bitės viešoji bib
lioteka, Respublikos g. 14, Pa
nevėžys. 

Marijos Barėnienės tapytas 
Kazimiero Barėno paveikslas. 
Pasižiūrėjus i jį tartum girdė
josi Kazimiero balsas: "Sveiks 
atėjęs!" ... Šimtmečio minėji
mui vadovavusi Danielė Mar
tinkėnienė, vilkinti Marijos Ba
rėnienės išaustais tautiniais 
drabužiais, pakvietė ambasa
dorių V. Ušacką pradėti mi
nėjimą. Jis savo trumpame žo
dyje pasveikino rašytojo Kazi
miero žmoną Mariją Barėni~ 
nę, dėkodamas jai už sąlygas 
ir talką, kad Kazimieras galėjo 
daugiau laiko praleisti prie 
lietuviško fod!io, ir sveikino 
gausiai susirinkusius į minėji
mą ir iteikė gėlių puokštę ra
šytojo žmonai Marijai. Kiek
viena gėlė puokštėje repre
zentavo kiekvieną Kazimiero 
Barėno knygą. 

Kuizinienė glaustai nušvietė 
Kazimiero Barėno 1953-2004 
metų kūrybos laikotarpi. Ak
torė Danielė Martinkėnienė 
pristatė poeto Laimučio Šal
kaus dedikuotą eilėrašti Kazi
miero Barėno knygoms. Ak
torė Živilė Šlekytė-Stanton 
suvaidino iš 21 Veronikos dia
logą "Mėsininkas Kingas ir jo 
krautuvės lankytoja Veroni
ka". Vitalija Urbonavičienė iš 
Panevėžio pasidalino ispū
džiais, kaip K. Barėnas rengė
si perduoti visą savo biblio
teką i Lietuvą. ir apie rašytojo 
paskutinio saulėlydžio dienas. 

Minėjimo vedėja Danielė 
Martinkėnienė pristatė gar
bingą viešnią, atvykusią iš Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Istorijos instituto doc. dr. Da
lią Kuizinienę, kuri buvo kelis 
kartus susitikusi im pačiu rašy
toju jo namuose. Dr. Dalia 

Stasys Kasparas prisiminė 
tuos laikus, kai Europos lktu
vis buvo Kazimiero Barėno 
redaguojamas be jokių cenzū
rų. 1 ame buvo garsusis laiškų 
skyrius, vadinamas "'Th.vo Jo
nas", labai kritiškas apie visą 
D. Britanijos lietuvių gyveni
mą. Čia gimdavo idėjos ir su
manymai, kurie daug padėda
vo lietuviškam gyvenimui. Ka
zimiero Barėno asmenybė 
daug gero davė mano ateičiai. mas Kinka sakė, kad jo jau

nystėje K. Barėnas jam buvęs 
nepaprastai ypatingas žmo
gus, iš kurio jis pasisavino ~ 
tetą "barėnišk:ų" bruožų. Jis 
pasiūlė prie Kazimiero Barė
no namo Ealing mieste pri-

taisyti memorialinę lentą. 

Rašytojas K. Barėnas, at
keliavęs i Londoną rūpinosi 
lietuviška spauda, dalyvauda
vo visuomeninėje ir kultūri
nėje D.B. lietuvių veikloje. 
Nuo 1957 iki 1973 metų reda
gavo Europos liduvj. Vadova
vo "Nidos" knygų klubo lei
dyklai Parinko spaudai ir re
dagavo 80 knygų. 'Dllp pat r~ 
dagavo ir išleido 10 literatūros 
almanacho Pradalgė tomų, dvi 
knygas apie D. Britanijos lietu
vių gyvenimą, Sauja derliaus 
lietuvi-ų prozos antologiją, 
RWctinė- literatūrinius skaity
mU& Paties rašytojo Kazimi~ 
ro Barėno kūryba: romanai -
Beragio olio meta4 Dvidelimts 
viena ~ronika, Meškos mau
rojimo metai, Tūboto gaidno 
metai; novelės-apsakymai -
Giedra visad grįžta, Karali1ka 
diena, Atsitiktiniai msitikima4 
Kilogramas cukraus, Pati apa
tini pakopa, Apsakymų rinkti
nė, Sieninis klllendorius (kas
dien nuplėšiamas), vadintas 
"Nidos" kalendoriumi. Verti
mai - John Stanbeck Tarp pe
lių ir V}'nf, James Hilton Su
~ poM Opse. Rašytojas bu
vo stipri, ryžtinga asmenybė, 
kuri su savo didžiule kūryba 
įrašė D. Britanijos lietuvius i 
Lietuvos literatūros istoriją. 

Kastytis Baublys kalbėjo 
apie rašytoją, kaip nuoširdų 
Baublių šeimos bičiulį. Jis pa
stebėjo, kad Kazimieras buvo 
šiltas, nuoširdus, visuomet vi
siems padėti pasiruošęs. Ro-

D. Britanijos Lietuvių są
jungos valdybos pirmininkė 
įteikė Kazimiero Barėno naš
lei didžiulę gėlių puokštę, 
kaip padėką Kazimierui ir 
Marijai už darbą Britanijos ir 

Motina 
ALI: RŪTA 

'ltsinys iš 18 nr. 

Kai dukteriai kelias klases baigus, tėvas pasa
kė - "gana, jau prasimokė, darbelį valsčiuje gaus, 
paskui ... ištekės už kurio mokytojo ar policijos 
vado •.. ", ji griežtai atsiliepė: "Ar nematai, kad 
mergaitė nori mokytis? Kad gerai mokosi - pir
mą.ja? •• 'Tugu eina toliau! Kiek tik ji gali 'Th.ip ir 
buvo. O ne tik ta mergaitė; buvo jau keli ir ber
niukai paaugę, ir tie noriai kasryt pėsti i mokyklą 
miestely ėjo. &ik.ia jr tuos - i gimnaziją. .• 

"Kiek tik išgalėsim", - sakė ji. Ir vežiojo 
arkliuku penkiolika .kilometrų i apskrities miesto 
gimnaziją. vežė jiems patalus, baltini-ų, stildaini-ų 
ir puodynėlių geriausio maisto, kokio tik ūk.y 
galėjo prigaminti ir sutaupyti, vežė i išnuomotus 
(pas davatkėles) butus, kur jiems virė, juos mai
tino, o vaikai ėjo iš klasės i klasę. Ji pati ir nuvež
davo, jau mokėjo pakinkyti ir iškinkyti arkliu.ką. 
O ji pati niekad nesiskundė pavugusi, nors pa
kosėdavo .•. 

Duktė, dar žemesnės klasės mokinė. jau ste
bėjosi. Mokinių pamaldose - rytą, vos pagiedo
jus Pulkim ant kelių, ji nugirsdavo netoli durų jų 
Mamu~ sukosint. 'Th.i suspėjo ir i pamaldas - su 
jais ... Širdelei džiaugsmu plakant, ji apsikabin
davo po pamaldų su Mamute, ir abi eidavo pasi
šnekėdamos namo, tai yra, i jų butą, km jai ap
rodė ką atvežusi, ką reikia greičiau - pirma val
gyti, kad nesugestų, ką pataupyti. "Pavasario 
darbymetė, gal tik už kelių savaičių vėl atvažiuo
siu. .. ", - ji sakydavo. Ir duktė suprato; ji tvarkin
gai dalijosi maistu su broliais, pasitardama ir su 
šeimininke. 

Thip metai po metų.„ Iš klasės i klasę ... 1ik 
vienas broliukas, mergaitėms rašęs eilėraščius, 
bet pritingėjęs ruošti pamokas iš knygų, po ke
turių klasių pasitraukė nuo mokslo, grįžo namo 
- i ūki; jaunas ir susituokė. Tėvai netrukdė. O 
kiti keturi vaikai - tęsė.„ Ir visi baigė gimnazi
jas, o tik dvi dukterys, jau savo daugiausia jėgo-

Manmle, m tik 11iena ••• 

Anksti keldavo vaikus-į pamaldas (du .kilomet
rai pėstiem). Šiokiadieniais- į darbus, po darbų 
pailsėjus, buvo irgi kas daryti - troboj ... O jei il
giau lyja, - visi troboj, - tai ji ve1pia ar audžia, 
mezga pirštines ar ką kitą. .. Savaime aišku, vai
kai (ir samdiniai) turi numatyti, prasimanyti 
kiek.vienas savų darbų, - visiems pasišneku
čiuojant. 

O duktė kartais prasitardavo įdomią knygą 
skaičiusi ar vaidinimą gimnazijoj mačiusi. "Na, 

tai ir mums papasakok!„ - sakydavo ji su smalsu
mu. Ir duktė pasakodavo, o visi klausėsi Jei bū
davo užėjęs kas iš kaimynų, tai ir jis klausėsi. O 
jei kaimynas kokias naujienas ... Išklausydavom 
ir jo. Jei visi jau buvo susėdę pietų aplink didelį 
stalą, tai ji, mūsų draugiška kaimynams mamu
tė, kviesdavo ir jį: "Na, sėsk, kaimyne, prie mūsų 
sriubos ... „ Bet dažniausiai atsisakydavo - padė
kojęs. 

O jei užeidavo elgeta (kas buvo reta anais 
laikais), tai ji: "Vaikai, atriekit nemažą abiš!Ię 
jam duonos, - atrodo, terbelė dar apytuštė". Zi.
noma, elgeta jau garsiai meldėsi prie durų ir net 
giedojo - Už dūlelea čysčiuje, už leimininkų avei
/catą, už... Vaikai suprato, kad reikia vargšui 
duoti. Dirbk, turėk ir pasidalink, - tai jos be 
žodžių, be pamokų mokymas pa~zdžiu. Prieš 
šventes sudėdavo ji krepšelį - pyragėlio, dar ko
ki skanėstą, paduodavo dukteriai: "Va, nunešk 
tai našlei, kuri gale kaimo giyčiutėje gyvena, ne 
ką ji uf.sidirba, prieš šventes ir jai reikia ko ge
resnio". Ir duktė (dar maža) pasišokinėdama 
nunešdavo, o dar linksmesnė grįf.davo, nes buvo 
pagirta, paglostyta. .. Jautė kažką gero! 

Thip ji mokė. Išmokė katekizmo, ruošė Pir
mai Komunijai, įtaisė baltą sulmytę, nes mergai
tė norėjo, kaip ir kitos, eit "gėlių barstyti". Prieš 
Monstranciją procesijų metu aplink šventorių, 
giedant ... Prieš Velykas, naktį klūpant, rytas -
saulei tekant, skambant varpams, giedant, gie
dant - Kilia Kristus, mirtis krito„. Mergytės, glo
bėjų išmokytos iš eilės atsigręždavo ir bėrė gė
les. 1lli pasilik.o visam gyvenimui. Thi religinis 
auklėjimas pavyzdžiu, veikla, maldos būdu, lais
vu noru, ne liepiant, verčiant. .. O moralinis auk
lėjimas? Ne, ji nebuvo baigusi mokslų, pedago
gikos nežinojo, bet ... ar nebuvo jos, mūsų Moti
nos, dar didesnis mokslingumas iš savų tėvų, iš 
kaimo papročių (pagalba-talb, dalintis su netu
rinčiu, atjausti samdinius - sunkiai dirbančius) 
ir visa kita. .. 

Iš gyvenimo, iš įgimto gailestingumo, iš 
širdies, nelaukiant atlyginimo, padėkų, pagyrų. .. 
Visa tai, mūsų laimei, buvo mūsų kaime. 

Nukelta i 9-tą psl. 



Mamutės siūlų kamuolys 
- Prisėsk, dukrele, prie ratelio, -
Mamutė kvietė verpdama. 
- Kuodelis vilnų dulkes kelia, 
Bet bus šilta visiems žiema. 

Sužėrus nuobiras prijuostėn, 
Skubėjo krosnin greit subert. -
Grindis nepriekaištingai 

šluosčius, 

Juk negalėjo ir privelt. 

Šio kambarėlio grindys senos, 
Buvo išplautos pelenais, 
Iš tos krosnelės, kur kurenos 
Likučiai vilnos, pagaliai. 

O siūlas slydo... Tarsi tyčia 
Jį išvaškavo kažin kas ... 
Rami sėdėjau, kad klausyčiau 
Jos nepabaigiamas šnekas. 

Primezgus pirštinių, megztinių, 
Nereikalaudavo grąžos. 
- Nebus rankelės tau sutinę 
Kaip kad kadais mano mažos. 

Lig šios dienos graudu be galo -
Kažkas užstringa gomury: 
Regis, puikuojasi ant stalo 
Mamutės siūlų kamuolys ... 

Audėja, verpėja, 1934 Ntr. B. Buračo (Darbai darbeliai) 
IRENA VAIČIULYTĖ

BRADAITIENĖ 

Motina 
Atkelta iš 8-to psl. 

Kartais valgom visa šeimyna pietus, susėdę 
aplink didelį virtuvėje stalą. Sėdim, lėtai už
kandžiaujam, šnekučiuojam, juokaujam ... Tais 
metais nebuvo pakankamai mėsos mūsų na
muose, tai Mamutė iš didelio gabalo atpjaudavo 
kiekvienam po dalį skanios mėsytės ... Na, vie
nas mažesnių brolių gailiu balsu sako: "Ma
mute, o kodėl man tiek mažai?" "Kad tiek tė
ra šiandien", - ji atsako. " O kodėl Antanui 
daug didesnis gabalas?" "Antanas daugiau ir 
sunkiau dirba, ar ne?" Visi tyli. Samdinys An
tanas šypsosi. Nutyla ir broliukas ... Panašių 
pamokų ji mums dažnai duodavo. 

Pamačiusi dukterį dėvint jau labai trumpą 
suknelę, kurią ji, matyt, pasiskolino iš draugės, 
ji pakraipė galvą, parodė į jos blauzdas ... "Na, 
kam to reikia? Visada buvai padori, kukli, tai 
ir būk ... Mažu kur kas dėvi ... Ar tau reikia 
sekti, kas negražu?" To užteko, su drauge ne
besidalino. O kai atėjo laikas artimesnėms 
draugystėms su berniukais ... 

O mūsų Mamutė ateidavo ir į jaunimo šo
kius kaime arba artimame miestely, pastebė
jusi dukterį jau artimesniu prisiglaudimu šo
kant prie jaunuolio, kuris ir labai rūkė, ir mė
go išgerti, ji - dukteriai vienai, niekam kitam 
negirdint, pasakė ramiai: "Argi jis tau, dukry
te?" Ir to užteko. Ne taip greitai, ne iš karto, 
bet permąstė, nebuvo kvaila iš prigimties duk
tė, kad jis - tikrai ne jai. Ir taip pasibaigė - pa
mažu, gražiai, sėkmingai. Ir vėliau gyvenimas 
parodė, kad jis tikrai ne jai. 

Deja, sunkių vargo metų slegiama, ji su
sirgo ir širdimi, ir reumatu. Dar ir kitom li
gom. Trumpai gyveno, vos tik 61 metus. La
biausiai gal ją slėgė ne vien ligos (buvo ji be 
galo kantri), bet ir liūdesys, vaikams pasitrau
kus iš Tėvynės, jiems pasilikus su Tėvu ir tuo 
keturias klases baigusiu sūnumi. 

Ji taip mėgo pasakoti! Ji mėgo ir pasakoji
mų klausytis - vaikų, šeimos, kaimynų. O jau 
buvo laikai atvirumo praėję, buvo baisūs lai
kai ... Ne migo naktys, baimė ... Ateis vieni -
duokit kąsnelį, pagelbėkit miškuose badau
jant, kovojant. Ateis kiti - duokit degtinės! Ar 
nebuvo užėję banditai? Duokit, duokit. O 
jiems nebeliko nieko. Ji visiems duodavo, kiek 
galėjo ... Sakydavo, mums esant: "Duodu kiek
vienam užėjusiam kareivėliui: lietuviui, vokie
čiui, rusui ... " O jau visokie ir tada užeidavo, 

užeidavo ir tada visokių okupacijų laikais. Vėl 
ji sakydavo: "Duodu užklydėliui. Nes ... Ką ži
nai? Gal ir mano sūnus, kur užklydęs, alkanas 
prašys ... Gal ir jam gailestinga ranka paduos ... " 

O kai pro Geležinę uždangą pralindęs at
klydo mums jos vienintelis laiškelis, trumpas, 
kitu vardu, kitu adresu, ji rašė: "Nesiųskit 
mums nieko ... savo vardu ... Mes visko turim, 
esam laimingi ... O jūs - būkit, kur esat... Tai ir 
buvo atsisveikinimas". Tokia buvo mūsų Moti
na. Prisiminus anuos laikus, 1918-tųjų metų 
savanorių iškovotos Nepriklausomybės Lietu
voje laikus, ar ne visos motinos buvo tokios 

' ar labai panašios, ypač kaimietės, bet ir mažų 
miestelių, ir provincijų, net ir dideliuose mies
tuose, - ar ne visos lietuvės Motinos buvo pa
našios? Užtat ir liko Lietuva, mokslinosi, tur
tėjo, gerėjo gyvenimas. Iki visa tai sužlugdė 
okupacijos, sužlugdė atskirus žmones ir tautas. 
Ar bus Motinų, kurios vėl atstatytų? Dieve, 
duok! (Pabaiga) 

Rokiškis 
Diena greit praeina. Šimtmečiai - irgi. 
Sustok, susimąstyk, atsiminimų ištroškęs. 
Ten lietų Lietuva, tai ten - Tėvynė: 

Rudžiai, Kamajai, už 15-kos mylių - Rokiškis. 
Keli šimtmečiai jo gyvavimo istorijos ... 
Net penki? Kaip praėjo, argi pameni? - -
Bet kam šimtmečiai? Svarbu mūsų dienos ... 

Rengėsi metai, vasarų laisvė po klasių 
kalėjimo .. . 

O vėl - su obuoliais, grybais, indeliu grietinės .. . 
Knygos kuparėly, patalai po pasėstais. -
Prie liūdnos motinos "sudie" pasakyt gretinies, 

bet susigėsti ... 
O Bėriui ristele - vežimas gerai pakrato, 
o ratai, tie besiklaipą ratai ... 
Keliukas tęsias - kaip Ariadnės siūlas. - -

Po Kalėdų atostogų - vėl į gimnaziją. 

Kojos į kaulą sušalę, daužyti siūlosi. 
Drebi susikūprinus važyje ... 
Metai po metų - tas pats, nieko naujo. 
Tiktai galvelėj žinių prisikrauna. - -

Tėvai sulinkę namie pasilieka. 
Ateities tau upės - nežinomos, sraunios. 
Žingsniai - nuo Rokiškio tolyn - vis gilėja ... 

(Autorė eilėraštį skyrė Rokiškio 500 metų 
sukakčiai paminėti. RED.) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus mokytojų na

mų akordeonų kvintetas 
"Concertino" balandžio 6 
dieną šventė kūrybinės veik
los trisdešimtmečio jubiliejų. 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesorius Ri
čardas Sviackevičius 1978 m. 
subūrė kvintetą norėdamas 
įrodyti muzikiniam-kultūri

niam Lietuvos elitui akor
deonininkų aukštą techninį 
ir meninį muzikavimo lygį. 
Kvinteto nariai - profesio
nalūs akordeono muzikos 
atlikėjai ir pedagogai Ilma 
Plungaitė, Regina Pance
kauskienė, Žana Gumenaja, 
Rasa Miškinienė ir R. Sviac
kevičius. Kvintetas yra kon
certavęs daugiau nei 900 
kartų ne tik įvairiose Lietu
vos vietovėse, bet ir D. Bri
tanijoje, Vokietijoje, Suomi
joje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Lenkijoje, Olandijoje, Rusi
joj e, Austrijoje. Laimėjo 
Grand Prix konkursuose Ita
lijoje ir Austrijoje. 

Jubiliejiniame koncerte 
kvintetui talkino solistė Na
talija Katilienė ir birbyni
ninkas Kastytis Mikiška. 
Programoje skambėjo kvin
teto repertuaro "perliukai": 
J.S. BachoArija D, E. Grie
go Siuita senoviniame stiliu
je, W.A. Mozarto Ariete, A. 
Chačaturiano valsas iš muzi
kos dramai Maskaradas, F. 
Latėno pasadoblis iš kino 
filmo Miesčioniškas gyveni
mas. Užsienio koncertuose 
kvintetas dažnai demonst
ruoja originalius lietuvių 
kompozitorių, B. Gorbuls
kio, E. Balsio, B. Dvariono, 
J. Juozapaičio, J. Tamulio
nio, F. Latėno, V. Bagdono, 
T. Makačino kūrinius. Dau
gelis šių kūrinių buvo sukurti 
specialiai kvintetui. 

Vilniaus paveikslų gale
rijoje Lietuvos dailės muzie
jus ir Lietuvos heraldikos 
komisija parengė apžvalginę 
parodą Lietuvos valstybės 
šiuolaikinė heraldika. Paro
da, atidaryta kovo 20, tęsis 
iki gegužės 25 dienos. Paro
doj e išstatyti 1968-1970 ir 
1989-2007 m. sukurtų ir at
kurtų kūrinių originalai, pa
teikiama informacijos apie 
lietuviškos heraldikos kūrė
jus. Atitinkamais įstatymais, 
nutarimais ir prezidento 
dekretais valstybėje įteisinta 
10 apskričių, 60 miestų bei 
rajonų savivaldybių, per 200 
miestų ir miestelių herbų, 
patvirtinta ir apie 250 vėlia
vų, antspaudų projektų, de
šimtys policijos, kariuome
nės, laivyno, aviacijos herbinių 
vėliavų, uniformų skiriamųjų 

ir kitų heraldinių ženklų. 
Lietuvos heraldika prasi

dėjo XIV š. pabaigoje su ku
nigaikščių, kilmingų asme
nų, jų valdomų žemių her
bais. Vėliau juos naudojo 
Katalikų bažnyčia, miestai, 
kariuomenė, amatų cechai. 
Dar vėliau heraldika įsi-

skverbė ir į skirtingus socia
linius sluoksnius, kultūros 
sritį. Sovietmečiu heraldika 
nebuvo skatinama dėl "tau
tinio tapatumo ir istorinio 
valstybingumo" pavojaus. 
1987 m. pabaigoje atgaivinta 
Lietuvos heraldikos komisija 
veikia prie Lietuvos prezi
dento institucijos. Šiuolaiki
nę heraldiką kuria apie 60 
dailininkų, iš kurių paminė
tini Arvydas Každailis, Ro
landas Rimkūnas, Juozas 
Galkus, Laima Ramonienė, 
Raimondas Miknevičius. 

Kauno dramos teatro 
Palėpės scenoje kovo pabai
goje įvyko dviejų aktorių 
(Daivos Stumbrytės ir Gin
taro Adomaičio) kamerinio 
spektaklio pagal prancūzų 
dramaturgo Eric-Emmanuel 
Schmitt pjesę Vedybiniai nu
sikaltimai premjera. Pasak 
pjesės autoriaus, "vedybos -
tai žmogžudžių sąjunga", tad 
spektaklyje kovoja moteris 
su vyru, kas ką įveiks per 
smulkius melus, nusikalti
mus, paslaptis ir nutylėji
mus. Pasak režisieriaus Rai
mundo Banionio, - tai de
tektyvas, ir juodoji, kartais 
ryškiomis spalvomis pasipil
danti, komedija, kurios siu
žetas labai paprastas, gyveni
miškas. Spektaklio sceno
grafas dailininkas Sergejus 
Bocullo, muzika - kompozi
toriaus Fausto Latėno. 

Velykos švenčiamos pir
mąjį mėnulio pilnaties sek
madienį po pavasario lygia
dienio. Velykų pavadinimas 
kilęs iš žodžio "vėlės". Mūsų 
protėviai tikėdavo, kad at
ėjus pavasariui vėlės atsike
lia iš žemės. Todėl Velykų 
dieną lankydavo mirusiųjų 
kapus ir nunešdavo jiems 
dovanų - kiaušinių. Atėjus 
krikščionybei, Velykų pras
mė pasikeitė, bet išliko ir 
daug pagoniškų elementų. 
Svarbiausias iš jų - margu
čiai, kurie simbolizavo gyvy
bės atsiradimą, vaisingumą. 

Tautosaka byloja apie 
kiaušiniui teikiamą magišką 
galią: lietuviai žemdirbiai 
pirmoje išartoje vagoje dar 
XIX š. pabaigoje aukodavo 
kiaušinį Žemynai. Po žiemos 
pirmą kartą per Jurgines į 
laukus genami gyvuliai turė
davo peržengti po tvarto 
slenksčiu padėtus du neda
žytus ir du išmargintus kiau
šinius. Jei šių gyvuliai nesu
daužė, tikėta, kad gyvuliai 
liks sveiki. Lietuvoje velyki
niai kiaušiniai buvo dažniau
siai marginami rašytiniu (vaš
ku), skutinėtiniu ir teplioti
niu būdu. Kadaise margini
mo tradicijos būdavo per
duodamos šeimoje - visi su
sėdę kartu margindavo, lenk
tyniaudami kieno margutis 
bus gražiausias. Dabar šei
mose tam jau dažnai nėra 
laiko, ir jaunimą tenka tau
todailininkams supažindinti 
su marginimo menu mokyk
loje. GK 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 12 v.d. iki 
7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI oer 84 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.50% 
180-364 d. term. ind ......... 1.50% 
1 metų term. indėlius .......• 2.00% 
2 metų term. indėlius .......• 2.50% 
3 metų term. indėlius .......• 2.85% 
4 metų term. indėlius .......• 3.10% 
5 metų term. indėlius .......• 3.25% 
1 metų "cashable" GIC .....• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk •.....• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk. . ....• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk •.....• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk •.....• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ......• 1.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.60% 
Taupomąją sąskaitą ••••••••• 0.10% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...• 0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk ........• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. • ........... 1. 75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ..•....... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo ..•....... 5.75% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •....... 5.25% 
2 metų •....... 5. 75% 
3 metų •....... 6.25% 
4 metų •....... 6.50% 
5 metų •....... 6.60% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 4. 75% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILYJE 
vasaros metu 

(nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 1 d.) 
NEDIRBS ANTRADIENIAIS 

Ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs 

įprastomis valandomis 

e l~~g Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge creec, uice 1508 
Toronco, M2M 4 3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo.ąi 

' lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D .. , M. e., Ortho. Dip., R D ( ) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMO ') 

Toronto O , M8W lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kelionė į kitokį pasaulį 
Ten akmenys daug kalbėjo apie senovę, bet ne lietuviškai 

GEDIMINAS KURPIS 

Tęsinys iš 18 nr. 

Marsa Matruh - ir atgal į Kairą 

Marsa Matruh - egiptiečių mėgstamas 
kurortas, 235 km į vakarus nuo Aleksandrijos. 
Miestelyje nemažai parduotuvių, kavinių, tur
tuolių vasarnamių. Mes apsistojome už mies
telio gražiame viešbutyje "San Giovanni Cleo
patra" (niekas nesugebėjo paaiškinti, kaip tie 
du vardai, neturintys nieko bendro, susipora
vo). Iš mano kambario buvo išėjimas į jūros 
įlanką, tik gaila, kad buvo šaltoka maudytis ar 
saulutėje pasikaitinti. Miestelis turi žavingą 
pajūrį ir garbingus istorinius gimimo metrikus 
- Aleksandro Didžiojo įkurtas 111 š. pr. Kr. 

Apžiūrėjom ir du paplūdimius pavažiavę 
keliolika kilometrų toliau į vakarų pusę: Kleo
patros ir Agibah. Pastarasis ypač gražiai atro
do. Laiptais nusileidi nuo aukštos uolos į gra
žią įlanką. Užuovėja, jūra eina gilyn pamažu, 
gali pajūriu toli nueiti uolos "lentynomis". 
Kadangi negalėjome maudytis, buvo gera pro
ga viešbutyje arčiau susipažinti su bendrake
leiviais. Įdomiai pasikalbėjau su dviem ameri
kiečiais lingvistikos profesoriais, kurie beveik 
nieko nežinojo apie lietuvių kalbą, bet ir aš iš 
jų išgirdau įdomių istorijų apie įvairių angliš
kų žodžių kilmę. Vakarienei gardžiavomės be
duinų dieta. 

Pakeliui atgal į Kairą, stabtelėjome prie 
olos, kurią gen. E. Rommelis naudojo savo 
Afrika Korps štabui. Ta ola, pasakojama, užsi
likusi dar iš romėnų laikų, apie 300 m ilgio, su 
dviem išėjimais. Viduje tebuvo stalas, spintelė 
su žemėlapiais, pora kėdžių. Toliau važiavome 
dykuma - lygus šviesiai geltonas smėlis, kai 
kur tamsesnės spalvos kalneliai, jokios augme
nijos. Papūtus stipresniam vėjui, pakildavo 
smėlio debesis, ir autobusas turėdavo sulėtinti 
greitį. Privažiavome dykumos oazę Wadi el
Natrun, kur norėjome aplankyti koptų vie
nuolyną, bet jie tą dieną nusprendė neįsileisti 
turistų. Sustojome netoliese pakelės kavinėje 
- palmės, žalia veja, kavą ar arbatą gerti, van
dens pypkę (išnuomoja klientams) rūkyti gali
ma ir viduje, ir kieme. Ir oras šiltesnis, dangu
je nė debesėlio. 

Kairą pasiekėme jau sutemus. Pirmiausia 
mus privežė prie garsiojo ir vieno didžiausių 
Artimųjų Rytų regione Khan-el-Khalili baza
ro, įsteigto 1382 m. Kurie norėjo, galėjo išlipti 
iš autobuso ir vaikštinėti po bazarą, kiti pasili
ko autobuse, kuris, įstrigęs tarp automobilių, 
motociklų, žmonių, asiliukų su vežimais, važia
vo lėčiau, negu pėstieji. Pro langą matėsi daug 
parduotuvėlių su kilimais, drabužiais, aukso, 
sidabro, žalvario dirbiniais, įvairiais suveny
rais, įvairiaspalviais maisto prieskoniais, sta
lais su vaisiais, daržovėmis, gyvomis vištomis, 
antimis, balandžiais. Žmonių kamšatis, triukš
mas, kvapų įvairovė. Per valandą vos spėjo ap
važiuoti porą kvartalų ir "susemti" išleistuo
sius. Viešbutis šį sykį buvo arčiau oro uosto, 
:rytiniame Kairo priemiestyje Heliopolyje. 
Siek tiek užkandę, ėjome ilsėtis, nes rytdiena 
prasideda 2.30 val. ryto. 

Lėktuvu į Nilo aukštupį, Aswan, Philae 

Skridome pačiu ankstyviausiu "Air Egypt" 
skrydžiu, kad galėtume įvykdyti suplanuotą 
dienotvarkę. Skrydis truko neilgai, ir po valan
dos jau buvome Aswan oro uoste. Persėdę į 
autobusą, pasukome užtvankų link. 

Vaizdas nuo Didžiosios Aswan užtvankos 

Prie Aswan yra dvi užtvankos, pastatytos Nilo upės 
natūralių kaskadų srityje. Pirmoji užtvanka buvo 
pastatyta 1899-1902 m., bet ji nebuvo užtenkamai 
aukšta ir dažnai vanduo prasiverždavo per jos viršų. 
Antroji užtvanka, vadinama "High Aswan Dam '', 
pastatyta 1960-1971 m. 4 km į pietus nuo pirmosios 
ir yra žymiai didesnė. Statybą vykdė ir finansavo so
vietai, bet jų atsivežta sunkioji statybos aparatūra 
neatlaikė Afrikos karščio, turėjo samdyti vakarietiš
ką. Ši užtvanka yra 3.8 km ilgio, 111 m aukščio, 
prie jos pastatyta 12 turbinų hydroelektrinė, kuri ap
rūpina visą Egiptą pigia elektros energija. 

Ant Aukštosios Aswan užtvankos užvažia
vome autobusu. Į pietus nuo jos tyvuliavo mil
žiniškas 550 km ilgio, vietomis iki 35 km pločio 
N asser ežeras, užtvindęs daug gyvenviečių ir 
istorinių paminklų. Dalį paminklų, kaip Philae 

Philae šventyklą privažiuojame laiveliu 

ir Abu Simbel šventyklas, pasisekė perkelti 
ant ežero aukštesnių krantų ar salų, kiti buvo 
padovanoti valstybėms, prisidėjusioms prie 
šių paminklų perkėlimo, o dar kiti liko gulėti 
ežero dugne. 

Philae (Pilak) šventyklą atgimimo deivei 
Isis, dievo Osiris žmonai ir dievo Horus moti
nai, aplankėme pirmiausia, nes buvo arčiau
siai Aswan. Tai viena iš perkeltųjų šventyklų, 
pastačius Aukštąją Aswan užtvanką, iš Philae 
salos į aukštesnę Agilikos salą. Į salą atvežė 
mus nedideliu laiveliu ir išlaipino pietinėje 
pakrantėje. Didžiuosius vartus (pilars) pasie
kėme praėję ilgą kolonų eilę. Tarp pirmųjų ir 
antrųjų vartų buvo kiemas po atviru dangumi 
žmonėms, o už antrųjų vartų buvo vestibiulis 
ir dengtas kambarys (Inner Sanctum ), dedi
kuotas deivei, į kurį tik faraonas ir šventikai 

Philae šventyklos pirmieji vartai 

tegalėjo įeiti. Visų Egipto šventyklų planai pa
našūs, o pasak mūsų vadovo, net ir Saliamono 
šventykla Jeruzalėje buvo panaši. 

Šventyklą deivei Isis pradėjo statyti farao
nas Ptolemy 11 (285-246 m.pr.Kr.), bet įrašai 
ant jos sienų ir vartų yra ir iš vėlesnių laikų: 
Ptolemy Xll, romėnų, kurie garbino Isis, net 
ir kryžiai, krikščionių išraižyti ant sienų VI š. 
Saloje taip pat yra ir kitų šventyklų griuvėsiai 
- į rytus nuo lsis šventyklos yra meilės deivės 
Hathor šventyklos likučiai su fleitų ir arfų mu
zikantų, beždžionių su balalaikomis (lutes) ir 
nykštuko dainų dievo Bes bareljefais (statyta 
faraono Nectanebo l, 380-362 m.pr.Kr.), į va
karus - Romos imperatoriaus Hadrian (117-
138) vartai su žalčio apjuostu Nilo deivės Ha
pi bareljefu, į šiaurės pusę - likučiai imperato
rių Augusto šventyklos ir Diokleciano vartų 
bei koptų šventovės griuvėsiai. (Bus daugiau) 

(Ntrs. G. Kurpio) 



Aukštesnės palūkanos santaupoms 
Metinis "Paramos" susirinkimas 

Š.m. balandžio 6, sekma
dienį, Lietuvių Namuose įvy
ko 56-asis "Paramos" lietuvių 
kredito kooperatyvo visuoti
nis-metinis susirinkimas. Da
lyvavo gausus narių būrys. 
Metinis susirinkimas- tai gra
ži proga pabendrauti, išgirsti 
apie augančius kredito rodik
lius, pasidžiaugti dar vienais 
pelningumo metais. 

"Paramos" valdybos pirm. 
A. Šileika nuoširdžiai pasvei
kino susirinkusius narius (už
siregistravusių buvo per 200), 
svečius, valdybą ir darbuoto
jus. Jis pabrėžė, kad ir toliau 
"Parama" lieka viena iš spar
čiausiai augančių ir sėkmin
giausių kredito kooperatyvų 
Ontario provincijoje, turinčių 
per 6700 narių, $165 mln. tur
to. Nors "Parama" keičiasi, 
plečiasi ir tobulėja naujomis 
paslaugomis, bet pasilieka su 
tuo pačiu nusistatymu - tvir
tai laikytis savo vizijos ir prin
cipų, "taikyti aukštesnes palū
kanas narių santaupoms" bei 
žemesnes palūkanas pasko
loms, netaikyti aptarnavimo 
mokesčių, išmintingai vado
vauti, užtikrinti sunkiai už
dirbtų santaupų saugumą, 

nuoširdžiai ir asmeniškai ap
tarnauti, skirtingai nei tai da
ro dideli bankai, nepamiršti 
įsipareigojimų bendruomenei 
kasmet investuojant dalį pel
no įją. 

Viršuje: prie registracijos stalo; apačioje - susirinkimo dalyviai 
klausosi pranešimų Ntrs. K. Baliūnaitės 

2007 metai buvo užbaigti 
su dar vienu rekordiniai iš
augusiu turto ir pelno rodik
liu (nuoseklaus augimo rodik
liai išspausdinti 2007 m. meti
nėje ataskaitoje). 

Iš gen. direktoriaus E. 
Medri pranešimo aiškėjo, kad 
praėjusieji metai "Paramai" 
buvo labai sėkmingi. Nariams 
buvo išmokėta daugiau kaip 
$1.3 mln. Nariams padidėjo 
4.5% ir viršijo $165 mln. Pa
skolos padidėjo 12.4% ir pa
siekė per $136 mln. Išaugusių 
narių skaičius - vienas iš pa
grindinių "Paramos" pasieki
mų. Didelė jų dalis pastoviai 
naudojasi internetine banki
ninkyste. Metų pabaigoje bu
vo prisijungusių daugiau 1000 

nuolatinių vartotojų, t.y. 33% 
daugiau negu praėjusiais me
tais. "Paramos" nariai atlieka 
pagrindines bankininkystės 
operacijas: apsimoka mokes
čius, perveda lėšas iš sąskaitų 
į sąskaitas, išpildo paskolų pa
raiškas ir tuo pačiu sutaupo 
savo brangų laiką. Aptarnavi
mo mokesčiai yra minimalūs. 

Paskolų skyriaus vardu 
kalbėjo komercinių paskolų 
specialistė N. Balsytė-Gor
don. Ji padėkojo už praeitų 
metų rekomendacijas įsijungti 
į "Paramos" narių gretas ir 
tuo pačiu prisidėti papras
čiausiu ir saugiausiu keliu -
plačiau išvystyti narystės ir 
paskolų sritį, pranešė, kad 
2007 m. iš visų 508 paskolų 
paraiškų - asmeninių ir riboto 
kredito, bei komercinių ar ne
kilnojamo turto - paskolų bu
vo patvirtinta 419. 

Metinį revizijos komiteto 
pranešimą skaitė pirm. A. 
Morkūnas. Iždininko L. Ba
laišio vardu kalbėjo valdybos 
vicepirm. A. Saplys, o audito
rių firmos Retford-Lane - J oe 
Bates. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
'Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

Per paskutinius metus 
$53,500 buvo paskirta lietuviš
kai veiklai. Vicepirm. A. Sap
lys išvardijo visą eilę "Para
mos" remiamų muzikinių ir 
sporto vienetų, fondų, liet. 
parapijų ir jaunimo organiza
cijų visuomenėje ir išsamiai 
pateikė finansinę iždo ata
skaitą. 

Pirm. A. Šileika padėkojo 
valdybos nariams už atliktus 
darbus praėjusiais metais, 
darbuotojams už jų puikų dar
bą patarnaujant kooperatyvo 
nariams. Ypatinga padėka bu
vo skirta visiems "Paramos" 
nariams už pasitikėjimą ir ska
tinimą ieškoti naujų narių, 
įjungti vaikus ir vaikaičius į 
kooperatyvo gretas. 

Po pranešimų visi galėjo 
pasivaišinti G. Kobelskienės 
paruošta šilta vakariene, tortu 
prie kavutės, o laimę išbandyti 
loterijoje. Šiais metais pinigi
nės dovanos atiteko: $500.00 
J. Barakauskui ir $250.00 -
G. Sakaliniui ir B. Tamošiū
nui. 56-tasis visuotinis susirin
kimas užsibaigė giedant Lie
tuvos himną. J. Dzemionienė 

"Jūsų nekil.nojamo turto 
a tamavima "nuo 1981 

PIRKJ ir PARDAV IMA 
PATlKJ MOSE R KOSE! 

( 416) 236-6000 
utton Group-A urance Reahy ln . 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
O. 75% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.50% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.80% už 180-269 d. term. ind. 
1.80% už 270-364 d. term. ind. 
2.05% už 1 m. term. indėlius 
2.55% už 2 m. term. indėlius 
2.85% už 3 m. term. indėlius 
3.10% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.30% RRSP & RRIF (variable) 
3.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 5.75% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.40% 
2 metų ...... 5.80% 
3 metų ...... 6.25% 
4 metų ...... 6.15% 
5 metų ...... 6.50% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 4. 75% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
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, BSc , OLS„OUP. 

40 Burrows A.venue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E-mail : tomse11kus@rogers.com 

TEL: (416) 237·1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų į'sipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237·0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1 616; 
namų 416-231 -4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

SALFASS žaidynės 
Toronte 

Šiaurės Amerikos lietuvių 58-osios ŠALFASS rengia
mos žaidynės įvyks Toronte š.m. gegužės 23, 24, 25 d.d. 
Vykdo Toronto LSK "Vytis" savo veiklos 60 metų sukakties 
proga. Vadovas Edis Stravinskas. 

Krepšinio ir tinklinio komandų ir žaidėjų registracija 
privaloma atlikti pas žaidynių vadovą Edį Stravinską, 5 Mon
tye Ave., Toronto, ON M9B 4W7. Tel. 416 767-9306; el.paš
tas: ele_s@rog,ers.com. Papildomas ryšys tinklalapiui: Gin
tautas Garsys, SALFASS tinklinio vadovas, tel. 508 353-5079; 
el.paštas: gintautasgarsys@yahoo. com. Salių adresai: Centre 
for Phisical Education, University of Toronto at Mississauga, 
3359 Mississauga Rd.N.; 1430 Trafalgar Rd., Oakville. 

Šachmatų pirmenybės numatomos gegužės 24, šeštadie
nį, ir, jei reikės, sekmadienį. Registruoja: Pranas Vilkelis, 
3309 High Spring Cres., Mississauga, ON LSB 4G8. Tel. 905 
279-1867; el.paštas: lac_pranas@hotmail.com. Galutinė re
gistracija su mokesčiais priimama vietoje, varžybų dieną. 

Stendinio (Trap) šaudynio pirmenybės vyks gegužės 24, 
šeštadienį, Hamiltono LMŽK Giedraitis šaudykloje. Re
gistruoja: Kazimieras Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
ON L7P 2G2. Tel. 905 332-6006; el.paštas: kdeksnys@ 
cogeco.ca. Registracija priimama varžybų dieną, gegužės 
24, šeštadienį.Daugiau informacijų ŠALFASS tinklalapyje 
www.salfass.org. ŠALFASS e. valdyba 

••••••••••••••••• 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
l LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

šOKIU 
: šVENTC 
l 

l 

l 

LOS ANG E:LE:S 
LIE.POS 6, 2008 

GALEN CE:NTER. 
atThe Universit~ of Southem Calitomia 

13ilietal i XIJI Lietuviq Tautinių l 
.šokių .švente:; jau parduodami. l 

ŠOKI Šv TĖ - ekmadienį, liepos 6cl. 1:30 v.p 
Bi lietai . 39 .50 

__ Bi lietai @ 5 (vai kams iki 12 metLĮ 
__ arb · bi li ta i ( lož "je $75 
__ r r ikalinga pritaikyma neįgali m ? 

Susipažinimo Vakara - šestadienj liepos 5d. 8 v. 
__ Bili tai @ 30 

Banketa - e kmadienį li epo 6d. 7 v. 
Bil ietai 85 
Rezer uota l O vie tu anketo tala @ 00 
Jaunimo banketo bilietai 35 
alk holin iai g· rima i n bu pardu darni) 

Tik šokia i 10 .. @ 25 

BilietLĮ Paketai 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
u ipaz1n1mo akaras ir banketa @ $l 05 l 
u ipažinimo šokiai ir jaunimo banketa @ 60 

l O bi l i etLĮ i u ipažinimo akarą ir rezervuota l 
10 ietu tala @ $1050 

Per pašt parduodam i iki birž li o "d . l 
iunčiu už bili tu v1 

Auka l 
vr 

ckj ra ti : ( Xll l Folk Dance Fe tiva l l 
ių ti: 2608 Manhattan ve. # . ontro e, A 91020 

eapmokėli bi lietai nebu iunčiami. Bil i tai bu pa iLĮ ti laik 4-6 a ai či LJ l 
Bi l ietu paramą ir r klama taip pat gal ima užsak ti u kred ito 

ko11ele per tinklapi www. okiusvente.com l 

MARGUTIS Parcels 1 
R E 'GIA J Lil l LJ\11 ll LNl>RLJ<>MLNl 

arda ~~~~~~~~ l 

~~~~~~~~1 4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax : (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. gegužės 21 d. ir birželio 4 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. gegužės 21 d. ir birželio 4 d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s30. O* off or parce off 

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

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O SKAUSMA.1 

... PEDO SKAUSMAI „ PTR TŲ DEFORMACf.10 „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI „ VI TI • NEJ AUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ S !ORŲ P DŲ PRI ŽIORA 

+ VAIKŲ EISE OS 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR El 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

///7',,.,.....,, i~ u TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l DĖKLAlS 

+ PRITMAM • VISUS 

PLA l NJU DRAUDfMU 

+ STERIL US ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI SO S • ., ANCAST R, Ont. T L. (905) 648-9176 

l K ANAUO> Lu 1 uv1 llL NOKI U MLNL 

11 1-o"OS LIHL\ll T\lll'll. OKI~ \ L"H K O\lllLIAS 

dre a 

Mum llt>OVE DA~GUOLE llRN ILNE 

l l 
Telefona -----------------

Emai l 1 l 
a -------------- •• 

Bilietai i Lietuvą 2008 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$800 
birželio 27- rugpjūčio 11, 2008 

$1,150 
oro uosto mokesčia i paplldomai $250 
Finnair avialinijos. Toronto - Viln ius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

0.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto , Ontario M2M 4K2 

64 7 -998-6405 
Toll free 1-800 361-9487 

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt. c~ONT REG. 03228277 

l DT1vo1·ldT11 t1ool 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

SU ŠTURMU 
SIUNITINllAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~;".-~7-~__.., ~- - .... i~"""~- -~<'· 

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

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

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo atsiradusio r{ium su kfmo 

e užalojimu nevkojima. 
• imigracijai Kanadą 
• testarn ntų udaryrna 
• palikimų tva.rkyma 
• n ki lnojamo turto pirkim a, /pardavimas 
• k n ultacijo Li tuvo r publikos t i · s klau imai. 

295 The West Mali, 6th Floor Toronto O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa · 4 6 236-1809 
Tinklalapis: www.paceJawfirm.com m 



An Australian in 
Toronto 

A new Lithuanian name 
has cropped up on the 
Toronto art "scene" - Nathan 
Jurevičius, whose parents hail 
from Australia. Nathan's 
work will be at the Magic 
Pony Gallery ( 694 Queen St 
West, tel. 416 861-1684) from 
May 15 to June 30. TZ took 
the opportunity to ask Nathan 
a few questions and share his 
story with our readers. 

- We understand that your 
grandparents emigrated from 
the Baltic, your grandfather was 
Lithuanian. Do you have any 
ties with that part of your ances
try? Did you know your grand
parents? 

- My grandparents were 
a big part of my life. l remem
ber them very well as they 
lived with us up until my Iate 
teens and early 20's. My 
grandfather (Jonas) was Li
thuanian and as a boy, shep
herded sheep and learnt car
pentry as a trade. He met my 
Latvian grandmother (Mird
za) in a German displaced 
persons camp in the Iate 
1940's. My father was born in 
the camp and they eventually 
ended up in Australia ( early 
1950's). Though I've never 
been to the Baltic region l 
strangely feel connected to 
the culture and love all the 
old folk tales and legends that 
my grandfather would explain 
to me. l receive a lot of emails 
from Lithuanian fans who rec
ognize the last name and call 
me one of their own. 

- How would you describe 
your road to becoming an 
artist? (Early artistic tenden
cies? Where did you go to 
school? What influenced your 
art? Any "Baltic" influence on 
your work?) What media do you 
work in? 

My grandfather was very 
artistic and I'm sure shaped 
my father (Vitas) into follow
ing along a similar path. All 
of his family became art 
teachers or musicians and this 
has been passed down 
through the generations. l 
studied illustration at the 
University of South Australia 
and graduated with a degree 
in design. From here l set 

Kanados Li tuvių 
Lithuanian Canadian 
l Re 'UJTection Rd. Toronto ON 19A GI 

myself up as a freelance artist 
for magazines, books and var
ious advertising agencies. I've 
always been excited by the 

patterns and 
colours of Bal
ti e painters 
and crafts peo
ple and lately 
have embrac
ed this whole
heartedly in 

my exhibitions (but also 
throwing in my own modern, 
Australian-born twist). For 
commercial work l tend to 
work digitally but for my solo 
shows it's all created using 
inks, acrylics and watercolour 
on archive paper. The show 
I'm about to present on May 
15th will be loosely based on 
Giltinė and her links with 
owls, death and religion. 

- How did you come to live 
in Canada? Why did you leave 
Australia? 

- It's quite a long story 
but the simple answer is my 
wife is a Canadian-born Aust
ralian. We were thinking 
about a life change and Ca
nada was the easiest place for 
all of us to move to. She also 
has family here. l do visit 
Australia often. 

- What are your plans for 
the future - will you stay in 
Canada? Any interest in visit
ing the Baltic or exhibiting 
there? Do you have any future 
exhibitions planned in Canada 
or elsewhere? 

- Lots of future plans. 
After the exhibition opens l 
have to work on a graphic 
novel based on my on-going 
story involving "Scarygirl". 
There's also a game and 
screenplay in the works which 
is taking up a lot of time. l do 
have a future exhibition 
planned in Los Angeles but 
l'd love to one day do a major 
show in the Baltic and create 
something really wonderful -
maybe with sculpture too. l 
don't really know what the 
gallery scene is like there but 
have heard there's some won
derful art museums. 

Thanks f or the interview -
we look forward to seeing you at 
the opening of your show. RJ 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Per 46 metu Jūsų utelktas 4.94 mln. dol. Fondo 
pagiindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės 

išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 
bei stipend~j ms lietuvių tudentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j į savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Toronto Maironio mokyklos 60-mečio minėjime š.m. balandžio 19 d. Anapilyje, Mississaugoje, 
pasirodę mokinukai Ntr. R.D. Puterių 

Europos diena Lietuvoje 
Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje vyksta Europos dienos šventei skirti renginiai. Jie pra

sidėjo gegužės 9-ąją - Europos dieną - Vilniuje prie Baltojo tilto ir iki birželio 1 d. keliaus 
po Lietuvą, kur šiai dienai 
paminėti vyks įspūdingi 
koncertai, žaidimai bei 
konkursai. Pagrindinės šių 
metų Europos dienos ren
ginių temos - aplinkos ap
sauga ir kova su klimato 
kaita. Jau nuo šiandien 
Vilniaus, Jonavos, Jurbar
ko, Raudonės, Veliuonos, 
Rusnės ir Nidos mokyklų 
mokiniai kviečiami daly
vauti konkurse "Suprask, 
rūšiuok, taupyk" ir rinkti 
įvairiausias antrines žalia- , 
vas iš plastmasės, stiklo ir kartono. Jas atsinešę į savo mieste vyksiančius Europos dienos 
renginius, mokiniai varžysis tarpusavyje kurdami originalias ekologines skulptūras. 
Konkurso "Suprask, rūšiuok, taupyk" dalyviai bus apdovanoti Europos Komisijos suvenyrais, 
o originaliausių skulptūrų autoriai - euro-dviračiais. Europos dienai skirtus renginius orga
nizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir jos socialiniai bei valstybiniai partneriai 
visoje Lietuvoje. Nuotraukoje Vilniaus moksleivė Europos dienos šventėje. Inf. 

OR TODON TAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake bore R ad . 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

9 
Miss is auga, ON L5G 1E5 Mississauga, N L5N OA5 

............ __ _. www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 

~w~v~~~ 

l:>Er--.IT9~L ~~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

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

NIJOLĖ B. BATES 
1i l. (4 16) 763-51 & 1 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

"Dievas teikia mums mei lę , 

kad mylėtume tą , ku rį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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PADĖKA 

AtA 
BENEDIKTUI YOKUBYNUI 

• m.1rus, 
sunkioj išsiskyrimo valandoje nuoširdi padėka 
ALFREDUI KUPIČIUI už prisiminimą draugo 
BENEDIKTO. Dėkojame gjminėms, draugams ir 
visiems, kurie užjautė mus, už palydėjimą i amžino 
poilsio vietą. 

Stasė Yokubynienė ir šeima 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS IR TĖVELIS 

AtA 
BRONIUSVENSLOVAS 

iškeliavo į amBnybę 2008 m. balandlio 7 d. 
Nuoširdžiai dėkojame klebonui Audriui Šarkai, 

OFM, už suteiktus sakramentus slaugos namuose ir už 
šv. Mišių atnašavimą. Reiškiame padėką Vladui Keziui 
už gražius atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose. 
Dėkojame diak. Bernardui Belickui, OFM, už maldas 
laidotuvių namuose ir kapinėse. Nuoširdus ačiū D. 
Radtkei už vargonavimą ir giedojimą šv. Mišių metu. 
Nuoširdžią padėką reiškiame karsto nešėjams Rodney 
Alderdice, 'lbmui Ankui, Kęstučiui Jodwaliui, Jonui Ka
reckui, Stasiui Kareckui ir Danieliui Rukšėnui, ir Vrrgi
nijai Lukavičienei už skaitymą šv. Mišiose. 

Nuoširdi padėka visiems, atsilankiusiems i laido
tuvių namus ir į šv. Mišias bei velionies palydėjimą į am
žinojo poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame pažįsta
miems, draugams ir giminėms už atsiųstas gražias gėles, 
užprašytas Mišias, išreikštas užuojautas ir aukas Pagalbai 
Lietuvos vaikams, Kanados lietuvių fondui bei kitoms 
organizacijoms. Ačiū ponams Mačiams už pietų paruo
šimą ir ponioms už pyragus. Visiems nuoširdus ačiū -

bnona Bronislava ir sūnus Algis 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd ., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

VISOMS KANADOS LIETUVIŠKOMS 
ORGANIZACUOMS IR KANADOS 

LIETIMŲ STUDENTAMS 
š.m. balandžio mėn. 28 d. Prisikėlimo parapijos patalpose 

įvyko informacinis Kanados lietuvių fondo pareigūnų ir Kana
dos lietuviškų organizacijų, pageidaujančių finansinės para
mos, atstovų susitikimas, kuriame buvo paaiškintos naujos, prie 
Kanados valdžios reikalavimų prisitaikančios, Fondo pelno 
skirstymo gairės. Kanados lietuvių fondas savo pelną skirsto 
trims grupėms: stipendijoms, registruotoms labdaringoms or
ganizacijoms ir kitoms lietuviškoms organizacijoms, kurios at
liktų labdaringą veiklą Fondo vardu. V'JSq oqaniucijq ir 11tu· 
dentų prašymai turi pasiekti Fondo raštinę iki gegužėl 31 d. 
Visos prašymų formos gaunamos kreipiantis i Fondo raštinę 
tel. (416-889-5531 tarp 10 v.r ir 5 v.v.); paštu (1 Resurrection 
Rd. Toronto, ON M9A SGl); arba el-paštu: admin@kJfondas. 
org. Platesnė informacija teikiama telefonu ar elektroniniu 
paštu. Dar kartą primename, kad ..Ui prašymai turi pasiekti 
Fondo raštinę iki mgf.ės mtn 31 d. KL Fondo administracija 

XIII Lietuvių tautinių šokių šventė 
XIII Lithuanian Folk Dance Festival 

2008 m.. liepos mėn. 6 cL Los Angeles mieste pyks XIll Lietuvių tautinių 
šokią šventė. Šio didiiausio šioj Atlanto pusėje lietuviškojo bltiirinio 
renginio rengėjai JAV ir Kanados LB kartu su Tautiniq šokių institutu. 
ŠOkiq iventėl proga bus iileidiiamas ypatingu leidinys. Jame bus Šo· 
kių šventės renginių bei propamoje šokamų šokių aprašymai, Šventėje 
clalyvaųjanaq ppilĮ nuotraukos su veiklo.1 aprašymais bei atskira da· 
limi skelbimanuJ ir sveikinimams. 

LJt:1l.JVIŲ 'tAL.rtlNIŲ 

50Kl,U 
SVtNTE: 

KVIEČIAME JUS PRISIDĖTI PRIE ŠIOS ŠVENTĖS RUOŠOS IR 
TUO SAVO APMOKAMU SKELBIMU/SVEIKINIMU PAREMTI ŠĮ 
LIETUVIŠKĄ KULTŪRINĮ RENGINĮ. 

LOS ANC cLE:S 
UL.POS " · !00.S 
GALC:M Ct:NTC:R 

Skelbimo/sveikinimo tekstą prašome pristatytijpeg (jpg) grafikos forma
te (juoda-balta ne mažiau kaip 300 dpi, paruoštą spausdinimui) ir lllli:. 
gokėti iki l.m. gesuf.ės mėn. 31 d. Prašom peniqsti graliq elektronii
kai \)tautai Keblini: !!fu®sbądob@IMet. Jeigu bitą klausimq, skam
binkit \)tautai, 1"'61-305-6437. 

~ • 1111 l...&lm 
VISOS pajamos yra skiriamos XIII Lietuviq tautiniq šokių šventei. Leidinio apmo
kamo skelbimo/sveikinimo kaina yra atleidžiama nuo mokesčiq pagal gyvena
mojo krašto įstatymus. Atsh,skite čeki užpilde; šią atkarpą: 

XIIl Lietuvių tautinių šokių šventės leidinio sveikinimas/skelbimas 

S.kelbėjal/'1veildn"toja1 ..••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••.. 

Adresas ••.........•....•....•..•.•..•.•..•••..•....•....•.........•....•....•..•.•..•.•..•••..•....•....•.........•....•....•..•.•..•.•..•••..•....•.... 

Tul. nr ........................................................................................... . 

El. pašta.s •..••...••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••...••..•••..•••..•••..••...••..• 

Prašome apibraukti pasi.rinktą skelbimo/sveikinimo dydĮ: 

Leidinio viršelio vidinis puslapis - $2,000 dydis 7.0" Jt 9.5" 
Pilnas puslapis - $1,000 dydis 7.0" :x: 9.5" 
Pusė puslapio - $500 dydis 7.0" Jt 4.5" 
Kemrtis puslapio - $250 dydis 3.5" l( 4.5" 
VJzitin6 kortelė - $100 dydis 3.5" l( 2.0" 

čekius rašyti: xm Lithuanian Folk Dance Festival 

Sbiildtei XID Lithuanian Folk Dance Festival 
1093 Via Palermo, Thousand Oaks, CA 91320 

Arba galima sumokėti per internetą Šokių šventės tinklalapyje: 
'""JiSokjusvęgtę.com - rinkitės Bęklamos jr syęįkjgjmu ngoroda 

''Labdara Foundation'' naujienos 
Ontario provincijos C<»porations Act įsta

tymas nurodo, kad korporacijos pavadinimas 
privalo būti. rašomas ta kalba ir tuo vardu, kuris 
yra steigiamuose dokumentuose (Letters Pa
tent). 'lbdėl šio straipsnio pavadinime nebuvo 
panaudota lietuviškas pavadinimas Labdaros 
fondas. 'Thčiau toliau bus naudojama arba lie
tuviškas pavadinimas aiba sutrumpinimas LE 

Prieš daugelį metų, kai buvo įsteigta LF 
korporacija, jos pirmuosiuose įstatuose (by
laws) buvo parašyta, kad nariais gali būti visi 
lietuvių kilmės asmenys. Tučiau laikui bėgant, 
kažkaip susiformavo nuomonė, kad LF nariai 
gali būti tik Lietuvių Namų korporacijos na
riai. Kai prieš keletą mėnesių per trisdešimt 
asmenų iš Slaugos namų savanorių ir gyvento
Jų šeimos narių tarpo pateikė raštiškus pare.iš
kimus (kartu su $100 čekiais - nario mokes
čiu), norėdami tapti LF nariais, tuometinė val
dyba jų prašymus atmetė. 

Ne-pelno korporacijų (tokių kaip Lietuvių 
Namai) nario mokestis yra apmokestinamas 
GST mokesčiu. Tučiau labdaringų korporacijų 
(Charities), kaip LF nario mokestis, ne tik n~ 
ra apmokestinamas, bet įstatymiškai yra klasi
fikuojamas kaip "involuntary donation", už 
kuri galima išduoti pakvitavimą, atleidžiantį 
nuo pajamų mokesčio. Tu.i aiškiai parodo, kad 
tos dvi korporacijos yra labai skirtingos ir at
skiros. 'lbdėl praėjusios valdybos atsisakymas 
priimti lietuvius kaip LF nariais yra man pa
čiam visiškai nesuprantamas. 

Atsižvelgiant į "Charities" nario mokesčio 
pripažinimą kaip labdaringą dovaną, man 
nelieka jokių abejonių, kad visi Lietuvių Namų 
nariai, kurie yra paaukoję Slaugos namams 
arba LF korporacijai $100 (toks yra Lietuvių 
Namų nario mokestis) arba daugiau, turi būti 
pripažinti LF korporacijos nariais. 'Ihčiau labai 
abejoju, ar žmogus, kuris nėra nė cento įnešęs 
i "Labdarąu, gali vadintis tos korporacijos 
nariu. Dauguma tokių žmonių turbūt ir nenori 
būti LF nariais. 

Balandžio 13 d. įvyko Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis susirinkimas. 
Prieš pradedant oficialų susirinkimo atidary
mą, teisininkas, kuris specializuojasi korpora
cijų teisės srityje, labai aiškiai informavo susi
rinkusius, kad Lietuvių Namai ir Labdaros 
fondas yra dvi atskiros korporacijos, kurios tu
ri turėti ne tik atskirai išrinktas valdybas, bet ir 
turi šaukti atskirus narių susirinkimus. Kai ku
rie Lietuvių Namų nariai labai teigiamai įver
tino padėtį, ir jau keletas pateikė prašymus 
(kartu su čekiais) tapti Labdaros fondo na
riais. Pagarba jiems už jų iniciatyvą įgyvendi
nant principą, kad labdaringos organizacijos 
nariu galima tapti tik padarius labdaringą pini
ginį įnašą patvirtinantį nario mokesčiu. Dabar 
belieka tik naujai LF valdybai nedelsiant suda
ryti sąlygas priimti tuos naujus narius, kurių 
nepriėmė buvusioji valdyba. 

Leonu Radzevilius, Labdaros fondo 
pirmininkas 
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lydimas kun. Jono Šileikos, visuomenininkas, ilgametis Tt 
OFM, gegužės 5 d. lankėsi Tė- skaitytojas bei rėmėjas, savo 
vilkės iiburiuose, domėjosi mū- testamentu TėviJkės fiburiams 
sų darbais bei visa Anapilio so- paskyrė $2,000. Savaitraščio lei
dyba su kapinėmis ir Lletuvos dėjai nuoširdžiai dėkoja už pa
kanJdnių šventove. Svečias, ap- ramą, stipriai prisidedančią prie 
lankęs kai kuriuos Šiaurės savosios spaudos išlaikymo. 
Amerikos lietuvių telkinius ir A.a. Jono Roberto Simana
juose kalbėjęs apie velionį kun. vi&us 25 mirties metinių prisi
s. Ylą, šio mėnesio viduryje gtj- minimui. Violeta Sim.anavičiū
žo į Lietuvą. tė-Laurinavičienė Tėvilkės ii-

remti skyriaus skirtą $100 auką, 
su sėkmės, ištvermės ir našaus 
darbo linkėjimais. Savaitraščio 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja. 

A.a. Anelės Pajaujienės at
minimui pagerbti B. Kalpokie
nė iš Montrealio atsiuntė $50 
auką našlaičių kaimui ffiiko tė
vilkės namai. Nuoširdžiai dė
koja - KLKM dr-jos centro 

valdyba 

KVIEČIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

Tė~ilkėr žiburius pasiekė buriams aukojo $100. 
š.m. gegužės 1 d. rašytas šio tu- D. Staikevičienė, KLKM 
rinio laiškas: "Gerbiamieji, draugijos Montrealio skyriaus 
Llūdna išgirsti žinutę apie a.a. pirmininkė ir TėviJkės Iiburių 
Anelės Pajaujienės mirtj. D.žiu- bendradarbė, atsiuntė Ti pa

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingai didesnis plotas, 
priimami v~liausiai iki ke"" 
virtadienio 12 v.d., jeigu. no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės 7Ž numeryje. 

gegužės 23-25 d.d. 

gu buvo man bendradarbiauti 
su ja penkerius metus, kai bu
vau Lietuvių kankinių parapi
jos vikaras. Gilią užuojautą iš
reiškiu likusiems šeimos na
riams. Siunčiu kuklią $50 auką 
prisimindamas a.a. Anelę Pa
jaujienę maldoje. Pagarbiai, 
Kuo. Vytautas Volertas, Mas-
peth, NY". 

(ĮVAIRIOS ŽINIOS l 
Gegužė - Marijos mėnuo. 

Paprotys pagerbti Mariją gegu
žės mėnesi yra kilęs V š. Sako
ma, kad šią pamaldžią praktiką 
Rytuose yra įvedęs šv. Kirilas 
Aleksandrietis, uolus Marijos 
gynėjas prieš Nestorijų Vaka
ruose. Lietuvoje šis pamaldu
mas įsigalėjo tik IX š. Jam va
dovavo Seinų vyskupijos pre
latas Butkevičius, kai Zemaičių 
vyskupijai vadovavo vysk. Mo
tiejus Valančius, gegužines pa
maldas išplatinęs ir savo vysku
pijoj e. Papuošti Marijos pa
veikslą, giedoti Jos litaniją - ši 
gražų paprotj žmonės išlaikė ir 
juodaisiais rusų okupacijos 
metais. R. Norkotė, Lietuva 

RIGA 

Al\1BER LIGHT ELECTRIC 
su liccnzija ir draudimu 

JŪSŲ PASLAUGOMS ELEKTROS DARBAMS 
Collingwood, Stayner, Creemore ir 

Wasaga Beach apylinkėse 

HELSINKI 

Vytas 
TEL: (705) 429-6428 
CELL: (705) 446-6427 
arnberligh telectric@rogers.com 

~< E S JV\ l l'I >\ S 
AR~r s~ruo10 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmall.com 

MOSCOW 

WARSAW 

penktadienį - 7 .30 v.v.-12 v.n.; šeštadienį -
3 v.p.p.-12 v.n.; sekmadienį- l v.p.p.-7 v.v. 

Lietuvių paviljonas rengiamas Anapilio parapijos salėje. 
Programą atliks: "Atžalyno", "Gintaro" ir "Gyvataro" 

šokių grupės; kapela "Sūduva", va i kų choras "Gi ntarėlia i ", 
Toronto lietuviško folkloro grupė . 

VAIŠĖSE SKANŪS LIETUVIŠKI PATIEKALAI. 
Rengėjai - Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 

Jau 23 metai, kai Missi.ssaugoje V?ksta įvairių tautų pasirody
mų šventė, vadinama "Carassauga". Siemet ji vyks 23-25 d.d. ir 
veiks 23 įvairių tautų paviljonai. Praėjusiais metais juos lankė 
215,000 žmonių. "Carassauga" festivalis, kurio viena iš steigėjų 
yra Mississauga mie!lto Merė Hazel McCallion, laikomas vienu iš 
didžiausių renginių provincijoje. Lietuvių paviljonas įrengtas 
Anapilio sodyboje, parapijos salėje. Jis bus rodomas TV laidoje, 
Rogers kanalu, geg. 21, trečiad., 1.30 val. Paviljono lankytojai bus 
supažindinti su lietuviškais šokiais ir dainomis. Programa vyks 
kas valandą. Daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje: 
www.«li!!,ora. Bus gausių tradicinių lietuviškų maisto patiekalų, 
kuriuos gamins B. Stanulienė su padėjėjomis. Visus kviečiame i 
bendrą talką, darbu, auka, dalyvavimu prisidėti prie geg. 23-25 
d.d. savaitgalio renginio pasisekimo. Norinčius savanoriškai pa
dirbėti prašome skambinti vakarais Janinai - 905 848-5236. 

Lankymo pasus galima įsigyti iš anksto mokant tik $8 Prisikė
limo kredito kooperatyvo abiejuose skyriuose. Perkant prie įėji
mo į paviljoną kaina $10. Su šiuo pasu festivalio savaitgalį bus ga
lima nemokamai naudotis miesto autobusais. Be to, tarp paviljonų 
važinės kas 30 min. trys specialūs autobusai. Iki lietuvių paviljono 
Anapilyje galima bus atvažiuoti "South shuttle bus". Daugiau in
formacijos teikia tinklalapis: 'WWW .carassauga.ca. 
Suvalkų kraito lietuvių ilei.ijos sambūris, lietu'riq pariJ,iono rengėjai 

WE DON'T JUST CONNECT 

GREAT CITIES. 

WE CONNECT GREAT FAMILIES. 

When home is far away, you want to 

get there fast. And now you can, with Finnair. 

Now you can travel from Canada to Northern 

Europe more easily than ever. lf you fly Finnair. 

Our summer non-stops sweep you directly from 

Toronto to the hub city of Helsinki, Finland, 

the most convenient gateway to the Baltics, Russia, 

Poland, and beyond, so you can get home sooner. 

And while you're with Finnair, you'll feel like part of 

our family. Because we'll make sure you1re well fed, 

well rested and well cared for. 

For more information, please contact us at 

416.222.0740or1.800.461.8651 

Book online at www.finnair.com/ca 

FlnnRIR ;j 
WHY FLY ANY OTHER WAY 
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Anapilio žinios 

• Gegužės 11, sekmadienį, 
mūsų parapijoje Pirmąją Ko
muniją priėmė Adrijana Mak
simavičiūtė. 

• Šią savaitę mūsų parapi
ją lanko ir mūsų Lietuvos Į<:an
kinių šventovėje apsistoja Silu
vos Svč. Mergelės Marijos pa
veikslas. Paveikslo akivaizdoje 
ateinantį sekmadienj 10.30 v.r. 
kalbamas Rožinis. Sią savaitę 
kiekvieną dieną nuo pirmadie
nio iki penktadienio bus gegu
žinėsvpamaldos 7 v.v. prie išsta
tyto Svenčiausiojo. Iškilmingas 
išlydėjimas iš mūsų šventovės 
bus gegužės 18, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių. 

• Per visą paveikslo lanky
mąsi mūsų parapijoje padėtas 
specialus staliukas parapijos 
salėje, prie kuri9 prašome visus 
dalyvaujančius Siluvos Marijos 
iškilmėse pasirašyti paruoštuo
se šventei lapuose, kurie bus 
vėliauv susegti į knygą, nuga
bentj Siluvon ir laikomi nauja
me Siluvos muziejuje ateities 
kartoms. 

• Prie šventovės durų pa
dėti paveįksliukai ir lankstinu
kai apie Siluvą lietuvių kalba. 
Tokių pačių anglų kalba galima 
gauti zakristijoje. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo misijos šven
tovėje vietinis maldos būrelis 
gegužės mėnesį kasdieną 7v v.v. 
veda gegužines pamaldas Silu
vos Mergelės Marijos garbei. 

• Kadangi gegužės 31, šeš
tadienį, Hamiltono parapija 
švęs savo 60 m. gyvavimo su
kaktį, o birželio l, sekmadienį, 
bus kapinių lankymo diena, tai 
tą savaitgalį šv. Mišios Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje bus 
birželio l, sekmadienį, 10 v.r., 
o Wasaga Beach Gerojo Gany
tojo šventovėje-irgi sekmadie
nį 10.30 v.r. 

• Pavasąrinė kapinių lan
kymo diena Sv. Jono lietuvių 
kapinėse bus birželio l, sekma
dienį. Mišios kapinių koplyčioje 
bus 3 v.p.p. Pamokslą sakys Ha
miltono klebonas kun. Audrius 
Šarka, OFM. 

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

• Mišios gegužės 18, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą 
Liškauską; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje gegužės 18, sekmad., 2 v. 
p.p. u~ a.a. Vincą Ignatavičių; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 17, šeštad., 3 v.p.p. už 
a.a. Juozą Jurėną. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - dr. J.R. Birgio
lai; $50-S.J. Miškiniai (a.a. Al
mos įr Juozo Stukų atminimui). 

Siluvos M. Marijos jubilie
jaus komitetui aukojo: $50- B. 
Pranienė, A.L Patašiai. 

DEL ILGO VIKTORIJOS 
DIENOS SAVAITGALIO TŽ 
bus išleidžiami gegužės 21, 
trečiadienį, ne antradienį, kaip 
įprasta. Administracija ir re
dakcija nedirbs Viktorijos die
ną - gegužės 19, pirmadienį. 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sutvirtinimo sakramen

to iškilmės vyko praeitą sekma
dienį. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
giedant "Volungės" moterų cho
rui, suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą trylikai parapijos jau
nuolių: Emai Bubulytei, Justin 
Moulton, Sabrinai Kulnytei
Douglas, Tomui Pilipyv, Dianai 
Pečiulytei, Peter Pagor,,ski, Li
nui Repečkai, Danielei Sablins
kai tei, Johnny Simas, Tavia 
Steer, Arnoldui Valuntoniui, 
Claudia Wiese ir Matui Zenke
vičiui. 

• Gegužės 9 d. palaidotas 
a.a. Justinas Raškauskas, 63 m. 
Paliko žmoną Gražiną, dukras 
Juditą su šeima, Aliciją ir sūnų 
Ričardą. Lietuvoje mirė a.a. 
Elena Augutienė, Mildos Vi
luckienės mama ir Sonatos 
Gulbinienės močiutė. 

• Santuokos sakramentui 
ruošiasi Mykolas Kazlauskis su 
J ennifer Batten. 

• Šiluvos Marijos paveiks
las į mūsų parapiją atvyks ge
gužės 25 d. ir išbus iki birželio 
l d. Kviečiame visus tą savaitę 
dalyvauti gegužinėse pamaldo
se ir pasirąšyti į knygą, kuri bus 
nuvežta į Siluvą ir ten pasiliks 
visam laikui. Gegužinės pamal
dos parapijos šventovėj šiokia
dieniais vyks po 7 v.v. Mišių, o 
sekmadieniais po 10.45 v.r. Mišių. 

• Kelionė į Lietuvą vyks 
tugsėjo 4-18 d.d. Dalyviai švęs 
Siluvos 400 metų jubiliejų, lan
kys žymiausias Lietuvos vietas. 
Dar yra keletas vietų. Dėl pla
tesnės informacijos prašoma 
kreiptis į Astrą, 416 249-7710. 
Užsiregistravę yra prašomi kuo 
greičiau už kelionę sumokėti. 

• Parapijos vaikų choras 
priima naujus choristus atei
nantiems metams. Užregistruo
ti vaikus galima per choro va
doves ar parapijos raštinėj. 

• "Kretingos" stovyklų va
dovų pasiruošimo posėdžiai 
vyks birželio 3 d. parapijos pa
talpose, o birželio 21 d., nuo 9 
v.r. iki 6 v.v. stovyklavietėj. Sto
vyklų datos: lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 4-18 d.d., lietuviš
kai kalbantiems nuo Įiepos 20 
d. iki rugpjūčio 2 d. Seimų su 
vaikais stovykla vyks rugpjūčio 
24-30 d.d. 

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

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 18: 8 v.r. už a.a. Antaniną 
ir Juozą Morkūnus; 9 v.r. už 
a.a. Rūtą Vaškevičiūtę-Stankie
nę; 10.45 v.r. už gegužinėm Mi
šiom pavestas gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Mariją Matu
sevičienę - 10 metinės ir už a.a. 
Jurgį Ciparį; 12.15 v.d. už a.a. 
Emiliją Baltrušaitienę. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

11.15 v. ryto; sekmadienį, gegu
žės 25, po pamaldų bus konfir
mantų pamoka. 

• Moterų draugijos "baza
ras" įvyks gegužės 31 d. nuo 8 
v. ryto iki 2 v.p.p. Daiktai ir 
drabužiai pardavimui priimami 
šventovėje penktadienį, gegu
žės 30, tarp 6-8 v.v. 

• Sekmadienį, gegužės 11, 
pamaldqse buvo prisimintas a. a. 
Petras Sernas, gimęs 1897 m. 
lapkričio 6 d. Brigiškių kaime, 
Biržų apskrityje evangelikų re
formatų šeimoje; miręs 1988 m. 
ge~ės 11 d. Toronte, palaido
tas Sv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Petras paliko 
liūdinčius dukras Aldoną Švar
cienę ir Ireną Meiklejohn, sū
nus Gytį ir Valentiną bei 11 
vaikaičių ir 21 provaikaitį. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 11 d. LN įvyko 

tradiciniai Motinos dienos pie
tūs. LN valdybos nariai pasitiko 
ir pasveikino visas mamytes įteik
dami joms po gėlę, pavaišino ne
mokamais pietumis bei pyragais. 
Pietų metu buvo atlikta meninė 
programa, pritaikyta Motinos 
dienai. 

• LN lankėsi ir svečių kny
goje pasirašė: V. Jurkevičius, J. 
Ruzgienė, A. Ruzgas, J. Rugi
nienė, visi iš Vilniaus, L. Jonai
tienė iš Radviliškio. 

• LN valdybos posėdis -
birželio 17 d., 7 v.v. LN sekly
čioje. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramogi
nes bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos prašome 
skambinti į LN raštinę, tel. 416 
532-3311 arba į barą, tel. 416 
534-8214. 

Slaugos namų žinios 
• Labdaros fondo valdy

bos posėdis - gegužės 20 d., 7 v.v. 
Slaugos namuose. 

Maironio mokyklos žinios 
• J. Vingelienė, kaip kiek

vienais metais, aplankė 7 sky
rių pamokydama, kaip paga
minti skanius koldūnus mamy
tėms Motinos dienos proga. 

• Dėmesio, tėveliai! Pagal 
TCDSB pageidavimą, prašome 
užpildyti išdalintus registra
cijos blankus 2008-2009 me
tams ir juos sugrąžinti iki gegu
žės 24 d. 

• Gegužės 17 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Jaunųjų ir vyresniųjų 
darželiai maloniai kviečia visus 
gegužės 24 d., 11.15 v.r. į Moti
nos dienos minėjimą mokyklos 
auditorijoje. Bus kavutė, ir mo
kiniai pagerbs mamytes trum
pais pasirodymais. 

• Penktadienį, gegužės 30, 
įvyks iškilmingas pažymėjimų 
įteikimo vakaras Prisikėlimo 
parapijoje. Mišios - 6 v.v.; prog
rama bei šilta vakarienė po Mi
šių. Bilietai - $30 suaugusiems; 
nuo 7-16 metų- $15. Juos gali
ma įsigyti pas Kristiną Damba
raitę paskambinant į namus 
905 602-9231. 

• Jeigu kas norėtų atei
nančiais mokslo metais moky
toj auti, gali kreiptis į vedėją 
Virginiją ~ubrickienę, tel. 905 
271-6859. Zivilė 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės namų remonto darbus, 
statome "decks" ir dedame "pa
tios". Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). Vokiškas patyrimas. 

~ MONTREAisms 
A.a. Albinos Išganaitienės atminimui Vaiko tėviškės na

mams aukojo: $50 - S. Skučienė; $30 - L Mališka; $20 - A.Z. 
Urbonai, D. Baltrukonis, R.E. Verbylai, Anna Bushov, A. Pie
šina, J.S. Naruševičiai, J. Kisielaitienė, G. Kudžmienė, A. Rašy
tinienė; $15 - D. Sibytis; $10 - A. Brilvicas, P. Vapšys; $5 - A. 
Vaičekauskienė. Nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos Montrealio skyrius 
Montrealio lietuvių choras, suaugę ir vaikai, nuo šių metų 

sausio mėnesio rimtai dirbo ruošdami naują kompaktinį diską. 
Jo sutiktuvės įvyks gegužės 25 d. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Visais muzikos ir techniniais reikalais rūpinosi muz. Aleksand
ras Stankevičius. Jis paskyrė nesuskaičiuojamų valandų kiekį 
šiam projektui. Tikimasi, kad rinkinys patiks visiems. Tradicinės 
ir naujos dainos, tikriausiai, palies kiekvieno širdį. Inf. 

Aušros Vartų parapija 
Aušros Vartų šventovėje Sekminių ir Motinos dienos Mi

šias atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis. Jam asistavo ir Mi
šių skaitinius skaitė Eugenijus Puzynia, jėzuitų naujokas iš 
Šiaulių. Šiai dienai pritaikytas giesmes giedojo parapijos cho
ras. E. Puzynia Kanadoje lankysis tris mėnesius. Jis jau aplankė 
kun. J. Aranauską, SJ, jėzuitų namuose St. Jer6me, QC. Nors 
kun. J. Aranauskas, SJ, dar juda tik kėdėje su ratukais, bet jau
čiasi daug geriau. Aušros Vartų parapijiečiai, kuriems jis su pa
sišventimu darbavosi ilgus metus, jam linki sveikatos ir geros 
nuotaikos. 

Lietuvių menininkų ir tautodailininkų susirinkimas įvyko 
gegužės 9 d. A. Morkūnienės namuose. Dalyvavo 13 narių ir 
svečių. Fotografijų ir tautodailės paroda bus rugsėjo 27-28 d.d. 
Latvių Namuose. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, gegužės 11, klebonas kun. Aloyzas Volskis 

pasveikino ir pagerbė visas mamas Motinos dienos proga. Pa
rapijos komitetas įteikė po gvazdiką kiekvienai mamai. Solistas 
Guy Zenaitis pagiedojo Ave Maria. Po šv. Mišių klebonas ir 
choras giedojo Marijos litaniją. Pamaldoms pasibaigus visi nu
sileido į salę užkandžiams, kuriuos paruošė komitetas. Buvo 
antra rinkliava, skirta religinei šalpai Lietuvoje. 

Sekmadienį, birželio 8, Mišios bus atnašaujamos 9 v.r., 
nes mūsų klebonas pakviestas dalyvauti Šiluvos Marijos jubilie
jaus iškilmėse Aušros Vartų parapijoje 11 val. Mišiose. 

Šv. Elzbietos draugijos susirinkimo gegužės 25 d. nebus. 
Parapijos kėgliavimo (bowling) klubas užbaigė 2007-2008 

sezoną. Pokylis įvyko šeštadienį, gegužės 10, Buffet Antique. 
Čempionais tapo - Sonny Andrewsky komanda. Visų metų 
čempionai - Ann Engei komanda. VL 

Stipendijų komiteto narė Rita Barsauskas įteikė stipendiją 
Antanui Staškevičiui (viduryje). Dešinėje - LITO valdybos 
pirmininkas Andrius Gaputis Ntr. P. Geduko 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C. l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

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. 416 503-1687. 

FAX: (514) 766-1349 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 


