
This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, May 27, 2008 PM 40012376 R09408

Nr. 21 (3036) 2008 MAY - GEGUŽĖS 27 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • www.tevzib.com • Nr. kaina $1

Mes valdžia, ir žinom...
Lietuvą valdė kunigaikščiai, karaliai, bajorai, guberna

toriai, prezidentai, diktatoriai, okupant0 patikėtiniai... 
Santvark0 ir valdymo grandži0 būta visoki0.

L
IETUVOS gyventoj0 patirtis, ėjusi iš kartos į kartą, 
atrodo, turėjo į dabartį atnešti gilesnį politiniais 
klausimais susidomėjimą ir mąstymą. Deja, tuo tarpu 
pastebimas tik paviršutiniškumas ir savinauda. Tiesa, papo

litikuoti, kad būt0 apie ką šnekėti, ypač vyrai, mėgdavo vi
sais laikais. Tačiau vis0 t0 šnek0 ryškiausiu bruožu išliko 
nepasitenkinimas valdžia. Rodos, kitaip kalbėti būt0 didelis 
neišmanymas, ir kas gi norėt0 rodytis neišmanėliu? Valdžia, 
kokia ji kada bebuvo, vis negera, vis ne ta. Žinoma, kur gi 
rasi taip nutobulintus žmones, kurie tikrai tikt0 valdyti vals
tybę. Toki0 nėra. Bet vis dėlto šiokia tokia atranka turėt0 
būti. Šiandien gana sutartinai dejuojama, kad išrenkamas 
seimas kaskart vis silpnesnis, kad seime balsuotojai net ne
įstengia įsigilinti į balsuojamąjį klausimą, pasiūlytą įstatymo 
projektą, dažnai net nebesusigaudo už ką balsuoja, o tik ži
no, kad balsuoti reikia, nes toks seimūn0 darbas. Tikriausiai, 
niekas nei skaičiuos, nei sužinos, kiek toki0 išrinktųjų atbu
la ranka savo darbą dirba. Todėl yra pagrindo manyti, kad 
rūpestis dėl seimo sudėties didėja. Kyla klausimai, kaip ap
sisaugoti, kad į seimą nepatekt0 tam darbui netinkami 
žmonės? Kandidat0 sudarymas yra net svarbesnis už j0 iš
rinkimą. Jei partijos stokoja tinkam0 kandidat0, reikėt0 
dairytis nepartini0. Tik šitaip galėt0 būti stiprinama seimo 
nari0 sudėtis. Juo daugiau gabesni0 ir valstybiniams dar
bams tinkam0 politik0 turėsime, juo greičiau atstatysime 
pasitikėjimą valdžia. Pasitikėjimo stygius - tai gana pavojin
gas nusisukimas nuo nepriklausomybės, kurios vertė, ko ge
ro, gali būti lyginama pagal požiūrį į seimą.

R
EIKETŲ to, reikėt0 ano... Daug svarstym0, daug 
siūlym0, o dar daugiau rūpesči0, kaip padaryti, kad 
visuomenė per daug nesusipriešint0 su valdžia. Ži
noma, tai galėt0 ir turėt0 pradėti daryti žmoni0 rinkti at

stovai seime. Bet ar visiems seimūnams tai įdomu? Pir
miausia negalima tikėtis, kad seimo nariai balsuot0 už tai, 
kas jiems patiems nenaudinga, nors valstybei būt0 naudinga. 
Kad Lietuvai nereikėt0 141 atstovo, jau seniai apie tai pa
grįstai kalbama. Bet kas iš seimūn0 norės siaurinti galimy
bę kitą sykį vėl patekti į seimą. Už alg0 padidinimą balsuoti 
- kas kita. Tai juk puikiausia tarnyba, ir kas norėt0 tokią 
prarasti. Va, apie tai ir sukasi reikalai. O kritika, o žinia- 
sklaida - nesikiškit, kur jums nereikia... mes valdžia, ir ži
nom ką darom. Normaliai demokratinėje sistemoje išrinkta
sis į parlamentą savo elgesį orientuoja pagal rinkiminės 
apylinkės interesus, ne asmeninius ar partinius, net ne pa
gal vyriausybės pageidavimus. Išrinktasis įsipareigoja apy
linkei, kuri jį išrinko. Jei šito negalima praktiškai įgyvendin
ti, reikėt0 drąsiau žvelgti, kur yra tie kliuviniai. Reikėt0 
juos šalinti, jei jie trukdo demokratiškai veikti. Jei tai kliu
do blogi įstatymai ar net konstituciniai straipsniai, reikia 
juos taisyti. Blogiausia - sėdėti įsikabinus raidės, veikti 
pagal netinkamus nuostatus ar dviprasmiškus potvarkius. 
Galimas dalykas, kad paskelbus nepriklausomybę, skubotu
mas ruošti teisinius valdymosi aktus atsiliepia dabar, kai 
reikia pagal tas raides tvarkytis. Pasigirsta net bals0, kad 
Lietuvai parlamentinė valdymosi sistema bent kol kas ne
tinkanti. Suteikiant daugiau galios prezidentui, susilauktu
me geresni0, valstybei naudingesni0 rezultat0. Galbūt 
svarstytina ir šitokia nuomonė? CS

Kai Lietuvoje gamtos pavasaris jungiasi su gyvenimo pavasariu...
Ntr. iš albumo Gimtoji žemė Lietuva, J. Polis

Ar vien tauta kalta, 
kad bloga valdžia?
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ALGIMANTAS ZOLUBAS
Kai užsakovas susiruošia 

statydintis pastatą, jis kreipia
si į projektuotoją ir tik po to į 
statybininkus - projekto vyk
dytojus. Panaši veiksm0 seka 
turėt0 būti kuriant valstybę, 
jos savivaldos institucijas. Kai 
tik baigiasi rinkimai į seimą, 
tauta imasi už galvos, nusivilia 
išrinktaisiais, pasijunta ap
mulkinta. O tautai atrėžiama: 
“kokia tauta - tokie ir išrink
tieji”. Tautai siūloma mokytis 
politinio raštingumo, siekti 
pilietiškumo, vertybinės mąs
tysenos, o institucijos, kurios 
turėt0 tautai pateikti projek
tą, lieka šešėlyje nepastebė
tos, todėl tarsi nekaltos. Tai 
Teisingumo ministerija ir Vy
riausioji rinkim0 komisija 
(VRK).

Teisingumo ministerija re
gistruoja partijas, kurios po 
tos procedūros įgyja teisę da
lyvauti rinkimuose. VRK, ne
turėdama tam tiesioginio tau-

tos mandato, nesitardama su 
ja, suprojektuoja vienintelę 
būsimo seimo sandarą ir pa
skelbia rinkimus. Tautos pilie
čiams gal ir nepatinka primes
tas projektas, tačiau jai vėl at- 
rėžiama: “jei nepatinka, turė
damas laisvą valią, nerink, ne
balsuok”.

Tikrai tauta nekalta, kad 
mūs0 nedidelėje valstybėje 
yra įregistruotos keturios de
šimtys partij0. Akivaizdu, kad 
tiek partij0, turinči0 valsty
bines ideologijas, o ne gru
puotės interesus, valstybėje 
negali būti. Tačiau jos regist
ruojamos. Taip Lietuvoje atsi
rado Protėvi0 atgimimo, Gy
venimo logikos, Žalioji, Mo- 
ter0, Pensinink0, Rus0 sąjun
gos, Lenk0 rinkim0 akcijos, 
Ūkio partijos, judėjimas “Rin
kimai '96”, Pilieči0 aljansas ir 
panašios politinės organizaci
jos, iki šiol tebesančios Teisin
gumo ministerijos sąraše. Ir 
registravimas dar nebaigtas. 
Antai buvęs seimo narys Egi-

dijus Skarbalius ir pilietis An
tanas Kontrimas, ant savo 
barzdos kilojantis bačkas ir 
mergas, pasišovė kurti Žemai- 
či0 partiją, o Paleckis - Fronto 
partiją. Daugelis iš t0 ketu
riasdešimties partijų net į rin
kimus neina, tačiau pilieči0 
protuose, vietoj idėjų pamėtė- 
dama interesus, sumaištį kelti 
pajėgia, atitraukia dėmesį nuo 
tikros pilietinės veiklos.

VRK “veiklą” vaizdžiai 
atspindi nesenas pavyzdys, kai 
kandidatu į seimą vienmanda
tėje rinkiminėje apygardoje 
buvo įregistruotas įtariamas 
finansiniais nusikaltimais, be
sislapstantis nuo teisėsaugos 
(skelbta tarptautinė paieška), 
nelojalus Lietuvos valstybei 
(prašė politinio prieglobsčio 
Rusijoje, surengė Maskvoje 
spaudos konferenciją, kurioje 
šmeižė Lietuvą) pilietis (gal ir 
Rusijos) Viktoras Uspaski- 
chas.

Nukelta j 5-tą psl.
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Religinė roko opera 
“Prisikėlęs” 

Kūrinys tikintiesiems ir melomanams
Po Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovės skliautais nu

skambėjo roko operos “Prisikėlęs” premjera, skirta jubilie
jiniams - 400-iesiems Marijos apsireiškimo metams Šiluvo
je. Naujoviškai atliekamu kūriniu, kuriam muziką ir žodžius 
sukūrė italų kompozitorius Daniele Ricci, siekiama paliesti 
tikinčiųjų širdis, tuo pačiu įtikti įnoringiausių melomanų 

skoniui. Muzikinis įvykis 
sutampa su trečiąjį kartą 
Kauno arkivyskupijos isto
rijoje švenčiamo Eucharis
tinio kongreso bei “Kauno 
miesto dienų” pradžia ge
gužės 24 d.

Pirmą kartą Lietuvoje 
kartu su populiariosios ir 
klasikinės muzikos atlikė
jais - Ovidijumi Vyšniaus
ku, Vilija Matačiūnaite, Ri
ta Preikšaite, Vaidu Vyš
niausku, Ramūnu Urbie- 
čiu ir Rūta Zaikauskaite 
stoja profesionalūs chorai. 
Kūriniui pritaria Rolando 

Daugėlos vadovaujamų Kauno Vytauto Didžiojo šventovės 
kamerinis choras “Cantate Domino” ir Lietuvos muzikos ir

Miuziklo vizitinė kortelė

teatro akademijos Kauno 
fakulteto mišrus choras. 
Renginio organizatorius - 
VšĮ “Šou imperija” direkto
rius Valdas Latoža patikino, 
jog “visų koncerto atlikėjų 
vertybės sutampa su tomis, 
kurios vaizduojamos kūri
nyje”.

Vilija Matačiūnaitė atlikusi 
Magdalenos vaidmenj

“Lietuvoje tokio pobū
džio projektai - naujovė, 
kuria siekiama perkelti už-
sienyje populiarias šiuolaikinės krikščioniškos muzikos tra
dicijas. Juk skirtingų pažiūrų, muzikos žanrų ir įsitikinimų
žmones vienija vienos ir tos pačios vertybės. Todėl dovano
dami aukšto meninio lygio projektą tikimės sulaukti plačios, 
tikrumo išsiilgusios auditorijos dėmesio...” - teigia projekto 
idėjos Lietuvoje autorė, išvertusi kūrinį iš italų kalbos, se
suo salezietė Liucija Grybauskaitė, FMA.

Šio muzikinio kūrinio premjera praėjusiais metais įvy
ko Romoje ir susilaukė nemenko pripažinimo. Roko ope
roje “Prisikėlęs” kalbama apie amžinąsias vertybes, atsklei
džiamas svarbus Bažnyčios, kaip dvasinės motinystės įvaiz
dis Jėzaus kančios, nukryžiavimo, mirties ir prisikėlimo aki
vaizdoje. Tai jaudinantis ir įtaigus spektaklis, kuris atsklei
džia prisikėlimo istoriją ir jos aktualumą šiandien. Gegužę 
nuskambėjus koncertinei kūrinio premjerai laukia tolesnis 
darbų etapas - šv. Velykoms planuojama dar viena - sce
ninė kūrinio premjera. Inf.

“Mes vis dar negalime 
nurimti, vis keliame sau klau
simą: ar galėjo Lietuva išlikti 
laisva 1940 metais ir kodėl ji 
dingo iš pasaulio žemėlapių? 
Kalta okupacija? Taip! Anek
sija? Taip! Bet ar visko prie
žastis neslypi pačioje Lietu
voje, jos piliečių tarpusavio 
santykiuose? Taip manė gene
ralinio štabo majoras V. Bul- 
vičius, kuris, likus iki okupa
cijos trims mėnesiams (1940 
m. kovo 7 d.), išdėstė savo 
pranašiškas mintis paskaito
je ‘Vidinis valstybės skaldy
mas'. Jo mintys šiandien ne 
mažiau aktualios.”

“...Energingiausi kovoto
jai už geresnę pasaulio tvarką, 
už tarptautinės teisės galios 
padidinimą - visuomet buvo 
mažos valstybės. Mažosios 
valstybės nori remtis tarptau
tine teise ir, jei vis dėlto kuria 
ir karinę jėgą, tai tam, kad ga
lėtų apginti save nuo tų, kurie 
yra linkę tarptautinę teisę lau
žyti (...). Mažosioms valsty
bėms tenka kovoti dėl savo 
būvio tokiose sąlygose, kokios 
yra (...). Lietuvos valstybė su
sikūrė daugiausia dėl to, kad 
lietuviai, istorijos pamokyti, 
apsisprendė, kad Lietuvos 
žmonių gerovę gali sukurti ne 
kurie nors kaimynai, bet patys 
Lietuvos žmonės (...). Tiesa, 
vargo, skurdo, tamsybės Lie
tuvoje dar daug (...). Tačiau, 
kol esame laisvi, tol galime 
savo gerovę kurti. Laisvės nete
kę liktume kitų pastumdėliais, 
be jokios vilties susikurti di
desnę gerovę (...). Galvodami 
apie savos laisvės apgynimą, 
pirmiausia galvojame apie ka
rą (...). Tačiau šiandien karas 
vyksta ne vien ginklais. Karas 
vyksta ir diplomatijoje, ir eko
nomikoje, ir propagandoje 
(...). Todėl nesistebėkime, kad 
į vidujinį valstybės skaldymą 
šiandien žiūrime kaip į vieną 
iš karo ginklų.

Mūsų blogybė yra ta, kad 
nevisuomet mokame atskirti 
svarbius dalykus nuo nesvar
bių (...).

Svarbūs yra valstybės gy
venime valstybės santvarkos, 
asmens laisvė, turtų paskirs
tymo ir kiti klausimai (...). Ta
čiau neužmirština, kad pats 
svarbiausias dalykas (...) yra 
tautos gyvybės gynimo reika
las. Blogai išsprendę ar ap
leidę šį reikalą susilauktume 
to, kad visi kiti reikalai būtų 
sprendžiami nebe mūsų pačių 
noru, bet taip, kaip svetimieji 
palieps. O palieps jie taip, 
kaip jų tautai bus patogiau, 
visiškai nesiskaitydami su mū
sų tautos norais ir reikalais 
(...). Tiesa, ir šiandien neturi
me savo valstybėje nė vieno 
piliečio visiškai patenkinto. 
Vienas skundžiasi blogu turtų

sutvarkymu, kitas sielojasi dėl 
asmeninės laisvės varžymo. 
Tačiau neturime pamiršti, kad 
visiškai patenkintų piliečių jo
kia valstybė neturėjo ir netu
rės, o mūsų padėtis savoje ne
priklausomoje valstybėje, pa-

Mjr. V. Bulvičius

lyginus su ta, kuri būtų sveti
moje valdžioje gyvenant, ski
riasi kaip dangus nuo žemės. 
Todėl tarpusavio ginčuose 
(tarpusavio kovų mūsų tarpe 
iš viso negali būti) tik tas gali 
turėti balsą, kas savo pareigas 
krašto gynimo reikalams yra 
visiškai supratęs ir jas vykdo 
kruopščiai ir energingai. Tai 
privalu ne tik atskiriems as
menims, bet ir ištisoms gru
pėms (...). Įvairių grupių vadai 
turi gerai apsižiūrėti, ar jų 
grupių programos apima visą 
tautos gyvybės visumą, ar tos 
programos tik ypatingai išpu
čia, pabrėžia vieną kurį (nors 
ir labai svarbų) dalyką, bet 
tautos gyvybės išlaikymo visu
mos neapima (...).

Išorinis priešas, norėda
mas valstybę suskaldyti iš vi
daus, dažnai gerų sąjunginin
kų randa valstybės tautinėse 
mažumose (...). Žinoma, ne 
visos tautinės mažumos prita
ria tokiems išdavikiškiems 
siekiams (...). Daugelis mūsų 
mažumų gerai supranta, kad 
jų gerovė priklauso nuo visos 
valstybės gerovės, todėl sten
giasi bendradarbiauti su lietu
viais valstybės gerovės kūri
me. Ne kitaip elgiasi ir svetur 
gyvenantys lietuviai (...). Lat
vijos lietuviai ne mažiau už 
pačius latvius rūpinasi Latvi
jos gerove.

Tad ir mes turime teisę 
reikalauti, kad mūsų tautinės 
mažumos gyvai rūpintųsi Lie
tuvos gerove, kad, reikalui ki
lus, krauju ir prakaitu gintų 
Lietuvos laisvę.

Tiesa, pasitaiko tarp lietu
vių ir tautinių mažumų pilie
čių kartais nesklandumų, ne
sutarimų. Tačiau tokie nesuta
rimai yra natūralūs ir lengvai 
pašalinami, jei tik į juos neįsi
maišo svetimos rankos (...). Į 
savo tautines mažumas turime 
žiūrėti kaip į lygiateisius pilie
čius ir kaip į lietuvių tautos 
talkininkus kuriant valstybėje

gerovę, ginant laisvę...”
Štai tokios mintys V. Bul- 

vičiui kilo paskutinį laisvos 
Lietuvos pavasarį.

Arvydas Anušauskas

Garbingo kario 
našlės laiškas
Vieno žymiausių laisvės 

kovotojų gen. št. mjr. Vytauto 
Bulvičiaus 100-asis gimtadie
nis buvo iškilmingai paminė
tas š.m. gegužės 6 d. Vilniaus 
karininkų ramovėje. Apie tai 
mums pranešė plk. Arūnas 
Dudavičius, telkęs daugiau ži
nių apie sovietų kankintą ir 
sušaudytą mjr. V. Bulvičių. 
Pastarojo našlė Marija Bulvi- 
čienė, gyvenanti Toronte, Tė
viškės žiburiams atsiuntė laiš
ką, spaudos iškarpų apie ve
lionį vyrą, pridėdama ir auką 
TŽ paremti. Laiške rašoma:

“Dėkinga esu Lietuvos 
kariams ir kitiems, kurie pri
siminė mano vyrą Vytautą 
Bulvičių. Noriu parašyti trum
pai mūsų gyvenimo laikotarpį. 
Baigus gimnaziją, susipažinau 
su Vytautu, kuris likimo skir
tas tapo mano gyvenimo drau
gu. Po trijų mėnesių stovėjom 
prie altoriaus Įgulos bažny
čioj. Vytautas buvo atsidavęs 
tėvynei Lietuvai, praleisdavo 
laiko tarp knygų ir žemėlapių, 
daug rašė ir kruopščiai ruoš
davosi paskaitom, kurias 
dėstė VD universitete studen
tams.

Tačiau gyvenimas pradėjo 
keistis. Knygų ir žemėlapių 
didėjo, jis praleisdavo savo 
kambary ištisas valandas. Kar
tą pasakė man pasirūpinti 
maistu ilgesniam laikui. Stai
ga išvyko į stovyklą - paligoną. 
Įtempimas ir nežinia didėjo, 
ir vieną vidurnaktį atidarius 
duris pamačiau suvargusį savo 
vyrą. Nespėjau ištarti žodžio, 
tuoj pamačiau du rusų apran
goj kareivius su šautuvais. Iš
vedė. Palikau stovinti viena 
be žado.

Mano gyvenimas pasisu
ko kita kryptimi. Gyvenant 
Niujorke, dažnai užkalbinda
vo nepažįstami, klausdami ar 
esu mjr. Vytauto žmona? Tai 
buvusieji jo mokiniai. Jie pa
sakojo, kaip gerbė ir mylėjo 
savo mokytoją, kaip įdomios 
ir reikšmingos buvo jo paskai
tos. Toronte, man bebūnant 
ligoninėj, aplankė mane ne
pažįstama moteris. Ji išgirdo 
mano pavardę ir skubėjo ma
ne surasti. Apsikabinom su 
nuoširdumu. Ji buvo viena vy
ro paskaitų klausytoja.

Daug lieka malonių ir 
liūdnų prisiminimų, kurie nei 
žodžiu, nei raštu nėra iš
reikšti. Jie palieka su manim.

Pagarbiai -
Marija Bulvičienė”.

• Keičiasi žmonės, bet nesikeičia nemari lietuvio dvasia, trokštanti gyventi laisvai ir nepriklau- 
H somai. Toji dvasia neša tėviškės žiburį iš kartos į kartą su atnaujintu ryžtu. (Antanas Rinkūnas)

• Esame didingos istorijos tauta ne tik laimėjimais, bet ir pralaimėjimais - ne tik Žalgiriu, 
bet ir Kražiais. (J. Girnius)

mailto:tevzib@rogers.com
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Kun. Stasio Ylos darbų parodėlės stalas Toronto ateitininkų vakaronėje š.m. gegužės 3 d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose Ntr. R. Rusinienės

Įspūdingas renginys 
kun. S. Ylos 100-meciui

(Šiais metais sueina 100- 
metis nuo kunigo Stasio Ylos 
gimimo. Ta proga Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų taryba 
(SAAT) pakvietė dr. Gedimi
ną Mikelaitį iš Vilniaus skai
tyti paskaitų Š. Amerikoje 
apie kun. Stasį Ylą. Toronto 
sendraugiai ateitininkai su
rengė sėkmingą vakaronę šeš
tadienį, gegužės 3, Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Vakaro
nėje: G. Mikelaičio paskaita, 
dalyvių prisiminimai apie kun. 
S. Ylą ir nuostabus 11-metės 
Vaivos Dzemionaitės pianino 
ir dainų koncertas).

Džiūgauki! širdys, Dievo 
šviesoj, Dievo globoj - Aleliuja. 
/ Eikit pasaulin, Dievo erdvėn, 
Dievo gelmėn - Aleliuja. / Jaus
kitės broliai, Dievo šeimoj, Die
vo tautoj - Aleliuja.

Šiais kun. Stasio Ylos su
kurtais giesmės žodžiais To
ronto sendraugiai ateitininkai 
pradėjo jo 100-mečiui skirtą 
vakaronę. Giesmės žodžiai 
dalyvius nuteikė pajusti vienas 
kito artumą - “jautėmės bro
liai Dievo šeimoj...” Po gies
mės pasigirdo Laimos Unde- 
rienės balsas, atkartojantis 
Stasio Ylos - poeto, eiles Be 
laiko: Sėdžiu po medžiu, lyg 
Jona pranašas. / Girdžiu vėjas 
šiurena: / Lapai kris, / Sakos 
luš, / Šaknys džius / Be laiko! / 
Švilpiu prieš vėją (juk pats žy
dėjimas), / O jis kužda j ausį: / 
Tave siunčiu / Kad nedžiūtų, / 
Nelūžtų, / Nekristų, / Be laiko! 
/ Limpa lapai prie lūpų ir už
ima kvapą, / Krinta šakos ant 
rankų, ir aš šaukiu: / Be laiko, 
/ Be laiko!

Ne vienas iš mūsų kokiu 
nors būdu esame patys pa
liesti kun. Stasio Ylos - ar as
menine pažintimi, dalyvavi
mu skautų ar ateitininkų jau
nimo stovyklose, pobūviuose, 
rekolekcijose, studijų dienose, 
žiemos kursuose Dainavoje, 
ar beskaitant visą eilę jo moks
linių raštų ar knygų apie jo iš
gyvenimus koncentracijos sto
vyklose, ar giedant jo sukur
tas giesmes sekmadienio Mi
šiose. Kunigo Ylos kūrybos ir 

įtakos laukas yra platus. Todėl 
su dideliu dėmesiu klausėmės 
Gedimino Mikelaičio iš Vil
niaus paskaitos.

Paskaita
G. Mikelaitis atvyko į 

Šiaurės Ameriką paskirtas 
Lietuvos kultūros ministeri
jos, kuri remia jo darbą ruo
šiant knygą apie kunigą Stasį 
Ylą, 100-mečio nuo jo gimi
mo proga. Penkias savaites jis 
praleido Putname, CT, besigi
lindamas į kun. Ylos darbus,

Paskaitininkas iš Vilniaus 
Gediminas Mikelaitis, atvy
kęs į kun. St. Ylos vakaronę 
Toronte

kurie laikomi Putnamo sese
lių globojamuose archyvuose 
- Alkoje. SAAT pakviestas, 
savaitgaliais keliavo į didžiuo
sius lietuvių telkinius su pa
skaitomis apie kun. S. Ylą.

Pastarasis jį sudomino 
1984 m., kai, Lietuvai dar gy
venant okupacijos laikotarpį, 
jam į rankas pateko fotoat- 
spaudu pagamintas kun. Ylos 
leidinys. Su draugais vakarais 
prie laužo visi jį kartu skaity
davo. Po to jis ieškojo dau
giau Ylos raštų pogrindžio 
spaudoje. Pradėjo gilintis į 
Ylos pasaulėžiūros klausimų 
svarstybas, kurios apima sąži
nės, religijos, socialinio bei 
politinio gyvenimo laisvę bei 
iškelia polemiką liberalizmo 
klausimu. Ta pažintis su Yla 
vis gilėjo ir padėjo supras
minti mokslinio mąstymo pa
saulį. Tai paskatino imtis dar
bo tyrinėti jo darbus ir rašyti 
apie jį knygą.

Anot Mikelaičio, Yla yra 

daugiausia išeivijoje rašęs as
muo. Per savo raštus Yla at
skleidžia ateizmo/komunizmo 
pavojus Lietuvai, dėl kurių jis 
ir toliau sielojasi jau gyvenda
mas Amerikoje, kai 1962 m. 
išleidžia Kur slypi komunizmo 
grėsmė. Toliau jis svarsto apie 
laisvę - jos esmę, kilmę ir iš
šūkius. 1954 m. jis skiria “lais
vę kam nors nuo laisvės nuo 
ko nors. Laisvė kam nors pa
vadinta “veiksmingąja laisve”. 
Savo raštuose nagrinėja libe
ralizmo vaidmenį visuome
nėje; rūpinasi tautos dvasiniu 
ugdymu. Jis yra paruošęs 
rankraštį, užtiktą Alkos ar
chyvuose - Skautų ideologijos 
metmenys. Yra parašęs ir išlei
dęs Ateitininkų vadovą - pilną 
ateitininkų veiklos programą. 
Yla tampa ir istorijos nagrinė- 
toju - jis ne tik atpasakoja įvy
kius, bet ir juos nagrinėja. 
Anot Juozo Brazaičio, “Yla 
yra anapus faktų - mato gyvą, 
tekantį gyvenimą, svarsto isto
rines išvadas”. Jį ypač domino 
krikščionybės kelias į Lietuvą. 
Pavėlavusį Lietuvos apsikrikš- 
tijimą Yla įvardija kaip trijų 
įtakų pasekmę: Lietuvos geo
grafinę izoliaciją nuo Euro
pos, mūsų valdovų nelankstu
mą ir vokiečių ordino nesėk
mingus žygius bei klastą. Jis 
teigia, kad Lietuva būtų turė
jusi žibančią kultūrą, jei anks
čiau būtų priėmusi krikščio
nybę bei šliejusis prie Eu
ropos.

Yla vadinamas “naujuoju 
kunigu” - jam rūpi, kaip teo
logiją susieti su kasdieniniu 
gyvenimu. Jis lietuvius apibū
dina su rūpesčiu, kad jie yra 
per daug pasyvūs savo religi
joje, jiems trūksta “religinio 
entuziazmo”. Jiems religinės 
tiesos nuobodžios. Jis palieka 
mums iššūkį: “Nebūkite siau
rais katalikais”! Jau 1930 m. 
Yla skelbė “atvirumą pasau
liui”. Jam rūpėjo žemiški 
žmonių išgyvenimai, kuriems 
išspręsti jis siūlo teologijoje 
glūdinčią pagalbą.

Nukelta į 8-tą psl.

iii SAVAITĖ
Susijungė partijos

Gegužės 17 d. Vilniuje 
vykusiame jungtiniame su
važiavime Tėvynės sąjungos 
(TS) ir Lietuvos krikščionių 
demokratų (LKD) vadovai 
Andrius Kubilius bei Valen
tinas Stundys pasirašė parti
jų jungimosi sutartį, prieš tai 
atskiruose suvažiavimuose 
pritarus partijų nariams.

Naujasis politinis dari
nys buvo pavadintas “Tėvy
nės sąjunga - Lietuvos krikš
čionys demokratai” (TS- 
LKD). TS-LKD, subūrus 
apie 14,000 TS narių ir apie 
4,500 LKD narių, tapo gau
siausia Lietuvoje. TS-LKD 
vadovu išrinktas konserva
torių vadovas A. Kubilius. 
Pagal jungimosi sutartį, prie 
konservatorių prisijungę 
krikdemai išsaugos dalinį sa
varankiškumą - jie partijoje 
įsteigs atskirą bendriją, kas 
penktas kandidatas TS-LKD 
sudarytame rinkimų sąraše 
daugiamandatėse apygardose 
turės būti krikščionis de
mokratas. Analogiškas san
tykis bus išlaikytas ir vienman
datėse apygardose.

ES fondų parama
ES fondų parama Lietu

vai 2009 m. galėtų siekti 1.58 
bln. eurų (5.48 Lt), 8.8% 
daugiau negu 2008 m. Lie
tuvai numatoma finansinė 
parama. Didžiausią dalį su
darytų Regioninės politikos 
fondų parama, kuri gali vir
šyti 906 mln. eurų (3.125 bln. 
Lt). Numatoma parama Lie
tuvos žemės ūkiui - 466 mln. 
eurų (1.608 bln. Lt), vidaus 
politikos programoms Lietu
voje finansuoti numatomos 
199 mln. eurų (687 mln. Lt) 
išlaidos, iš jų 117 mln. eurų 
(404 mln. Lt) - branduolinei 
saugai ir šalies energetiniam 
saugumui užtikrinti.

EK narės Dalios Gry
bauskaitės teigimu, sėkmei 
būtinos dvi sąlygos: pirmoji 
- tai galimybė, antroji - tai 
gebėjimas ja pasinaudoti. 
Komisijos pasiūlytame pro
jekte ilgalaikei ekonominei 
pažangai skatinti ir užimtu
mui didinti ir toliau bus išlei
džiama daugiausia ES lėšų - 
beveik 45% pasiūlyto 2009 
m. biudžeto.

Pasiūlyme taip pat aiški 
tendencija, vis daugiau lėšų 
skiriama energetikai ir ap
linkai. Pastarajai sričiai skir
ta net 10% biudžeto. Žemės 
ūkiui kaip ir anksčiau bus 
skirta 42.9 bln. eurų. Padidės 
išlaidos pagal visas biudžeto 
išlaidų kategorijas: įsipa
reigojimų paskyrimams iš vi
so numatyta 134.4 bln. eurų, 
mokėjimų paskyrimams - 
116.7 bln. eurų.

Premjeras Kirgizijoje
Lietuvos premjeras Ge

diminas Kirkilas ir Kirgizijos 
premjeras Igoris Cudinovas 
nutarė įsteigti tarpvyriausy
binę bendradarbiavimo ko-

LIETUVOJE
misiją. Abiejų šalių vyriausy
bių vadovai taip pat pasirašė 
bendrą pareiškimą ir tris su
tartis - Investicijų skatinimo 
ir apsaugos, Pajamų ir kapi
talo dvigubo apmokestinimo 
išvengimo bei Mokesčių slė
pimo pasisaugojimo.

Pasak G. Kirkilo, tai pa
skatins valstybių ekonominį 
bendradarbiavimą ir padės 
išnaudoti prekybos pajėgu
mo galimybes. Premjero 
nuomone, skatinant Lietu
vos ir Kirgizijos ekonominį 
bendradarbiavimą didesnį 
dėmesį reikia skirti ekono
minių konsultacijų, verslo 
misijų ir specializuotų verslo 
parodų organizavimui.

Premjerų susitikime taip 
pat aptarti bendradarbiavi
mo transporto srityje ir kiti 
klausimai. Lietuvos premje
ras pasiūlė pasinaudoti ša
lies patyrimu vykdant armi
jos reformą ir rengiant ka
riuomenės specialistus, taip 
pat prisijungti prie Afga
nistano Goro provincijos at
kūrimo misijos, kuriai va
dovauja Lietuva.

Krašto apsaugos minis- 
teris Kirgizijoje pasirašė 
sutartį dėl bendradarbiavi
mo gynybos srityje. G. Kir
kilas taip pat dalyvavo Lie
tuvos ir Kirgizijos verslo fo
rume.

NATO pasitarimai
Lietuvos kariuomenės 

vadas gen. ltn. Vladas Tut
kus dalyvavo NATO ir ES 
šalių kariuomenių vadų su
sitikimuose gegužės 13-15 
d.d. Briuselyje. Posėdžiuose 
aptarti NATO transforma
cijos, NATO greitojo reaga
vimo pajėgų generavimo 
klausimai. Taip pat apžvelg
ta ir pagrindinė organizaci
jos veikla - NATO tarptau
tinė saugumo paramos ope
racija Afganistane bei kitos 
Kosove ir Irake.

ES kariuomenių karinio 
komiteto susitikime dau
giausia dėmesio skirta Eu
ropos saugumo ir gynybos 
politikos klausimams. Ap
žvelgta ir ES veikla, pagrin
dinė veikla - stabilizavimo 
misija Cade ir Centrinėje 
Afrikos respublikoje. ES 
šalių kariuomenių vadai taip 
pat aptarė ES karinių pajė
gumų vystymo, ES kovinių 
grupių pajėgų generavimo 
klausimus.

Lietuva, dalyvaujanti vie
noje kovinėje grupėje su 
Latvija, Lenkija, Slovakija ir 
Vokietija, budės ES greitojo 
reagavimo pajėgose 2010 m. 
pirmąjį pusmetį, skirs iki 200 
karių. Gen. ltn. V. Tutkus su 
6 nAtO šalių - Estijos, Ita
lijos, Ispanijos, Latvijos, Vo
kietijos ir Slovakijos - atsto
vais pasirašė Tarpusavio su
pratimo memorandumus, 
numatančius Estijoje steigti 
Bendros kibernetinės gyny
bos tobulinimo centrą. RSJ
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Paskutinė lietuvybės patriarcho kelionė
Edvardas ŠULAITIS

Jau seniai lietuvių pasta
tyta ir palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa
šventinta Šv. Antano šventovė 
Cicero, IL, matė tokį didelį 
lietuvių būrį, kiek jų buvo su
sirinkę š.m. gegužės 10 d., kai 
čia buvo atnašautos šv. Mišios 
ne tik už Cicero lietuvių pat
riarcho, bet ir visoje Ameri
koje gerai žinomo veikėjo dr. 
Petro Kisieliaus sielą.

Gegužės 4 d. amžinybėn 
iškeliavęs a.a. dr. P. Kisielius 
buvo pašarvotas erdviuose 
Linhart laidojimo namuose 
kaimyniniame Berwyn, IL, 
miestelyje gegužės 9 d., kur 
su velioniu atsisveikino per 
tūkstantį žmonių.

Tos dienos vakare įvyku
siose oficialiose atsisveikini
mo iškilmėse dalyvavo apie 
300 mūsų tautiečių. Čia buvo 
daugiau nei dešimt kalbėtojų 
- artimų velionies draugų, vi
suomenės veikėjų, kuriems 
daugiau ar mažiau buvo tekę 
su juo bendrauti.

Vakarą vedęs dabar Čika
goje gyvenantis velionies bro
lio vaikaitis Nerijus Smeraus- 
kas pradžioje perdavė Lietu
vos arkivyskupo Sigito Tamke- 
vičiaus prasmingus žodžius ir 
užuojautą mirusiojo šeimai. 
Po to buvo perskaityta Lietu
voje gyvenančio dr. P. Kisie
liaus mokslo draugo Marijonų 
gimnazijoje kun. Vaclovo 
Aliulio laiško ištrauka.

Gana ilgą atsisveikinimo 
kalbą pasakė Amerikos lietu
vio apžvalgininkas Bronius 
Nainys, velionį pažinojęs dar 
neprikl. Lietuvoje. Jis teigė, 
kad dr. P. Kisielius “buvo visus 
praaugęs”.

Iškilmingai atsisveikinta su a.a. dr. P. Kisieliumi

Atsisveikinimo vakaro ve
dėjas perskaitė giminių Lietu
voje parašytą atsiminimų laiš
ką, kuriame buvo atskleisti 
kai kurie dr. P. Kisieliaus 
bruožai bei gyvenimo faktai.

Žodį tarė artimas velio- 
nies draugas ir bendradarbis, 
kalbėjęs Amerikos Lietuvių 
fondo organizacijos vardu - 
dr. Antanas Razma, taip pat 
jo jaunystės draugas, Marijo
nų gimnazijos Marijampolėje 
bendramokslis Petras Brizgys.

Su dr. P. Kisielium atsi
sveikino buvęs Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza ir Dan
guolė Stončiūtė-Kuolienė iš 
Bostono, kurie kalbėjo ateiti
ninkų vardu.

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
senas velionies bičiulis ir 
bendražygis, atsisveikino Fon
do “Į Laisvę”, o Jonas Urbo

Kun. dr. Arvydas Žygas skaito maldas prieš leidžiant a.a. P. Kisieliaus karstą į duobę. 
Priekyje - didelis ateitininkų organizacijos, kurioje velionis ilgą laiką aktyviai reiškėsi, 
ženklas, padarytas iš gėlių Ntr. E. Šulaicio

nas iš Detroito - Lietuvių 
Fronto bičiulių vardu.

Atsisveikinimo vakarui ei
nant į pabaigą, kalbėjo JAV 
LB Cicero skyriaus pirminin
kas Mindaugas Baukus, ilga
metis velionies kaimynas Sau
lius Kuprys (atsisveikinęs Lie
tuvių Romos katalikų federa
cijos bei “Draugo” leidėjų 
vardu) ir Vida Maleckienė. 
Atsisveikinti su dr. P. Kisieliu
mi atėjo visi Cicero lietuvių 
parapijos choro nariai ir pa
dėjo po rožės žiedą šalia kars
to. Jų vardu kalbėjo choro va
dovė Vilma Meilutytė.

Nuo šeimos kalbėjo sūnus 
dr. Petras Vytenis Kisielius, o 
vakarą baigė artimas šeimos 
draugas advokatas Povilas 
Žumbakis. Prieš išsiskirstant, 
bendras maldas vedė Cicero 
lietuvių dvasios vadas kun. dr. 
Kęstutis Trimakas.

Pamaldos šv. Antano 
šventovėje

Šeštadienio rytą a.a. dr. P. 
Kisieliaus karstas iš koplyčios 
buvo atlydėtas į Šv. Antano 
šventovę, kur susirinko dau
giau negu 300 žmonių. Šv. Mi
šias, kuriose dalyvavo 7 kuni
gai iš Čikagos bei jos apylin
kių, koncelebravo iš Putnam, 
CT, atvykęs kun. dr. Arvydas 
Žygas. Mišių maldas čia skaitė 
ir giedojo Aras Narutis, MaJ v
rius Prapuolenis, Siga ir Žara 
Kisieliūtės, Šv. Antano para
pijos choras. Smuiku griežė 
Mantas, Zigmas, Žara Kisie
liai ir Marija Žukauskienė, 
vargonavo Mary Helen Mon- 
deika-Kutz.

Prasmingą pamokslą pa
sakė velionies kaimynystėje 
užaugęs kun. dr. A. Žygas, 
prilyginęs dr. P. Kisielių ki

tiems lietuvių tautos dvasios 
milžinams, atskleidęs jo 
didelius nuopelnus visai lietu
vių tautai.

Į kapus lydėjo ilga 
automobilių vilkstinė
Po iškilmingų šv. Mišių il

ga automobilių vilkstinė lydė
jo dr. P. Kisieliaus palaikus į 
Šv. Kazimiero kapines. Buvo 
pravažiuota pro velionies na
mus 49-ojoje gatvėje, pro bu
vusį jo gydymo kabinetą 50- 
ojoje gatvėje...

Kapinėse apeigas atliko 
kun. dr. A. Žygas. Ant į duobę 
leidžiamo karsto pabiro iš 
Lietuvos atvežtos žemės ga
balėliai ir artimųjų bei kitų 
tautiečių atneštų gėlių žiedai. 
Iškilmės baigėsi visų sugiedo
tais Ateitininkų ir Lietuvos 
himnais. Po to būrys tautiečių 
suvažiavo į “Willowbrook 
Ballroom” salę laidotuvių pie
tums. Čia visiems laidotuvių 
dalyviams dėkojo velionies 
sūnus dr. P. V. Kisielius.

Taip buvo baigtos šio ne
eilinio mūsų tautiečio žemiš
kos kelionės pabaigos iškil
mės, kurios dr. P. Kisielių pa- 
lydėjusiems ilgai išliks atmin
tyje. Ypatingai velionis daug 
prisiminimų sukelia šių eilu
čių autoriui, kuris jautėsi lai
mingas, kartu su juo vienu lai
vu atplaukęs į Ameriką 1949- 
jų metų rudenį ir visą laiką 
gyvenęs Cicero lietuvių telki
nyje. Teko kartu darbuotis ir 
kai kuriose lietuvių organiza
cijose ir gerai pažinti velio- 
nies tikrą lietuvišką nusiteiki
mą, darbštumą ir daugelį kitų 
puikių savybių.

Ilsėkis ramybėje, taurusis 
lietuvi.

Paniekintoji žemė
RIČARDAS KALYTIS

Tikrovė
Dažnai man tenka važinėti keliais 

Vilnius-Pabradė-Molėtai-Utena.  
Vaizdai kelia pasibaisėjimą - kraštas 
nusiaubtas kaip po švedų karų ir marų. 
Trobos nuplyšę, laukai nedirbami baigia 
krūmokšniais užaugti. Tiktai kur ne 
kur pamatysi praknistos žemės lopi
nėlį, avytę bei žalmargę ir suvargusį 
senioką. Atrodo, gal tenai ir žmonių 
nebėra, o jeigu dar yra, tai iš ko jie 
pragyvena? Iš varganos pensijos? 
Greičiausia jaunimas po svečius kraš
tus išsivažinėjęs, svetimiems ūkinin
kams bernauja arba dideliuose mies
tuose dirba statybų pagalbiniais, o gal 
ir renka šiukšles? Kraštas vaizdingas: 
kalneliai, upeliai, ežerėliai, miškeliai, 
o jis apleistas ir atstumtas. Regis, imk, 
žmogau, kastuvą ir sodink mišką. Ne, 
nesimato tokių entuziastų, nors vals
tybė remia, o ES moka ilgalaikes iš
mokas už miško prižiūrėjimą. Kraštas 
nejuda, kažko trūksta. Pajuodęs toks 
nebejaunas vienkiemio dėdė, išėjęs 
pasėdi šalia trobos, pažiūri liūdnai į 
apšepusią apylinkę. Sulauks pensinės 
dienos, šiek tiek atsigaus susitikęs su 
kaimynu. Pakeiks seimą, partijas, pasi
skųs sveikata. “Kolchozus sugriovė,

Telekomą pardavė, sopė į šoną įsime
tė”. Su užsienin išvažiavusiu sūnumi 
čia pat pasikalba.

O kokia šių žemių vizija? Perver
čiau “Žemės ūkio kaimo plėtros stra
tegiją”, nieko gero ir viltingo nesura
dau. Miškų sodinimas galės atnešti 
naudą tiktai po daugelio dešimtmečių. 
Avininkystė, puslaukinių mėsinių gy
vulių auginimas?... Ne, tai stepių ir 
neapgyventų prerijų verslas. O pas 
mus Europa, visai neseniai pakanka
mai tankiai apgyventas kraštas. Tene- 
įamžina žinovai tokio nusiaubto mūsų 
krašto įvaizdžio. Pas mus kiekvienas 
krūmelis, kiekviena balutė turėjo sa
vininką. Nors ir sunkiai, bet žmonės 
vertėsi ir pragyveno.

Truputis istorijos
Pagrindinis mūsų protėvių verslas 

jau seniai buvo žemės ūkis. Ne kartą 
istorijoje jis buvo pertvarkomas. Pir
mą kartą jis buvo pradėtas tvarkyti 
LDK laikais 1561 m. valdant Žygi
mantui Augustui, įvedus vadinamąją 
“Valakų reformą”. Tada pavieniai 
valstiečių kiemai buvo sukelti į gatvi
nio tipo kaimus. Matininkai parinkda
vo patogią gamtoje vietą, su vande
niu, mišku, ganiavomis ir laukais, at
matavę taisyklingą keturkampį, pada-

lindavo jį į tris laukus, o tuos laukus 
dar padalindavo į rėžius. Kiemas gau
davo iš tų laukų po rėžį, iš viso po va
laką (apie 20 ha). Šitoks kaimas kai 
kur (ypač lenkų okupuotoje dalyje) iš
liko iki pat sovietinės okupacijos. Toks 
ūkis buvo labai nepatogus. Susiaurėję 
rėžiai, bendros ganyklos, riboti dar
žai, sutankinti pastatai neleido plėsti 
gyvulininkystę, naudotis geresniu inven
toriumi ir t.t.

Rusijos premjeras P. Stolypinas, 
supratęs tokius žemės ūkio suvaržy
mus, jau 1906 m. pradėjo kaimus skirs
tyti į vienkiemius. Tačiau reforma Ru
sijoje ėjo sunkiai, o pats Stolypinas 
1911 m. buvo nušautas. Lietuvoje 
1907-1914 m. buvo išskirstyta per 2000 
kaimų. Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, kaimai buvo sparčiai skirstomi 
į vienkiemius. Iki 1937 m. buvo iš
skirstyta apie 1.5 mil. ha. Lietuvos že
mės ūkis ėmė sparčiai vytis išsivysčiu
sias žemės ūkio šalis.

Nederlingos žemės
Lietuvoje yra 45.5% nederlingų 

žemių. Tose žemėse nebelikę gyvento
jų. Daug kur gyventojų tankis tesiekia 
8-10 gyventojų 1 km2, o Labanoro se
niūnijoje 2 gyv. 1 km2 (Europoje 60). 
Čia pat paaiškinta ir priežastis tokio 
sumažėjimo. Čia ūkiai maži, o žemės 
nederlingos. Dviejų asmenų šeimos 
pragyvenimui (kokio lygio?), pasiro
do, reikalinga ne mažiau kaip 5 ha

žemės. Žmonės suranda lengviausią 
išeitį - emigruoja. Nederlingos žemės 
pavirtusios į retai apgyvendintas teri
torijas. Visos tos teritorijos pažeistos 
didelės depopuliacijos (apie 5% per 
metus). Tai jau priešmirtinis ženklas.

Ką daryti?
Pirmiausia iš pradžių reikėjo da

ryti protingai ir apgalvotai. Negalima 
teigti, jog tai darė neišmanėliai. Jei 
taip padarėme, teks laikrodį pasukti 
atgal. Reikia daryti tai, ką protingi 
Vakarai daro. Norėdami pritraukti 
kvalifikuotų kadrų, ypač informatikos 
srityje, jie jau yra pastatę savo mies
tuose privilegijuotus butus ir gundo 
skurdesnių šalių jaunus specialistus.

Kokios Vakarų gyvenvietės! Jos 
nesibaigiančiai išsidėsčiusios palei ke
lius, kartu su tolumoje matomais dir
bamais laukais ir švariomis gamyklo
mis bei gamyklėlėmis. To reikia ir 
mums. Mūsų padėtis žymiai geresnė - 
mes darome iš pradžios, mes turime 
žemės, mes turime gražią gamtą. Mes 
turime kuo gundyti! Teks kurti naujas 
gyvenvietes. Kiekvienai tokiai gyven
vietei reikia ežero (servitutinėmis tei
sėmis), miško (valstybinio), sodybinės 
žemės, tuščios žemės miškui sodinti, 
daržų žemės, laisvos ekonominės zo
nos, švarios gamybos įmonių statybai.

Nukelta j 14-tą psl.



2008.V.27 Nr. 21 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5

Vilniaus senamiestis, Užupio arkos Ntr. iš interneto

KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.

O kiek į rinkimų sąrašus 
įtraukta teistųjų, buvusių SS
RS represinių struktūrų dar
buotojų, kagėbistų rezervistų.

Atsisakymas registruoti 
kandidatus į seimą dėl pažeis
to lojalumo valstybei pagrin
du negali būti laikomas žmo
gaus teisių pažeidimu ar ribo
jimu, kaip nelaikomas tokių 
teisių pažeidimu ar ribojimu 
nepriėmimas į tam tikrą darbą 
piliečio, neturinčio atitinka
mo profesinio pasirengimo. 
Pretenzijų dėl atsisakymo re
gistruoti į renkamus organus 
dėl pažeisto lojalumo teismai 
nenagrinėja, nes lojalumo 
“pasverti” negali, todėl pilie
tis niekam negali skųstis; 
VRK tėra vienintelė instituci
ja, kuri gali ir privalo vertinti 
kandidatus bei spręsti apie jų 
tinkamumą pagal lojalumą 
valstybei.

Iki šiol nei valstybės va
dovai, nei seimas nekreipia 
dėmesio į tai, kad VRK, re
gistruodama kandidatuoti į 
seimą asmenis ar partijas, ne
atsižvelgia į jų lojalumą vals
tybei. Dėl tokio, prilygstan
čios neteisėtam, komisijos el-

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės jvertinimo skambinkite 

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

Ar vien tauta kalta...
gesio į seimą pakliūva neloja
lūs valstybei piliečiai. Trumpai 
tariant, numetami rinkėjams 
netikrinti, nežinomi, neaiš
kios kilmės veikėjai - žinoki
tės! Todėl dažnai įvairios tau
tos padugnės ar net nusikal
tėliai po rinkimų tampa “tau
tos atstovais”, įgyja neliečia
mybę.

Kita sritis, kurioje VRK 
rodo visišką neveiksnumą - 
kandidatų pajamų bei išlaidų 
kontrolės stoka. Iš tikrųjų 
VRK jokios kontrolės nevyk
do, nors tarp rinkimų laiko 
pakankamai turi, esant reika
lui, nepasitelkia VSD, STT, o 
tik po rinkimų užregistruoja 
partijų ar atskirų kandidatų 
ataskaitas. O šiai komisijai tu
rėtų būti žinomi partijų ar at
skirų kandidatų piniginiai bei 
kitokie ištekliai, jų interesai 
iki rinkimų, jie turėtų būti vie
šinami, pateikiami rinkėjams. 
Keisčiausia, kad tiek seimas, 
tiek valstybės vadovai tokią 
padėtį toleruoja. Jų ir visuo
menės akivaizdoje iš po skver
nų švaistomos didžiulės lėšos, 
perkama žiniasklaida, perka
mi rinkėjų balsai. O VRK 
priekaištų negauna, elgiasi 
kaip pasyvi svarbių valstybei 

įvykių stebėtoja, tarpsta sau
gioj aplinkoj jau keliolika 
metų.

Visuomenei spaudžiant, 
pasigirdo šioks toks susido
mėjimas partijų juodosiomis 
buhalterijomis; premjeras pa
sikvietė VRK ir STT vadovus, 
tarsi pabarė už neveiklumą, o 
pastarieji pasiteisino neįgali
mu. Susitikimas, skirtas visuo
menės “garui nuleisti” įvyko, 
viskas kaip buvo, taip ir liko.

Esant aprašytai padėčiai, 
nevalingai kyla klausimas, ar 
nepanašu, kad minimų insti
tucijų (Teisingumo ministeri
jos ir VRK) veikla ar jos stoka 
prilygsta nelojalumui valsty
bei? Tebūnie - tik panašu. 
Todėl padėtis turėtų radikaliai 
keistis. Radikalių veiksmų kai 
kuriose teisėtvarkos srityse 
imasi teisingumo ministeris. 
Lieka jam palinkėti įsisukti į 
piktžolėtą partijų daržą. VRK 
komisijai, o ypač jos “nepa
keičiamam” nuo 1994 m. pir
mininkui, likus keturiems mė
nesiams iki seimo rinkimų, 
užuot pasyviai stebėjus žalin
gus valstybei įvykius, užleisti 
vietą kitai komisijai, kitam 
pirmininkui. Sudaryti naują 
komisiją - seimo priedermė.

Potvyniai
Pavasariniai potvyniai 

dar nesibaigė. “Raudonojo 
kryžiaus” organizacija N. 
Brunswick provincijoje dar 
tebegloboja daugiau kaip 
pusantro šimto žmonių, pri
verstų palikti savo namus dėl 
potvynio pavojaus. Kitos tar
nybos bando įvertinti van
dens padarytus nuostolius. 
Apie pusantro tūkstančio gy
ventojų ir verslo savininkų 
pranešė apie padarytą žalą 
jų valdoms. Galimų potvynių 
pavojus verčia būti budriais 
ir Br. Kolumbijos gyvento
jus, ypač upių slėniuose. Pa
vasarinė šiluma tirpdo snie
gą kalnuose, ir vanduo upėse 
pastebimai kyla. Fraser upės 
vandens lygis gali pakilti iki 
9 m. Potvynis užsėmė Kana
dos archyvų ir bibliotekos 
pastatus Otavoje. Trūkus 
vandentiekio vamzdžiui, bu
vo užlietas žemesnysis aukš
tas. Archyvų tarnautojai tiki
na, kad vanduo palietė tik 
nedidelį XX š. dokumentų 
rinkinių kiekį. Didžiausios 
muziejinės vertybės - reti 
dokumentai, meno kūriniai, 
istoriniai leidiniai, kino fil
mai yra saugomi kitoje vie
toje, specialiose saugyklose.

Kanadiečiai, užpildę as
meninių ir verslo mokesčių 
dokumentus, šiemet gaus di
desnes išmokas. Vidutiniškai 
vienam asmeniui bus sugrą
žinta 1,430 dol. - 179 dol. 
daugiau nei praėjusiais me
tais. Vyriausybė yra priėmusi 
įstatymus, pagal kuriuos su
mažinti asmeniniai ir verslo 
mokesčiai. Leidus naudoti 
padalintų pajamų (split in
come ) skaičiavimą, pensi
ninkų šeimos galėjo su
taupyti 3-5 tūkst. dol. Taupy
mui pasitarnavo ir sumažin
tas vienu nuošimčiu GST 
mokestis. Kanados finansų 
ministeris J. Flaherty įsitiki
nęs, kad Kanada sėkmingai 
atlaikys ekonomines audras, 
kurios palietė JAV. Ministe- 
rio skaičiavimu, pagrindinis 
valstybės finansinis rodiklis 
GDP (growth of domestic 
product) pasieks 2,3 bln. virš
pelnį (dėl didelių grūdų, naf
tos, gamtinių dujų, minerali
nių iškasenų kainų). Finansų 
ministeris atmeta siūlymus, 
kaip nors padėti automobi
lių ar medienos apdorojimo 
pramonei. Šios sritys dėl 
ekonominių sunkumų JAV 
taip pat patiria problemų. 
Vyriausybės nuomone, laiki
na pagalba nieko neišspren
džia, būtina šias pramonės 
šakas pertvarkyti ir moderni
zuoti, kad jos ateityje būtų 
pelningos ir galėtų varžytis 
pasaulinėje rinkoje. Ontario 
provincijai išvengti lygiavi- 
nės pašalpos padėtų mažina
mi mokesčiai didelėms vers
lovėms.

Jungtinių Tautų organi
zacija įspėjo Kanados vy
riausybę, kad ji galinti parei-

nesibaigia
kalauti informacijos apie oro 
švarinimo rezultatus. Kiek
viena valstybė, Kyoto sutar
ties dalyvė, privalo turėti vals
tybinę informaciją, rodančią, 
kaip įgyvendinami įsiparei
gojimai mažinant oro taršą, 
saugant teršalus. Daugelis 
valstybių stengiasi vykdyti 
susitarimo punktus. Tačiau 
Kanados konservatorių vy
riausybė yra pareiškusi, kad 
ji neįvykdys liberalų vyriau
sybės priimtų įsipareigojimų 
ir neturi tokio duomenų 
banko. Jungtinių Tautų or
ganizacija gali daryti tik mo
ralinį poveikį, jokių nuobau
dų. Kanada nedalyvauja ir 
kitose Kyoto susitarimo 
programose. Opozicinės par
tijos kaltina konservatorius 
aplaidumu ir abejingumu 
aplinkosaugos problemoms.

Beveik 300 mln. dol. 
Kanados vyriausybė skiria 
sveikatos apsaugai gerinti. 
Per valstybinį sveikatos insti
tutą bus finansuojama dau
giau kaip 700 įvairių medici
nos programų. Ontario pro
vincija turi 300 projektų, ku
riems skiriama 120 mln. dol. 
Bus tiriama vėžio ligų, šir
dies ir kraujagyslių susirgi
mai, kuriama naujausia ligų 
nustatymo ir gydymo įranga 
ir kt. Visoms medicinos 
mokslo tyrimų programoms 
lėšos skiriamos penkeriems 
metams.

Saskatchewan provinci
jos vyriausybė ruošia sena
torių rinkimo įstatymą. Tai 
antroji provincija po Alber
tos, pritarianti ministerio 
pirmininko S. Harper siūly
mui senatą paversti renkama 
valstybės valdymo įstaiga. 
Lig šiol senato narius skiria 
gen. gubernatorius, kandi
datus parenka ir siūlo minis- 
teris pirmininkas. Norėda
mas paversti senatą labiau 
demokratiška ir veiksmin
gesne valdymo grandimi, S. 
Harper pasiūlė rinkti senato 
narius, riboti jų tarnybos ter
minus ir atstovauti visoms 
provincijoms.

Karališkoji šeima pasi
pildė nauja nare - kanadietė 
Autumn Kelly ištekėjo už vy
riausiojo karalienės Elžbie
tos vaikaičio princesės Anos 
vyriausiojo sūnaus Peter 
Phillips. Karališkųjų jungtu
vių iškilmėse dalyvavo kara
lienė Elžbieta, princas Phil
lip, princas Charles, jo sūnus 
Harry, nuotakos tėvai bei ar
timieji. Nuotaka, kilusi iš pa
prastos darbininkiškos šei
mos iš nedidelio Pointe Cla
re miestelio Kvebeko pro
vincijoje, yra baigusi McGill 
universtitetą Montrealyje, 
dirba vadybos konsultante. 
Su karalienės vaikaičiu 
Autumn Kelly susipažino 
prieš penkerius metus, kai 
šis lankėsi Montrealyje. Jau
noji pora negauna jokių ka
rališkųjų titulų. SK



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.V.27 Nr. 21

© Masu TfV YftlEJE
GERINA TARNYBĄ
Policijos departamentas 

gegužės mėn. baigė rengti 
teisės aktus, kurie būtini 
nuo spalio 1 d. prasidėsian
čiam policijos veiklos opti
mizavimo procesui. Pagrin
dinis projektų tikslas - dar 
šiemet sukurti teisines prie
laidas policijos įstaigų va
dovų rotacijai, jų atrankai ir 
policijos organizacinės struk
tūros pokyčiams, pranešė 
Policijos departamentas. 
Pakeitus Policijos veiklos 
įstatymą, pakistų policijos 
organizacinė struktūra - ša
lyje liktų tik 10 apskrityse 
veikiančių vyriausiųjų poli
cijos komisariatų, kuriuose 
būtų sukoncentruoti admi
nistravimo darbai. Po reor
ganizacijos savivaldybių te
ritorijose veiktų teritorinės 
policijos įstaigos struktūri
niai padaliniai - policijos 
komisariatai, o vienos ar ke
lių seniūnijų teritorijose - 
policijos nuovados. Šie pa
daliniai atliktų tik tiesiogi
nes policines pareigas ir bū
tų atskaitingi vietos bend
ruomenei. Pakeitimai taip 
pat leistų sukurti ir įdiegti 
vidaus reikalų sistemos va
dovaujančių pareigūnų ro
tacijos sistemą. Siūloma, 
kad policijos įstaigos vado
vas galėtų vadovauti vienai 
įstaigai 5 metus, su galimybe 
kadenciją pratęsti dar 5 me
tams. Policijos departamen
to vadovai tikisi, kad teisės 
aktai bus suderinti ir priimti 
dar šioje seimo pavasario 
sesijoje.

AUGA RASIZMAS
Socialinių tyrimų insti

tuto Etninių tyrimų centro 
duomenimis, pastaruoju 
metu vis intensyviau pasi
reiškia visuomenės baimė, 
neapykanta, kuri neretai 
įgyja ir smurto pavidalą. Jau 
keletą metų skustagalvių 
kultūra Lietuvoje plėtėsi. 
Lietuvos visuomenės nepa
kantumas kitoms grupėms 
yra apskritai santykinai 
aukštesnis negu kitose šaly
se, o auganti socialinė nely
gybė bei didėjanti imigracija 
ateityje šias tendencijas tik 
dar labiau sustiprins. Visuo
menėje augant socialinei 
nelygybei tampa lengviau 
manipuliuoti visuomenės 
baimėmis, susikuria palanki 
aplinka rasizmui plisti. Au
ganti imigracija bei tenden
cija dažniau neapykantą 
nukreipti į atvykėlius iš kitų 
šalių grasina sukelti naują 
ksenofobijos bangą. Kovo
jant su rasizmu labai svarbi 
tinkama teisinė bazė, baus
mių politika. Apie rasizmo 
bei netolerancijos keliamus 
pavojus Lietuvoje prabilta 
po to, kai Kovo 11-ąją sos
tinės Gedimino prospektu 
pražygiavo skustagalvių ko
lona, skanduojanti “Lietuva 
lietuviams”, o balandį Vil
niaus centre buvo užpulta 

tamsiaodė dainininkė Berneen.
BRANGS ŠILDYMAS
Nuo rudens visoje Lie

tuvoje šildymas brangs vidu
tiniškai 40%, o vien Vilniuje 
laukiama beveik 53% cent
ralizuoto šildymo brangimo. 
Tai, nekilnojamojo turto 
(NT) rinkos dalyvių many
mu, gali sumažinti senos sta
tybos butų patrauklumą ir 
sumažinti jų kainą. Jei ir to
liau tęsis energetinių ištek
lių brangimas, yra tikėtinas 
senos statybos būsto kainų 
mažėjimas. Tokie būstai yra 
energetiškai neefektyvūs, 
todėl gali tapti nepatrauk
lūs rekordiškai kylant šil
dymo kainoms, mano nekil
nojamojo turto vystymo ži
novai. Tačiau naujos staty
bos būsto kainų nuosmukis 
yra ekonomiškai nepagrįs
tas. Sumenkus būsto pa
klausai NT vystytojai gali 
priimti sprendimą statyti 
mažiau butų. Todėl pasiūla 
mažės ir kainos turės grįžti į 
pusiausvyros būklę. Per me
tus iki šių metų pirmojo ket
virčio statybų sąnaudos di
dėjo 15.4%, o vien cemen
tas pabrango 70%. Nekilno
jamojo turto bendrovės 
“Ober-haus” duomenimis, 
senos ir naujos statybos bu
tų kainos šiuo metu beveik 
nesiskiria. Vilniuje senos sta
tybos butas kainuoja 4400
7500 Lt/kv.m, naujos - 4500
7800 Lt/kv.m. Bendrovės 
duomenimis, 2007 metais 
senos statybos būstas bran
go ketvirtadaliu, o naujos - 
20%. Lietuvoje vis dar vie
nam gyventojui tenka 24.3 
kv. m naudingo ploto lyginant 
su vidutiniškai 40 kv. m Eu
ropos sąjungoje.

TAIKOS RODIKLIS
Pasaulio šalių ir regionų 

taikos rodiklio įvertinime 
Lietuva užima 41 vietą, per
nai buvo 43-oje. Antrus me
tus iš eilės rengiamą studiją 
atliko The Economist tyri
mų analitikai. Kaip skel
biama tinklalapyje www.vi- 
sionofhumanity.com, Lie
tuvos rodiklis 2008 m. siekia 
1.723 balo. Vertinimo ska
lėje 5 yra blogiausias rodik
lis, o 1 - geriausias. Pernai 
šalies indeksas buvo 1.788. 
Aukštą Lietuvos vietą įver
tinime lėmė labai žemas 
konfliktų šalies viduje bei 
išorėje lygis ir tokiuose kon
fliktuose nukentėjusių žmo
nių nebuvimas, pagarba 
žmogaus teisėms. Šiemet 
Lietuvoje įvykdyta mažiau 
žmogžudysčių, sumažėjo ka
rinės išlaidos, karinis perso
nalas, šalyje esantis pabėgė
lių skaičius, tačiau padau
gėjo kalinių, sunkiosios gink
luotės, išaugo konvencinės 
ginkluotės importo ir eks
porto apimtys. Tarp Vidurio 
ir Rytų Europos regiono 
šalių Lietuva atsidūrė devin
toje vietoje. RSJ

LIETUVIŲ TELKINIUOSE

LŽS susipažinimo popietė-diskusija
2008 m. balandžio 12 d. Draugo patalpo

se, Čikagoje, į susipažinimo popietę susirinko 
Lietuvių žurnalistų sąjungos (LŽS) nariai ir 
šia sąjunga besidomintieji. Sveikinimo žodį 
taręs LŽS pirmininkas Edvardas Šulaitis pasi
džiaugė tikrai netikėtai gausiu narių apsilan
kymu (iš 18 dalyvavusių: 7 nariai, šiuo metu 
susimokėję sąjungos nario mokestį, 4 - buvę 
sąjungos nariai, šiuo metu nepratęsę nario 
mokesčio, likusieji - svečiai), trumpai priminė 
sąjungos praeitį bei papasakojo apie dabarti
nę padėtį.

Pagrindinį pranešimą skaitė LŽS vicepirmi
ninkas Laurynas R. Misevičius, į šį susitikimą 
atvykęs iš New Jersey valstijos. Jis neseniai 
buvo grįžęs iš Lietuvos, kur kalbėjo su Lietu
vos žurnalistų sąjungos vadovybe dėl glaudes
nio LŽS ir Lietuvos žurnalistų sąjungos bend
radarbiavimo.

Po diskusijų šiuo klausimu pasisakyta dėl 
LŽS veiklos pagyvinimo, reklamos bei stoji
mo į LŽS sąlygas. Ne kiekvienas šiuo metu 
dirbantis išeivijos žiniasklaidoje automatiškai 
turi ir gali tapti LŽS nariu. Kritikuoti buvo ir 
dabartinės LŽS valdybos rinkimai.

Buvo išsakyta nuomonė ir dėl LŽS atei
ties. Reikėtų galvoti apie planą sukurti visos 
išeivijos žiniasklaidos (spaudos, radijo ir inter
neto) sindikatą, kuris spręstų rimtas prob
lemas, pvz., reklamų įkainius ir panašiai. Būtų 
geriau tapti spaudos klubu, kuris kviestų žur
nalistus susitikti keletą kartų per metus disku
sijoms. LŽS turėtų galvoti kaip išlaikyti spaudą

išeivijoje, pakelti prenumeratą. Pasiūlymų bu
vo: žurnalistų forumas internete, kuriame 
būtų keičiamasi nuomonėmis, diskutuojama, 
svarstomi aktualūs išeivijoje žurnalistiniai rū-

Petras Petrutis (kairėje) su Laurynu Mise
vičiumi LŽS popietėje Ntr. L. Apanavičienės.

pesčiai, kelių ieškojimas, kad išeivijoje pasiro
dę straipsniai pasiektų Lietuvos žiniasklaidą; 
autorinių teisių gynimas ir kt.

LŽS vicepirmininkas priminė apie artė
jančią LŽS valdybos kadencijos pabaigą, pra
šydamas pagalvoti apie ateinančių metų pra
džioje laukiamus naujos valdybos rinkimus.

LŽS valdyba 
(Pranešimas sutrumpintas. Red.)

Islandijos lietuvių 
bendruomenė
Islandijoje gyvenantys lie

tuviai irgi panoro įkurti savo 
krašte bendruomenę. Gegu
žės 16 d. sostinėje Reikjavike 
įvyko steigiamasis susirinki
mas. Buvo išrinkta bendruo
menės vadovybė, aptarta or
ganizacijos veikla. Yra numa
tytos pagrindinės veiklos sri
tys, t.y. vaikų švietimas, kultū
ra bei sportas. Pasak vienos 
bendruomenės steigimo ini
ciatorių Ingos Minelgaitės, 
Islandijos lietuvių bendruo
menė bus ypatinga tuo, kad 
po savo sparnu priims ir visus 
islandus, bent kažkokiu saitu 
susijusius su Lietuva - susi
tuokusius su lietuviais, studi
juojančius mūsų kalbą, turin
čius Lietuvoje verslo interesų. 
I. Minelgaitės teigimu, tai, jog 
Islandijos lietuviai nusprendė 
susiburti, dar nebūtinai reiš
kia, kad daugelis jų ten liks 
gyventi visą gyvenimą. “Dau
guma, kiek teko girdėti, atva
žiavę čia užsidirbti ir planuoja 
ilgai neužsibūti. Tačiau yra to
kių, kurie ne tik planuoja leisti 
šaknis, bet jau ir yra jas įleidę. 
Tai lietuviai, gyvenantys Islan
dijoje 8-10 metų, puikiai įval
dę kalbą ir tinkamai reprezen
tuojantys Lietuvos vardą” 
(lietuviams.com), sakė I. Mi- 
nelgaitė. Pastarosios duome
nimis, Islandijoje yra apie 
1500 mūsų tautiečių, daugiau
sia nekvalifikuotų darbininkų 
ir statybos sektoriuje dirban
čių tautiečių. Lietuvių grupę 
Islandijoje savo dydžiu lenkia 
lenkai, filipiniečiai, o iš viso 
šioje šalyje gyvena daugiau 
nei 100 skirtingų tautybių 
žmonių. LGITIC žinios

SKAITYTOJAI PASISAKO

IEŠKO LAIMĖS 
(Ištrauka iš straipsnio Prisi
minkim motinas, laukiančias 
mūsų. Red.)

Kaip pavadinsim tas moti
nas, kartu ir tėvus, kurie išva
žiuoja už jūrų marių parvežti 
vaikams laimės? Kaip? Saky
sim, valdžia kalta? Mažai už
dirbam? Atleiskite, jei tik val
džią kaltinate. Kiek uždirbo 
mūsų tėvai? Tiesa, ne paslap
tis, ne vienas važiavo į ameri- 
kas jau minėtos laimės par
vežti. Ak, ne visi sugrįžo. Dau
gelis sugrįžusių ir prakutusių 
buvo išvežti į Sibirą ir sunai
kinti. O likusieji vilko užka
riautojų sovietų jungą ir 60- 
tyje arų rausėsi kaip žemės 
kurmiai. Išgyvenom. Gal ne
bereikia tos kruvinos mankur- 
tizmo praeities. Gal pasilikime 
kaip esame šiandien: ne vie
nas aklas ir kurčias, tik labai 
dažnai ilsėdamasis užsieniuo
se, nostalgiškai “ilgimės” pra
eities... R. Norkutė, Lietuva

Bilietai į Lietuvą 2008 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$800
birželio 27 - rugpjūčio 11, 2008 

$1,150
oro uosto mokesčiai papildomai $250 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 

______Pabrėžaitei-Flores______  
O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto. Ontario M2M 4K2 

647-998-6405 
Toll free 1-800 361-9487

Fax 416-221-4885 
gabnele@bdt c^qnt reg 03228277

RDTn orldTrareft

Hamilton, ON
A.a. BRONIAUS VENS- 

LOVO atminimui žmona Bro
nislava ir sūnus Algis paauko
jo Pagalbai Lietuvos vaikams 
$100. Dėkingas -

PLV komitetas
A.a. BRONĖS SKVEREC- 

KIENĖS atminimui, užjaus
dami dukras Amiliją, Vitą, 
Dalią, Vandą, Dainą ir Aldo
ną, žentus ir vaikaičius, auko
jo: $100 - G.E. Peters; $50 - 
E. Bubnienė; po $20 - A. Bun- 
gardienė, A.J. Gedriai, E.K. 
Gudinskai, D. Gutauskienė, 
H.J. Otto, B. Venslovienė, Z. 
Vaičiūnienė; po $10 - V. Ple- 
nienė, F.A. Pietrantonio, M. 
Ribij; $5 - F.M. Gudinskai.

Visiems aukotojams dė
kojame - PLV komitetas

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

http://www.vi-sionofhumanity.com
lietuviams.com
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Konstitucijos minėjime (iš k.) Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė, Kanados vyriausybės 
paskirtas atstovas parlamento rūmuose ir Demokratinių reformų ministeris Peter Van Loan, 
Kanados valstybės sekretorius daugiakultūriniams ir Kanados tapatybės klausimams Jason 
Kenney, KLB pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Kanados lenkų kongreso Otavos skyriaus 
pirmininkas Jerzy Czartoryski

O LIETUVIAI PASAULYJE

Konstitucijos minėjimas Otavoje
Š.m. gegužes 5 d. Otavoje, 

istoriniame Drill Hall pastate, 
Lietuvos ambasada kartu su 
Lenkijos ambasada surengė 
priėmimą, skirtą paminėti 
1791 Konstitucijos metinėms. 
Vakaro metu gausiai susirin
kusiai Otavos lietuvių ir lenkų 
bendruomenei, o taip pat at- 
vykusiems iš Monrealio ir To
ronto lietuvių ir lenkų bend
ruomenės atstovams, Kana
dos parlamento nariams, Ka
nados vyriausybės bei kitiems 
žymiems visuomenės ir kultū
ros atstovams programą atliko 
Otavos lietuvių choras “Ari
ja”, Montrealio lenkų etno
grafinis liaudies ansamblis 
“Podhale” ir cirkas “Eloize”.

Pirmoji sveikindama susi
rinkusius Lietuvos ambasado
rė Gintė Damušytė pažymėjo, 
kad 1791 metų konstitucija 
buvo pirmoji rašytinė konsti
tucija Europoje, deklaravusi 
demokratines nuostatas ir 
žmogaus teises. Susirinkusius 
taip pat pasveikino Kanados 
valstybės sekretorius daugia- 
kultūriniams ir Kanados tapa
tybės klausimams Jason Ken
ney pažymėdamas, kad tai yra 
puiki šalių bendradarbiavimo 
iniciatyva, kai Lietuvos ir Len
kijos ambasados kartu su lie
tuvių ir lenkų bendruomenė
mis Kanadoje mini bendro 
svarbaus abiems valstybėms 
dokumento metines.

Kanados vyriausybės pa
skirtas atstovas parlamento 
rūmuose ir Demokratinių re
formų ministeris Peter Van 
Loan savo kalboje pažymėjo,

RF/MBK FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844 

Darbo 705-445-8143 
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

kad Lietuva ir Lenkija išgyve
no sunkius istorijos laikotar
pius, tačiau tautos didvyriškai 
išsaugojo demokratines verty
bes, kurios minimos jau 1791 
metų konstitucijoje. Į susirin
kusius taip pat kreipėsi Ka
nados lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Joana Kuraitė-La- 
sienė paminėdama, kad kons
titucija - pagrindinis šalies 
įstatymas, kurį įgyvendina 
kiekvienas valstybės pilietis. 
Konstitucija svarbi kiekvie
nam žmogui ir kiekvienas 
žmogus svarbus konstitucijai.

Lenkijos ambasadorius 
Piotr Ogrodzinki kreipdama
sis į susirinkusius pažymėjo, 
kad Konstitucijos diena pirmą 
kartą švenčiama kartu su Lie
tuvos ambasada ir lietuvių 
bendruomene Otavoje yra 
graži iniciatyva ir įrodo, kad 
šalys bendradarbiaudamos 
drauge gali pasiekti gražių re

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...............................1.00%
kasd. pal. taupymo slsk. .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% 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca

zultatų, tuo pačiu pasidžiaugė 
dėl panaikintų vizų, Lenkijos 
ir Lietuvos piliečiams keliau
jant į Kanadą. Pasveikinti 
Lietuvos ir Lenkijos su 1791 
metų konstitucijos minėjimu 
taip pat atvyko Kanados gyny
bos ministeris Peter Gordon 
MacKaey, Tarptautinio bend
radarbiavimo ministerė Bev 
Oda ir kiti Kanados vyriausy
bės ir parlamento atstovai.

1791 metų gegužės 3 d. 
Konstitucija buvo pirmoji ra
šytinė konstitucija Europoje, 
priimta Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės ir Lenkijos ka
ralystės - abiejų tautų Res
publikoje (Rzeczpospolita). 
Tai buvo antroji rašytinė kons
titucija pasaulyje po 1787 me
tais priimtos Jungtinių Ame
rikos valstybių konstitucijos. 
Trečioji konstitucija pasaulyje 
buvo priimta Prancūzijoje 
1791 m. rugsėjo 13 d. Inf.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

JAV
Detroito, MI, LB apy

linkės metinis susirinkimas 
įvyko sekmadienį, balandžio 
13, Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose. Jį pradėjo LB 
valdybos pirm. Algis Rugie
nius. Pasveikinęs susirinku
sius, jis paprašė tylos minute 
pagerbti praėjusiais metais 
mirusius LB apylinkės narius. 
Pirmininkas padarė valdy
bos pranešimą. Vasario 16- 
osios minėjimas ir Joninės 
nemažai sutraukė ir naujai 
atvykusių tautiečių. Dėl Lie
tuvos pilietybės išlaikymo 
buvo renkami parašai. Su
rengti Birutės Januškaitės ir 
Jurgos Šeduikytės koncer
tai.

LB apylinkės valdybą su
darė: pirm. Algis Rugienius, 
vicepirm. Auksė Vencienė, 
sekr. Alytė Butkūnienė, ižd. 
Jūratė Maier, kultūros rei
kalams - Virga Šimaitytė, 
švietimo - Linas Barauskas, 
renginių - Artūras Stepušai- 
tis, sporto klubo “Kovas” at
stovas Paulius Butkūnas. 
Apie iždo reikalus kalbėjo 
Jūratė Maier. Vieni rengi
niai davė pelno, kiti buvę 
nuostolingi, bet banko są
skaita padidėjo 1,500 dole
rių. Revizijos aktą perskaitė 
Narimantas Udrys, Švietimo 
reikalus aptarė Linas Ba
rauskas. Detroito “Žiburio” 
lituanistinę mokyklą lanko 
80 mokinių. Ji yra gavusi 
2,600 dol. paramos iš Ame
rikos lietuvių fondo ir 500 
dol. iš Detroito LB apylinkės 
valdybos. Mokiniai rengiasi 
Tautinių šokių šventei Los 
Angeles, CA. LB apylinkės 
valdybai Dievo Apvaizdos 
parapijoje atstovauja Auksė 
Vencienė. Ji padeda surengti 
Šiluvos M. Marijos 400 metų 
jubiliejų. Antriems metams 
valdyboje pasiliko: Algis Ru
gienius, Virga Šimaitytė, Ar
tūras Stepušaitis; dvejiems 
metams naujai išrinkti - Li
nas Barauskas, Eleonora 
Regukienė, Kęstutis Čer
nius; sporto klubo “Kovas” 
atstovas - Paulius Butkūnas. 
Susirinkime vyko gyvos dis
kusijos dėl Lietuvos piliety
bės išlaikymo.

Karaliaučiaus kraštas
Tilžės miesto istorijos 

muziejuje atidaryta paroda, 
skirta Vydūno gimimo 140- 
osioms metinėms paminėti. 
Ją surengė muziejaus dar
buotojai su Lietuvos Vydūno 
draugija. Parodoje atskleista 
šiame mieste vykusi Vydūno 
kultūrinė ir literatūrinė veik
la. Vienoje salėje rusų kalba 
pristatytos knygos apie Vy
dūną. Kitoje salėje parengti 
devyni stalai su rodiniais 
apie Vydūno tėvus, kitus šei
mos narius, jo vaikystę, mo
kymosi metus, mokytojavi
mą Kintuose, gyvenimą Til
žėje. Paminėti Vydūno dar
bai: dramos kūriniai, origi

nalių darbų rinkiniai, Vado
vėlis lietuvių kalbai išmokti, 
kai kurie eilėraščiai, knygos 
vokiečių kalba, taip pat kitų 
autorių knygos apie Vydūną: 
V. Bagdonavičiaus Filosofi
niai Vydūno humanizmo pa
grindai, Vydūno dramaturgi
ja, Vydūnas lietuvių literatū
roje. Paskelbtos Vydūno laiš
kų su žymiais asmenimis iš
traukos. Taipgi rodoma daug 
nuotraukų iš rašytojo gyveni
mo: vestuvių nuotrauka, nuo
trauka su seserimi, Vydūnas 
čiuožykloje, Vydūnas groja 
arfa, jo raštų leidėjos Martos 
Raišukytės nuotraukos ir 
daug kitų. Pažymėti ir liūdni 
įvykiai - Tilžė paskendusi 
karo gaisrų dūmuose, Tilžės 
gyventojai sovietų išvaromi 
iš savo namų. Tarp nuotrau
kų yra namas, kuriame gyve
no Vydūnas. Prie jo yra įreng
ta memorialinė lenta su Vy
dūno bareljefu, taipgi ir ka
po nuotrauka Bitėnų kapi
naitėse.

Australija
Melburno Lietuvių Na

muose balandžio 13 d. įvyko 
Kultūros dienos minėjimas- 
koncertas, kurį surengė 
ALB krašto valdyba. Aida 
Gogelytė kalbėjo apie kultū
ros reikšmę lietuvių bend
ruomenės gyvenime, padai
navo K.M. Čiurlionio har
monizuotą liaudies dainą, 
padeklamavo Justino Mar- 
cinkevičiuas poemos Min
daugas ištraukas. Algis Kli
mas pagrojo gitara, Melbur
no folkloro dainininkų gru
pė “Kaimas” (vad. Edis Lip- 
šys) padainavo kelias dainas. 
Birutė Kymantienė, dalyva
vusi kultūros seminare Vil
niuje, pasidalino įspūdžiais 
ir painformavo apie Dainų 
šventę, įvyksiančią 2009 m. 
Vilniuje. Buvo rodomos Bi
rutės Prašmutaitės nuotrau
kos Lietuvos akimirkos 2007.

A.a. Jonas Antanaitis, 
84 m. amžiaus, mirė balan
džio 8 d. Kanberoje. Velionis 
gimė 1923 m. lapkričio 11 d. 
Zarasų apskr. 1941 m. jis ka
riavo lietuvių dalinyje Rytų 
fronte. Pasibaigus karui, J. 
Antanaitis apsigyveno Goet- 
tingeno pabėgėlių stovyklo
je. 1947 m. pirmuoju transpor
tu su kitais 843 baltiečiais 
atvyko į Australiją, kur per 
dvejus metus Geelongo mies
te atliko darbo prievolę. Po 
to apsigyveno Kanberoje. 
Čia jis įsitraukė į lietuvių 
bendruomeninę veiklą. Kaip 
buvęs karys įstojo į veteranų 
lietuvių sąjungą “Ramovė”. 
Lietuvių klube reiškėsi val
dyboje. Dalyvavo lietuviš
kuose renginiuose. Buvo nuo
širdus, draugiškas ir malo
nus žmogus. Su velioniu To
bin Brothers laidotuvių na
muose atsisveikino LB val
dybos pirm. Jonas Mockū- 
nas, “Ramovės” vardu Liū- 
das Budzinauskas. JA

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.ca
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Vaidinimas “Žaldoko sapnas” Prienuose
J. KAZLAUSKAITĖ- 

JANULIONIENĖ
Muzikinio spektaklio Žal

doko sapnas (meno vadovas 
dr. Egidijus Mažintas), pagal 
Boriso Dauguviečio pjesę 
Žaldokynė, kūrime dalyvavo 
žmonių iš įvairių socialinių 
grupių su fizine negalia. Žiū
rovą stebina gili spektaklio 
mintis, ironiška pažiūra į val
dininkiškąjį orumą, kyšinin
kavimą. Spektaklis buvo ruo
šiamas specialiai Gudijos lie
tuviams, gyvenantiems Gervė
čiuose, Pelesoje, tačiau gudai 
neįsileido tautiško spektaklio 
į savo teritoriją. Todėl Vil
niaus kultūrininkai pasuko 
Prienų mokyklų link.

Veiksmas vyksta senelių 
prieglaudoje-pensionate. Jis 
aiškiai parodo institucinio gy
venimo užkulisius, kai prieš 
atvykstant svarbiems asme
nims, institucijos gyventojai ir 
darbuotojai yra “paruošiami” 
parodyti gražiąją buities pusę. 
O atvykstantys svečiai, prisi
dengę kilniomis idėjomis, sa
vo ruožtu propaguoja jiems 
aktualias, su lankomos institu
cijos gyvenimu nesusijusias 
idėjas ir tikslus. Tačiau nors ir 
primokyti ką ir kaip kalbėti, 
pensionato gyventojai, vis tik 
prasitaria, koks iš tikrųjų gy
venimas čia verda. Nuo gyven
tojų neatsilieka ir kai kurie 
darbuotojai, dėl savo darbo 
specifikos supanašėję su pačiais 
gyventojais. Vaidinime atsi
spindi ir senovės lietuvių tra
dicijos, papročiai, galiausiai ir 
pati senovės lietuvių buitis, jų 
kultūra, apeigos. Žiūrovą taip 
pat stebina aktorių įsijauti
mas į savo vaidmenis, jų noras

Žaldoko sapnas, neįleistas į Gudiją, vaidinamas Prienuose... Linksmai nusiteikę Žaldoko sapno aktoriai

kuo geriau atlikti savo vaid
menis. Žinant, kad aktoriai 
yra žmonės su įvairiomis ne
galiomis, jų išėjimas į sceną, 
sceninės baimės įveikimas ir 
puikus savo vaidmenų atliki
mas, žiūrovus verčia žavėtis 
tuo, ką jie mato. Tokios neįga
liųjų saviraiškos iniciatyvos 
kaip ši yra sveikintinos, ir džiu
gu, kad kartu su jais dalyvauja 
ir studentai, dėstytojai. Svei
kintina tai, kad žmonės, turin
tys negalią, nėra atstumiami, 
vis labiau jungiasi į visuomenę.

Šiandieniniame pasaulyje 
dažnai pamirštame, kas mes 
esame, kokiai kultūrai pri
klausome, kokios mūsų šak
nys, tradicijos, papročiai. Vis
ko po truputį galėjo pamatyti 
scenoje prieniškiai Žaldoko 
sapne (libretas L. Paulauskie
nės ir E. Mažinto): ir šokio, ir 
dainos, ir senų tradicijų, ir už
kalbėjimų, ir mistikos, kaimiš
ko būrimo, senovinio žmonių 
gydymo seansų ir dvasių buvi
mo. Žiūrovai ir atlikėjai, daly
vaudami tam tikrose religinė
se apeigose, tradiciniuose šo
kiuose, šūkiuose bei aukoji
muose, sudarė ištisą teatrinių 
vaidinimų grandinę.

Akimirka iš vaidinimo Žaldoko sapnas Prienų “Revuonos” 
vidurinėje mokykloje

Jie taipgi pripažino, kad 
tai buvo vienas geriausių 
spektaklių kokius teko matyti. 
Iš vaidmenų labiausiai jaunie
siems žiūrovams įsiminė pa- 
grindini0 vaidmenų atlikėjai: 
aludaris Žaldokas (akt. Algir
das Vladislovas Šalkauskas), 
Magdalena Paukštytė (akt. 
Loreta Paulauskienė), Morta 
Žaldokaitė (akt. Svetlana Lai
ma Zemleckienė), kaimo mu

zikantas Motiejus Sapiega 
(akt. Antanas Kiveris), zakris
tijonas Rūta (akt. Andžėj Ma- 
tusėvič) ir jo žmona (Inga Fi- 
lipovič), seimo deputatas Sili
konas (akt. Mindaugas Volo- 
chovičius), klebonas Gaška 
(Alvydas Stašiauskas) ir kt. 
Taip pat sužavėjo ponia Si
dabrienė (akt. Stanislava Si
pavičienė) su aktoriais vaidi
nusiais brolius - Leopoldą 

(akt. Jūratė Kuliešiūtė) ir Ma
tą Sidabrus (akt. Mindaugas 
Volochovičius), kurie atliko 
“būsimų žentų” vaidmenis, 
atėjusių pirštis aludario Žal- 
doko dukrai Mortai.

Daugeliui buvo sunku pa
tikėti, kad žmonės, turintys 
negalią, sugeba taip įsijausti į 
vaidmenį ir visa tai perteikti. 
Įdomios scenos, kur aplinkui 
aludarį vaikščiojo aktorės, ap
sirengusios juodai ir baltai 
(mirtis ir gyvybė). Galime 
džiaugtis tuo, kad yra žmonių, 
turinčių kilnių idėjų, noro ir 
galimybių jas įgyvendinti bei 
galinčių atkreipti visuomenės 
dėmesį į tai, jog visi žmonės 
turi ne tik fiziologinių, bet ir 
saviraiškos, tobulėjimo porei
kių, kurie yra ne ką mažiau 
svarbūs.

Prienuose mus pasitiko 
spec. mokyklos pavaduotoja 
Z. Linkevičienė su “Revuo
nos” mokyklos direktore L. 
Ragiene, didžiavosi kūrybiniu 
bendradarbiavinu - “tai neei
linis istorinis įvykis mokyklos 
gyvenime” - džiaugėsi po 
spektaklio patyrusios pedago
gės apie matytą reginį. (Straips
nis sutrumpintas. Red.)

Įspūdingas renginys...
Atkelta iš 4-to psl.

Ylos parašyta išpopulia
rėjusi knyga, skirta jaunoms 
merginoms Moderni mergaitė 
svarsto labai aktualias, gyveni
miškas temas: draugystę, pir
mą meilę, kaip atrasti save, 
ką daryti, kai berniukas myli. 
Yla formuoja mergaičių sava
rankiškumą - “pradėję mylėti, 
pradedame ir kentėti, nes pa
juntame kokie mes esame ne
tobuli”. Paruoštoje maldakny
gėje Yla kuria maldas pagal 
žmonių užsiėmimus, profesi
jas, darbus, kad jie rastų kas
dienybės gyvenime atitinka- 
mumus ir duotų progą pras
mingai susikaupti ir melstis.

Ideologijos būtinumas daž
nai pabrėžiamas Ylos raštuo
se. Jis teigia, kad “idealo sieki
mas mus veda pirmyn į švieses
nį gyvenimą - skatina žmogų”. 
Rašydamas Ateitininkų vadovą, 
Yla ateitininkų ideologiją pri
taikė gyvenimui išvystydamas 
kristocentrišką kursų progra
mą, kurioje išryškinami keturi 
pagrindiniai momentai: “pa- 
žiūrologija, akciologija, futūro- 
logija ir logologija”.

Netrūko Ylai ir tamsių 
momentų gyvenime. Jam pa
sisekė jas nugalėti ir išspręsti 
teigiamai. Mikelaitis papasa
kojo apie ypač tamsius laikus 
Ylai kalint Stutthoffo koncent
racijos stovykloje. 1944 m. 
parašyta Velnio litanija liudija, 
kaip nežmoniškumo pėdsakai 
liko giliai jo sieloje. Pakilęs iš 
šios tamsumos, Yla skatina 
atsiverti Dievui, o norint tai 
padaryti, reikia atsigręžti į sa
ve, į savo santykį su savimi, su 
šeima ir su savo tauta.

Gimusi akla 11-metė pianistė 
Vaiva Dzemionaitė stebino
vakaronės dalyvius savo ta 
lentingu skambinimu ir dai 
navimu

Prisimena kun. S. Ylą
Pasibaigus paskaitai, Rū

ta Rygelienė kvietė dalyvius 
pasidalinti savo asmeniniais 
prisiminimais apie kunigą 
Ylą. Pirmoji prabilo Irena Eh
lers - 1940 m. buvusi Ylos pa
rapijietė Berlyne, Vokietijoje. 
Ji teigė, kad Yla žmones veikė 
savo žmoniškumu. Nors jinai 
tuo metu buvo 11-metė mer
gaitė, Yla jos šeimoje ir jai 
pačiai buvo labai svarbus as
muo. Kiekvienas žmogus jam 
buvo nepaprastai reikšmin
gas, net ir 11-metei mergaitei 
skirdavo visišką savo dėmesį. 
Ji prisimena, kad gestapas jį 
labai sekė. Jis buvo priverstas 
savo pamokslus paruošti iš 
anksto ir atspausdinus skaityti 
pažodžiui, kad gestapui už
klausus galėtų tiksliai pasa
kyti pažodžiui, ką parapijie
čiams šventovėje sakė.

Seselė Paulė dirbo su Yla, 
kaip Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos seserų vie
nuolijos Putname dvasios va
du, tuo metu, kai jinai buvo 
vienuolijos vyresnioji. Jai teko 
rūpintis žmogiškais, ūkiniais 
reikalais, kurie Ylos nedomi
no. Ji vaizdžiai ir su humoru 
pasakojo apie ūkinius iššūkius 
idealistui. Yla daug laiko pra-

Irena Ehlers(buvusi kun. St. 
Ylos parapijietė Vokietijoje) 
dalinasi savo įspūdžiais apie 
kun. St. Ylą su Gediminu Mi- 
kelaiciu

leido statydamas pilaitę Put- 
name - konkretus statybinin
ko darbas jam teikė atgaivos, 
konkretumo. Stutthoffo sto
vykloje, ji prisiminė, Ylai taip 
pat teko sunkus statybininko 
darbas. Paskutinė prisimini
mais pasidalino Joana Kurai- 
tė-Lasienė, įvardijus Ylą kaip 
Putnamo mergaičių bendra
bučio “tėvą”, pas kurį galėda
vai ateiti bet kada ir rasti pa
guodos, išklausymo.

Nuostabus koncertas
Antroje vakaronės dalyje 

- muzikos koncertas. Daly

vius nustebino 11-metės V. 
Dzemionaitės iš Mississaugos 
pianino ir dainų koncertas.

Nors Vaiva gimė akla, ji 
įveikė jai Dievo duotus iššū
kius, išvystydama tai muzikos 
srityje. Ilonos Beresnevičie- 
nės globoje ji mokosi skam
binti pianinu nuo jaunų dienų 
klausos ir Braille raidyno pa
galba. Vaiva yra laimėjusi įvai
rių žymenų “Kiwanis” muzi
kos festivaliuose. Šį vakarą 
klausytojus sužavėjo atlik
dama tris klasikinės muzikos 
- Schuberto, Handelio ir 
Brahmso - veikalus pianinui.

Dar labiau klausytojus 
nustebino savo puikiu balsu, 
sau akompanuodama pianinu 
ir padainuodama Ąžuolai ža
liuos ir angliškai Let it Be. 
Bravo Vaivai - lauksime kitos 
progos ją išgirsti. Po tikrai tu
riningos paskaitos ir muziki
nės programos dalyviai pa
bendravo prie kavutės ir py
ragų šeimyniškoje nuotaikoje.

Vakarą rengė Toronto 
sendraugiai ateitininkai: Lai
mos Underienės, Rūtos Ryge- 
lienės, Rūtos Rusinienės ir 
Gabijos Petrauskienės incia- 
tyva. Gabija Petrauskienė, 

(Toronto sendraugių info) 
(Ntrs. R. Rusinienės)
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Kelionė į kitokį pasaulį
Ten akmenys daug kalbėjo apie senovę, bet ne lietuviškai

ii EULTMĖJE VEIKLOJE
GEDIMINAS KURPIS

Tęsinys iš 20 nr.
Daug Egipto dievų buvo vaizduojami gyvūnų pavi
dalu arba žmogumi su gyvūno galva: dievas Horus 
buvo su sakalo galva arba tiesiog sakalas, Anubis 
buvo su šakalo galva, dievas Sobek su krokodilo, 
Sekhmet su liūto galva, Renenutet su kobros, Bastet 
- katės galva, (išminties dievas) Thot su babuino 
(baboon) galva, Nekhbet su maitvanagio, Selket - 
skorpiono galva, (meilės deivė) Hathor su karvės 
galva, ausimis arba ragais ir t.t. Dievai-faraonai po 
mirties nebūdavo atskirai garbinami, bet kadangi 
jie buvo Saulės dievo sūnūs, jie visi “įsiliedavo”) 
Saulės dievą Re.

Kadangi tiek daug laivų vežioja turistus 
upe, kai tenka sustoti, kartais prie krantinės 
nebūna vietos. Tada laivas prisišvartuoja para
leliai prie kito laivo, kartais kelių laivų, ir tada 
tenka eiti per juos visus j krantą. Sugrįžus ne
būtinai randi laivą toje pačioje vietoje, kartais 
tenka jo paieškoti.

Prieš pasiekiant Luxor, teko pravažiuoti 
Esna šliūzais. Laukėme savo eilės keliolika 
valandų, o ir sulaukus viskas ėjosi labai lėtai. 
Laive praleidome tris malonias dienas. Vaka
rais mus linksmino egiptietė šokėja (bellydan
cer), greitai besisukantis dervišas ir dūdelių 
muzika. Oras buvo šiltesnis negu Kaire ar Vi
duržemio pajūryje, o vietiniai egiptiečiai pasa
kojo, kad čia nei lietaus, nei debesies nematė 
kokj dvidešimt metų!

Luxor, Karalių slėnis, šventykla
Į Karalių slėnį, kuriame laidojo faraonus 

nuo maždaug 1500 m.pr.Kr., važiavome auto
busu, mažu vežimėlių traukinuku ir ėjome 
pėsčiomis. Iki šiol rasti 62 faraonų kapai septy
niose tarpukalnėse. Nors ir labai buvo jie už
maskuoti, saugomi prie įvažiavimo dviejų 
18 m aukščio Memnon milžinų (aptrupėjusių 
nuo žemės drebėjimų), daugumą jų plėšikai 
surado pirmi ir išsinešė kapų brangenybes. Iš
imtis buvo jauno mirusio faraono Tutankha
mun kapas, kurį jau minėjau. Bet sienų ir lai
dojimo kambario piešiniai, bareljefai išliko vi
sose kapavietėse.

Bilietas leidžia pasirinkti tris kapavietes - 
mes pasirinkome tris arčiausias, nes jos visos 
panašios. Apžiūrėjome Ramses IX, Ramses 
III ir Ramses I kapavietes. Įėjus pro išorines 
duris, leidiesi laiptais žemyn, kol pasieki sar
kofago kambarį. Sienos ir lubos išdažytos įvai
riais piešiniais - faraono žygdarbių, laidotuvių 
procesijų, pomirtinės kelionės, įvairių dievų ir 
demonų figūrų.

daugiausia naudojami obeliskams, faraonų 
sarkofagams bei piramidžių vidinių koridorių 
ir kambarių sienoms.

Luxor šventyklą aplankėme vakare, kai ji 
buvo apšviesta šimtais elektros žibintų. Nors 
ir nemažas būrys turistų buvo šventykloje ir 
jos prieigose, jie taip buvo išsibarstę tarp šven
tyklos kolonų, aukštų vartų, statulų, kad nak
ties tylos sudrumsti nepajėgė. Vaikštinėjome 
ir mes, karts nuo karto sustodami ir klausyda
miesi vadovo pasakojamos šventyklos istori-

Istorijos pasaka akmenyje

Luxor šventyklos kiemas

Karalienių slėnio neaplankėme, bet pra
važiavome pro įspūdingą faraonės Hatshepsut 
(1473-1458 m.pr.Kr.) šventyklą, didikų kapiny
ną ir sustojome apžiūrėti poros kapų statybos 
darbininkų kapaviečių - mažesnės, bet jose 
dažai išliko ryškesni, matyt labiau pasistengė 
įrengti savus kapus.

Luxore yra didelės granito ir alabastro ka
syklos. Alabastro indeliuose ruošiama kvepalų 
esencija, kurią vėliau parduoda prancūzų kve
palų gamintojams. Šios esencijos parūpinto- 
jas, iš to labai praturtėjęs, dabar D. Britanijoje 
gyvenąs Al-Fayed (princesės Dianos draugo 
Dodi Al-Fayed tėvas). Granito luitai buvo

jos, ieškodami vietos, iš kurios geresnę nuo
trauką galima būtų padaryti, ar tik stebėda
miesi šventyklos dydžiu, kuri naktį dar didesnė 
atrodė. Įspūdinga, didinga, įsirėžianti atminty 
visam laikui.

Ją pastatė faraonas Amenhotep III (1390
1352) pagerbti Tebų dievų šeimai - saulės die
vui Amun, jo žmonai Mut ir sūnui Khonsu. 
Sykį per metus, per Opet festivalį, šių dievų 
atvaizdai šventose laivų formos arkose buvo 
nešami iškilmingoje procesijoje į netoliese 
pastatytą dievui Amun Karnak šventyklą ir 
atgal. Kadaise šias šventyklas jungė 2 km ilgio 
grįstas kelias, iš abiejų pusių apstatytas sfink
sais. Procesijos vaizdai pavaizduoti bareljefais 
šventyklos sienose. Vėliau faraonas Ramses II 
(1279-1213) šventyklos priekyje pristatė di
džiulį 74 kolonomis apsuptą kiemą, 65 m aukš
čio vartus (pylon). Prieš vartus - trys didžiulės 
Ramses II statulos, kieme tarp kolonų dar ke
lios. III š.pr.Kr. prie statybos prisidėjo ir save 
joje įamžino Aleksandras Didysis, bet šventyk
la išliko vientiso stiliaus.

Vėliau šventykla buvo apleista, palaidota 
taip giliai po smėliu, kad XIII š.virš jos buvo 
pastatytas kaimas su mečete. Archeologas 
Gaston Maspero 1881 m. surado šią šventyk
lą, “nukėlė” kaimo pastatus (mečetė pasiliko 
aukštai ant šventyklos sienos ir sunešto smė
lio). Priešais Ramses II statytus vartus stovi 25 
m aukščio granito obeliskas (antrasis buvo 
1835 m. padovanotas prancūzams ir dabar 
stovi Paryžiaus Place de la Concorde)

Obeliskai, “suakmenėję saulės spinduliai”, buvo 
statomi po porą prie saulės dievo šventyklų, kad jas 
saugotų išsklaidydami blogą energiją, susitelkusią 
debesyse. Paprastai jie būna keturkampiai granito 
monolitai su smailiom paauksuotom ar pasidab
ruotom viršūnėm. Šiuo metu tebėra likę 30 egiptie- 
tiškų obeliskų: 7 Egipte, 13 Romoje, 3 kitur Italijoje, 
1 Paryžiuje, 1 Istambule, 1 Izraelyje, 1 JAV (Niu
jorke) ir 2 D. Britanijoje.

Luxor miestelyje yra nemažas muziejus, į 
kurį buvo perkelta nemažai šventykloje atkas
tų brangesnių rodinių, bet jos apžiūrėti šį sykį 
neteko. Vėlai grįžome į savo laivą-viešbutį, 
nes norėjosi kuo ilgiau pavaikščioti po Luxor 
šventyklą, paliesti tas didžiules - dabar jau 
daug kur matytas — Ramses II statulas.

Nukelta į 10-tą psl.

Dešimtasis muzikos fes
tivalis Sugrįžimai vyko šešias 
savaites, nuo balandžio 7 iki 
gegužės 15 dienos Vilniuje, 
Kaune, Vilkaviškyje, Klaipė
doje, Šiauliuose, Mūro Strė
vininkuose. Jauni, talentingi 
atlikėjai, studijuojantys ar 
dirbantys užsienyje, su savo 
užsieniečiais kolegomis atli
ko 17 koncertų programą. 
Pirmasis koncertas vyko 
Valstybinėje filharmonijoje 
su Vokietijoje gyvenančia 
smuikininke Dalia Stulgyte- 
Schmalenberg ir Darmstadt 
“Merck” filharmonijos or
kestru. Programoje Her
mann von Glenck muzika 
smuikui ir orkestrui.

Jauniausi atlikėjai šiais 
metais buvo dirigentė Mirga 
Gražinytė, pernai laimėjusi 
tarptautinį Zoltan Kodaly 
choro dirigentų konkursą 
Budapešte, ir Londone stu
dijuojąs pianistas Gintaras 
Pamakštys. Vilniaus arkika
tedroje vargonavo Suomijo
je studijuojanti Kristina Gri
cienė su Šiaulių valstybiniu 
kameriniu choru “Polifoni
ja”. Tarp jaunųjų atlikėjų bu
vo ir Lietuvoje pas profeso
rių Rimantą Armoną baigu
si violončelės studijas Agilė 
Storyk, šiuo metu gyvenanti 
ir koncertuojanti Toronte. 
Su ja atvyko ir lietuvių kil
mės violončelininkas Alan 
Šimkonis-Stellings. Jų prog
ramą praturtino aktorė Vik
torija Kochanskytė, skaičiusi 
Kanados ir Lietuvos poetų 
eiles.

Šiuolaikinės muzikos kū
rinius su kolegėmis iš Rygos, 
dainininke Baiba Berke ir 
pianiste Agnese Eglina, atli
ko saksofonininkas Arvydas 
Kazlauskas. Klaipėdoje, Kau
ne ir Vilniuje dainavo Vokie
tijoje gyvenąs bosas Almas 
Švilpa, palydimas Šveicari
joje studijas baigusios pia
nistės Eugenijos Kuprytės ir 
šveicaro klarnetininko Ad
rian Mira. Svečias iš D. Bri
tanijos pianistas Rimantas 
Vingras su brite smuikininke 
Eleanore Wilkinson koncer
tavo savo gimtinėje Šiauliuo
se ir Vilniuje. Santa Barbara, 
CA, gyvenanti Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos 
(LMTA) auklėtinė pianistė 
Eglė Janulevičiūtė koncerta
vo Kaune su savo brolio Jo
no Janulevičiaus diriguoja
mu LMTA Kauno fakulteto 
studentų simfoniniu orkest
ru ir aktore Rūta Staliliūnai
te, skaičiusia poeziją.

Festivalio pabaigos kon
certe Valstybinėje filharmo
nijoje dalyvavo jaunieji dai
nininkai, tenoras Gediminas 
Varna (Tiškevičius), studi
juojąs Londone, daugelio kon
kursų laureatė Ieva Prudni- 
kovaitė ir operos solistas 
Egidijus Dauskurdis, atlikę 
klasikinių operų arijas ir lie
tuviškos muzikos kūrinius. 
Festivalį rengė Lietuvos mu
zikų rėmimo fondas.

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras balan
džio 5 dieną surengė vakarą 
operos solistui Sergejui La- 
rinui (1956-2008.I.14) at
minti. Prieš Giacomo Pucci
ni operos Madama Butterfly 
spektaklį (kurį režisavo ne
seniai miręs britų režisierius 
Anthony Minghella) teatro 
kamerinėje salėje apie S. La- 
riną prisiminimais dalinosi 
pirmasis jo vokalo pedago
gas Virgilijus Noreika, sce
nos kolegos Vladimiras Prud
nikovas ir Sofija Jonaitytė. 
Vakarą vedė muzikologė 
Beata Baublinskienė.

Sergejus Larinas gimė 
Daugpilyje, kur studijavo 
prancūzų kalbą, vėliau atvy
ko į Vilnių mokytis dainavi
mo pas prof. Virgilijų No
reiką. 1981 m. debiutavo Vil
niuje Alfredo vaidmeniu 
Giuseppe Verdi Traviatoje. 
Sukūręs daugelį tenoro vaid
menų Vilniaus operos teat
re, sudarė sutartį su Slovaki
jos operos teatru ir išvyko 
gyventi į Bratislavą. Netru
kus prasidėjo jo tarptautinė 
karjera: dainavo Vienoje 
(Staatsoper), Niujorke (Met
ropolitan opera), Londone 
(Covent Garden), Milane 
(Teatro ala Scala), Salzburgo 
festivalio spektakliuose ir 
kitur. S. Larinas apdovano
tas DLK Gedimino ordinu, 
Operos bičiulių draugijos 
“Kipru”. Palaidotas Vilniu
je, Antakalnio kapinių Me
nininkų kalnelyje.

Vilniuje, Ukrainos am
basadoje, kovo 21 d. buvo 
pristatytas naujas leidinys 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. Karalių pasaka. Tapy
ba. Išleistas Rygoje ukrai
niečių, gruzinų ir lietuvių 
kalbomis, albumas pateikia 
M.K. Čiurlionio tapybos kū
rinius ir gruzinų poeto Rau- 
lio Čilačavos eilėraščius bei 
publicistikos tekstus. Dvide
šimt vienas jo eilėraštis atsi
rado iš gruzinų poeto pažin
ties su Lietuva, nepakarto
jama Kuršių nerijos gamta ir 
yra persmelktas nuostabos 
apie šį lietuvių menininką. 
Pristatymo programoje skam
bėjo MKČ preliudai, P. Čai
kovskio bei S. Rachmanino- 
vo kūriniai.

Utenos viešoji bibliote
ka atidaryta po 3.5 metų už
trukusios pastato rekonst
rukcijos ir naujo priestato 
statybos. Patalpų plotas iš
augo beveik tris kartus ir da
bar apima 3,100 kv.m. Joje 
yra laisvalaikio zona (įvairi 
literatūra, kraštotyros fon
das, periodika, skaitykla, 
kompiuterių klasė), vaikų 
zona (knygos, žurnalai, pa
sakų ložė, kompiuteriniai 
žaidimai), 100 vietų konfe
rencijų salė. Bibliotekos fon
de - apie 130,000 dokumen
tų. Planuojama atidaryti ka
vinę ir knygyną. Biblioteka 
pripažinta pavyzdine Rytų ir 
Vidurio Europos šalims. GK
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Prisikėlimo
Kredito Kooperatyvas
3 Resurrection Rd. Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 Fax: 416-532-4816
Anapilyje: Tel.: 905-566-0006 Fax: 905-566-1554

Ponia is Venecijos tavernos

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 per 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%

IMA UŽ:
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

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPI: 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

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Bronius Nainys, buvęs Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas ir įdėmus Lietu
vos politinio gyvenimo stebėtojas, Vasario 16- 
osios proga iškėlė retorinį klausimą: ką pasa
kytų “prikelti iš kapų ir išvydę šiandienę padė
tį” anos deklaracijos signatarai? (http://www. 
balsas.lt/naujiena/183474). To, žinoma, nieka
da nesužinosime, lygiai kaip vargu ar kada 
nors dėl to ir sutarsime, kadangi net ir apie is
toriją kalbančiųjų lūpomis pirmiausia byloja 
dabartis. O ta dabartis - lyg ugnis ir ledas. 
Veikia tie, kurie pranešti apie 5 centais suma
žintą jogurto indelio kainą leidžia sau išsipirkti 
dienraščių trečiuosius puslapius ir pagrindinių 
televizijos kanalų labiausiai žiūrimą laiką, ir 
tie, kuriems tie 5 centai - jau svarstymo daly
kas, kad jų vaikai ir mėnesio pabaigoje turėtų 
ką įsidėti į mokyklą. O juk pastarųjų - keturi 
penktadaliai Lietuvos...

Vaikščioti ant kelių prieš įtakingesnius už 
save ir niekinamai žiūrėti į silpnuosius - isto
rinis mūsų ekonominio ir politinio “elito” 
raiškos standartas. Istorinis dėl to, kad tas 
mūsų vadinamasis elitas - tiek anksčiau, tiek 
ir dabar - istorija domėjosi tik tiek, kiek galė
davo atrasti savęs toje istorijoje. Tad nedaug 
išmoko ir išvadų nepasidarė.

Vis labiau didėja turto koncentracija ribo
to skaičiaus šeimų rankose ir nepaliaujamai 
mažėja ratas žmonių, kuriems valstybės reika
lai atrodo svarbūs. Dar daugiau. Didikų ir jų 
ginklanešių pulkai rikiuojami strateginėse po
zicijose ūkyje, žiniasklaidos priemonėse, susi
remta jau ir teismuose, ir tas “ginklų žvangini- 
mas” žmonėms nieko gera nežada.

Ir kaip gi ratas žmonių, “kuriems valsty
bės reikalai tebėra svarbūs” galėtų nemažėti, 
kai žmonės prie valstybės valdymo iš esmės 
neprisileidžiami, o pasijusti savo šalies ūkinės 
gerovės dalininkais jiems irgi nebuvo suteikta 
realių galimybių. Šia privilegija naudojosi 
“išrinktieji”, dabar besidžiaugiantys savo įtaka 
ir išvystytu “projektu”, apie kurio pradžią iš
kilmingai pranešta Kovo 11-ąją, ir kuris, pa
sak Gino Dabašinsko, “deja, patyrė fiasko”.

Pagal dabartinę politinės sistemos dar
buotės logiką, mažiausiai šansų užsitikrinti 
ministerio arba seimo nario karjeros tęstinumą

Realty Corn . brokerage- 
5650 Yonge Street, Suite 1508 

Toronto, ON M2M 4G3

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 ei. paštas: laimaslzCftyahoo.ca 

'Independently Owned and Operated. REALTOR®

Kelionė...
Atkelta iš 9-to psl.

Karnak šventykla, atgal j Kairo ir namolei
Šią pačią didžiausią šventyklą palikome 

priešpaskutinei dienai. Ji po smėlio danga 
išgulėjo ilgiau negu tūkstantmetį — iki 1858 
m., kada prancūzų archeologai, vadovaujami 
Auguste Mariette, pradėjo kasinėjimus. “Ten, 
kur šiandien tūkstančiai turistų nustebę pagar
biai apžiūrinėja milžiniškų statybų likučius, 
kadaise plakė senojo Egipto religinė širdis” - 
rašo vienoje turistų knygelėje. Nuo 2100 m. 
pr.Kr. beveik kiekvienas faraonas prisidėjo 
prie šventyklos puošimo, didinimo - ar tai pa
statydindami naujus vartus, ar naują šventyk
los pastatą, ar kolonadą, statulą, obeliską, 
sfinksų virtinę, ar bent savo žygdarbius ant 
sienų išrašydami. Visi tada garbino saulės die
vą, nors jo vardas amžių eigoje keitėsi: Ra, 
Re, Aten, Amun, Amen.

Atvykome į šventyklą anksti rytą, vos sau
lei tekant, bet jau įsiliejome į nemažą turistų 
būrį. Pirmiausia praėjome eilę įdomių sfinksų 
- su liūto kūnais, bet avino galvomis, laikantys 
karalių statulėles tarp savo letenų. Avinas, pa
sirodo, buvo dievo Amun šventas gyvūnėlis. 
Didžiuliai vartai, už kurių kolonomis apsuptas 
kiemas. Dar vieni vartai, ir įėjome į didžiulę 
salę, apsuptą 134 aukštų kolonų su papyruso 
žiedų viršūnėmis. Tai Didžioji Hypostyle salė 
(1290-1260 m.pr.Kr.). Šventykloje pastatyti du 
obeliskai: vienas faraono Thutmosis I, antras 
faraonės Hatshepsut. Bevaikštinėdami po 

turi tas, kuris bandytų imtis minėtų ar kitų 
valstybę žlugdančių problemų. Beveik tikras 
dalykas, kad sprandą tokiam entuziastui 
neišvengiamai tektų nusilaužti - anksčiau ar 
vėliau jis atsitrenktų į interesus žmonių, kurie 
lobsta iš tokios netvarkos. Nieko neveikiantys, 
vien besifotografuojantys ir pokalbius dalijan
tys, banaliuose televizijos siužetuose savo 
lėkštą išmintį žarstantys ministeriai ar seimo 
nariai - šiandien patys “populiariausi”. Logiš
ka. Jie niekam netrukdo. Todėl leidžiama 
jiems pasijusti reikšmingais, kada kitu atveju 
jų niekas niekada net nepastebėtų.

Už šitokio “populiarumo” vaikymąsi, vals
tybės reikalų supratimą ir jų tvarkymą anks
čiau ar vėliau neišvengiamai ateina sąskaitos. 
Tačiau apmokėti jas tenka dažnai, deja, ne pa
tiems išlaidautojams. Ir ką mano apie tai šian
dienos didikai ir valdovai? Argi dabar jie jau
sis saugesni, prieš svetimų kraštų pasiuntinius 
galėdami pasipuikuoti “LeoLT” turtais? Bet 
kur jų kariuomenė? Apsauginiai su racijomis? 
“Maxima” kasininkės? Jogurto pirkėjai? Jei 
kurie Vasario 16-osios akto signatarai galėtų 
įvykdyti B. Nainio pageidavimą pasižmonėti 
po dabartinę Lietuvą ir ką nors apie ją pasa
kyti, spėju, kad pasižvalgę po Vilniaus centrą 
daugelis iš jų nė neįtartų, kad tėvynė penkias
dešimt metų stumdėsi “sovietinėje smuklėje”. 
Tačiau užtektų jiems išvykti 10 km už Vil
niaus, pasiklausyti Lietuvos vardu savo tiesas 
skelbiančiųjų kalbų, o ypač - pasižiūrėti į kai 
kurias akis, kad šią būtybę apibūdintų pana
šiai, kaip ir S. Moravskis ponią iš Venecijos 
tavernos: “Tuo metu ji jau buvo tikra ponia, 
aristokratė, išdidi aristokratė tikra to žodžio 
prasme. (...) nusikalstamas egoizmas ir visiškas 
kilnių jausmų nebuvimas, širdies ir sąžinės 
balso stoka, suteikianti jai natūralią persvarą 
prieš nors šiek tiek širdies turinčius žmones, 
įžūlus ir begėdiškas žvilgsnis; tam tikro iš
siauklėjimo ir mandagumo stelbiamas koketa
vimas, italės sumanumas, gudrios lapės klas
tingumas, galų gale visuomenėje jau pasiro
džiusi nauja karta, kuri negalėjo žinoti jos 
praeities - dėl viso to ji atrodė rimta, gerbia
ma, žinoma ir įstabi moteris, prieš kurią kaip 
prieš dievaitę ir mūsuose, ir užsienyje nuolan
kiai nusilenkdavo!”

(Straipsnis sutrumpintas. Red.)

šventyklos rajoną suradome ir šventyklos dalį, 
kur krikščionys buvo įsikūrę savo šventovę - 
kolonų viduryje stovėjo kažkas panašaus į Nu
kryžiuotojo statulą. Ant kolonų matėsi įvairūs 
įrašai, kai kurių spalvoti dažai dar išlikę. Ap
žiūrą užbaigėme prie švento ežero, kuriuo fes
tivalio metu plaukiodavo karališkame laive fa
raonai ir prie iš granito iškalto mėšlavabalio 
(viena iš Saulės dievo Ra formų - “Ra ridena 
saulę dangumi, kaip mėšlavabalis ridena mėšlo 
gniužule padėtą savo kiaušinį į savo urvelį”) 
skulptūros. Vadovas pasakojo, kas apeina tą 
statulą tris kartus, bus turtingas - bet nė vienas 
tuo nepasinaudojome.

Kelionė lėktuvu atgal į Kairo buvo nenuo- 
tykinga. Grįžome į viešbutį “Le Passage“ ne
toli oro uosto, atsisveikinome su bendrakelei
viais, trumpai numigome ir anksti rytą šaudyk
linio maršruto (shuttle) autobusu atvykome į 
oro uostą, kurį buvo užplūdę vyrai ir moterys 
baltais drabužiais - sužinojau, kad tai Islamo 
piligrimai, vykstantieji į Meką. Iš Kairo išskri
dau 4.05 val. ryto. Itališkame lėktuve prie pus
ryčių buvo pridėta kortelė, kuri penkiomis 
kalbomis skelbė, kad “šiame valgyje nėra kiau
lienos”. Po persėdimo Milane, vakare jau bu
vau Toronte.

Keliavau į Egiptą susipažinti su kitokiu 
pasauliu, bet niekada nepagalvojau, kad jis 
mane taip paveiks, sudomins - tie gigantiški 
granito statiniai, penkių tūkstantmečių istori
ja, gilios senovės kultūra rungtyniauja galbūt 
tik su Mezopotanija ir Kinija. Kelionė pasibai
gė, bet Egiptas manyje vis dar auga, gyvuoja, 
dažnai pakutena gražiais prisiminimais.

(Pabaiga. Ntrs. G. Kurpio)

http://www.rpcul.com
balsas.lt/naujiena/183474
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H9 SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA

Kelionės ir sveikata
Populiariausias poilsis,ypač šeimoms su vaikais - kelionės. 

Tai ne tik galimybė visiems pabūti kartu, bet ir atrasti naujas vie
tas, susipažinti su įvairių pasaulio tautų kultūra ir istorija, sugrįžti 
į kasdienybę su naujais įspūdžiais ir pailsėjus. Kelionės sėkmė ir 
nuotaika dažnai priklauso nuo to, kaip jai pasirengiame. Neuž
tenka numatyti kelionės maršrutą, nusipirkti bilietus ir užsakyti 
viešbučius. Be šių pagrindinių darbų, labai svarbu pasirūpinti, 
kad kelionės įspūdžių ir nuotaikos netemdytų rūpesčiai dėl svei
katos. Tą galime užtikrinti, pasirūpinę kelionės sveikatos drauda. 
Jei keliaujame į pietinio klimato valstybes, pravartu apsidrausti iš 
anksto nuo galimų tropinių ligų. Mus visus vilioja egzotiškos vie
tos - ypač per ilgas kanadietiškas žiemas ar šaltą pavasarį norisi 
saulės, spalvingos gamtos, gaivinančių okeano bangų. Tik nerei
kia užmiršti, kad ir egzotiškiausias kraštovaizdis slepia nemažai 
visokių staigmenų. Neįprastas šiltas klimatas, ypač labai drėgnas, 
ir prastos sanitarinės sąlygos neretai tampa sunkių užkrečiamųjų 
ligų priežastimi. Užsakydami kelionei bilietus agentūroje, neuž
mirškite paklausti apie būsimas grėsmes sveikatai.

Naujosios Zelandijos požemi 
niai vandens šaltiniai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 165 milijonus dolerių

Skiepai - geriausia apsauga
Viena pagrindinių apsau

gos priemonių nuo užkrečia
mųjų ligų yra skiepai. Nuo vie
nų ligų jie yra privalomi, nuo 
kitų - tik siūlomi pasirinkti
nai, atsižvelgus į rizikos veiks
nius: jei keliaujama dažnai ar 
ilgam laikui, į kaimo vietovę, 
padidėjus sergamumui. Priva
lomuosius skiepijimus kasmet 
nustato Tarptautinės sveika
tos organizacijos taisyklės. Pa
gal jas visi turimi skiepai turi 
būti nurodyti tarptautiniame 
skiepijimų pažymėjime, vadi
namame skiepų pasu. Kokio
se valstybėse kokios grėsmės
- apie tai turizmo ir medici
nos įstaigoms praneša Kana
dos kelionių medicinos prog
ramos. Jų darbuotojai stebi, 
patikrina ir praneša apie gali
mus ligų pavojus. Išsamesnę, 
nuolat atnaujinamą informa
ciją pagal pasaulinės sveikatos 
organizacijos duomenis gali
ma surasti tinklalapyje http:/ 
/

 arba Pasau
linės sveikatos organizacijos 
(WHO) tinklalapyje. Štai šį 
pavasarį Kanados viešosios 
sveikatos apsaugos tarnyba 
praneša, kad Brazilijoje aptin
kamas geltonasis drugys, Ba- 
hamuose - maliarija, kai ku
riose Europos valstybėse, Ar
timuosiuose Rytuose yra re
gistruojami tymų židiniai.

www.travelhealth.gc.ca/tmp- 
pmv/pub-eng.php

Keliautojams, susiruošu- 
siems į Centrinės Afrikos vie
toves, privaloma pasiskiepyti 
nuo geltonojo drugio. Tačiau 
nuo šios ligos reikėtų pasi
skiepyti ir vykstant į Argenti
nos Misioneso provinciją, kuri 
ribojasi su Paragvajumi ir Bra
zilija. Dabar ir ten aptinkami 
geltonojo drugio epidemijos 
židiniai. Geltonasis drugys - 
itin pavojinga infekcinė liga. 
Ja užsikrečiama ne tik atogrą
žų miškuose, bet ir miestuose 
bei kaimuose.

Meningokokinė infekcija
- liga, nuo kurios privaloma 
skiepytis turistams, vykstan
tiems į Saudo Arabiją. Vyks
tantiems į Afrikos, Pietų Ame
rikos ir Azijos šalis patartina 
pasiskiepyti nuo hepatito A, 
geltonojo drugio, vidurių šilti
nės. Daugiau kaip 100 valsty

bių nereikalauja skiepų pažy
mos, jei atvykstama tiesiog iš 
Kanados, bet jei pakeliui buvo 
sustota valstybėje, kur yra už
krečiamų ligų židiniai, ji 
reikalinga.

Keliautojams svarbu ži
noti ne tik tai, nuo kokios li
gos reikia pasiskiepyti, bet ir 
tai padaryti laiku. Pasiskiepi
jus organizmas atsparumą li
gai įgauna tik po tam tikro 
laiko. Šis laikotarpis priklauso 
nuo ligos, privalomų skiepų 
skaičiaus ir kitų aplinkybių. 
Atsparumas ligai susidaro ne 
anksčiau kaip per dvi savaites, 
todėl skiepytis reikia ne tuo
met, kai lagaminai jau sukrau
ti, o gerokai anksčiau. Skiepų 
negalima atidėlioti, jei kartu 
keliaus vaikai. Jei mažyliui 
peršti gerklę, jis sloguoja, kos
ti ar jį kankina kiti negalavi
mai, skiepyti negalima, nes

gerti. Todėl dažniausiai kylan
tis susirgimas - viduriavimas 
ar skrandžio veiklos sutriki
mai yra kaip tik nuo van
denyje esančių parazitų, 
virusų, bakterijų. Tas pats 
atsitinka, maudantis ne
švariame vandenyje. Primyg
tinai siūloma vengti ledo ga
baliukų, kuriais atšaldomas van
duo ar gėrimai - kokteiliai, 
sultys. Dažniausiai būna už
šaldomas nevalytas vanduo, 
kuriame gausu visokių virusų. 
Saugu gerti tik buteliuose par
duodamą arba virintą vande
nį, valgyti tik apdorotą aukšta 
temperatūra maistą, vengti 
žalių daržovių patiekalų ir 
ypač jūragyvių. Saugiausia 
valgyti vaisius, kuriuos galima 
nulupti; kad ir kaip viliotų eg
zotiški patiekalai, geriau 
vengti gatvėse parduodamo 
maisto.

MOKA UŽ:
0.75% 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.
3.00% 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 ........... 5.15%
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

^^tirnĮpadvisor
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dėl vakcinos dar labiau pablo
gės sveikatos būklė ir atosto
gas teks atidėti. Skiepytis siūlo
ma likus keliems mėnesiams 
iki kelionės. Vienų skiepų ap
sauga galioja kelerius metus, 
kitų - kelis dešimtmečius. Pa
siskiepiję keliautojai gali būti 
ramūs, kad nesusirgs pavojin
gomis užkrečiamomis ligomis, 
tačiau nuo maliarijos skiepai 
neapsaugo. Maliariją platina 
uodai. Ši liga paplitusi Pietų 
Amerikoje, Meksikoje, Cent
rinėje Afrikoje, Indijoje. Vak
cinos nuo jos nėra, todėl bū
tina gerti vaistus. Vaistai yra 
skirtingi, nelygu ligos sukėlėjo 
tipas. Vienus reikia pradėti 
gerti prieš kelionę, per ją ir 
grįžus, kitus - vieną dieną 
prieš įvažiuojant į šalį. Neretai 
vaistai sukelia pašalinį povei
kį. Jį pajutę keliautojai pasi
junta blogai ir nutaria vaistų 
nebegerti, o tai pražūtinga.

Viešosios sveikatos ap
saugos tinklalapyje prime
nama, kad ypač svarbu atsi
minti, jog šilto klimato vietose 
geriamasis vanduo kitokios 
kokybės nei kanadiečiai įpratę

Dar vienas labai praktiš
kas patarimas keliaujantiems. 
Gydytojai patars kokius popu
liarius vaistus galima vežtis 
savo vaistinėlėje. Vežantis gy
vybiškai svarbius vaistus, bū
tina įsidėti gydytojo išrašyto 
recepto kopiją. Vaistus, pada
lintus į dvi dalis, geriau vežtis 
skirtinguose lagaminuose. Gau
sėjant keleivių srautui, vis 
dažniau pasimeta lagaminai, 
jie atsiranda gerokai vėliau ar 
visai neatsiranda, tad, turėda
mi antrąją vaistų dalį, būsite 
apsaugoti nuo rūpesčių.

Ar fiziškai saugu keliauti 
į jūsų pasirinktą valstybę ga
lite pasitikrinti Kanados už
sienio reikalų ministerijos 
tinklalapyje http://www.voyage . 
gc.ca/dest/ctry/reportpage- 
en.asp. Čia raudonomis žvaigž
dutėmis žymimos vietos, kur 
saugumas gali kelti problemų. 
Naudingų patarimų ruošian
tis kelionei galite rasti tink- 
l al apyj e www. trip Advisor. 
com.

Pagal “Travelhealth” tink- 
lalapio informaciją paruošė -

S. Katkauskaitė

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELES 

ČEKIAI • PINIGINES PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKETI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

KASOS VALANDOS
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. ir penklad. nuo 9 v.r. - 8 v.v. 

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, ..ou.<>u*
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893

RATHBURN & WEST MALL sku
biai parduodamas erdvus 2 mie
gamųjų su gerai izoliuotu saulės 
kambariu visiškai atremontuo
tame pastate. Autobusas prie 
durų nuveža tiesiai į požeminio 
stotį. Arti prie mokyklų, apsipir
kimo... Pastatas turi žaidimų ir 
gimnastikos kambarius, taip pat 
yra pirtis, teniso aikštelė, vaikų 
žaidimo parkas.

Prašoma kaina $149,900.
Dėl apžiūrėjimo nedelsiant 

SKAMBINTI

FAX: (416) 237-0426

TEODORUI STANULIUI, broker
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar į namus 416-231-4937.

http://www.travelhealth.gc.ca/tmp-pmv/pub-eng.php
http://www.voyage
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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©bSI’OlilAS Lietuvaitė maratono bėgikė

Gegužės 11 d. lietuvaitė Lydia Vaštokaitė-Bilyk nubėgo Mississaugos 42.2 km (26 mylių) maratoną per 4:12:52 val. laiko. Šiam bėgimui ji treniravosi šešis 
mėnesius. Ateityje ji norėtų bėgti didžiajame pasaulio maratone Bostone. Nuotraukose iš k. prie maratono baigmės vartų bėgikė Lydia Vaštokaitė-Bilyk; 
maratono bėgikė L. Vaštokaitė-Bilyk su savo 6 metų sūneliu Ridge ir motina Virginija Vaštokiene

Žinios iš
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) baigmės penktose 
rungtynėse Vilniaus “Lietuvos 
ryto” klubo krepšininkai na
muose susitiko su Kauno 
“Žalgirio” komanda ir pralai
mėjo varžovams po pratęsimo 
rezultatu 75:81. Baigmės seri
jos iki keturių pergalių rezul
tatas 4-1 žalgiriečių naudai ir 
antrus metus iš eilės čempio
nų žiedai.

• Dukart olimpinis, du
kart pasaulio ir Europos disko 
metimo čempionas Virgilijus 
Alekna laimėjo dešimtąsias 
žymaus čekų disko metiko 
Ludvik Danek memorialo 
varžybas. 36-erių metų vilnie
tis diską nusviedė 71 m 25 cm. 
Tai antras rezultatas šį sezoną 
pasaulyje.

• Dvi dienas vykusių Lie
tuvos golfo federacijos ir Eu
ropos centro golfo klubo or
ganizuotų varžybų “Lietuvos 
golfo federacijos taurė 2008” 
metu paaiškėjo geriausi šio 
sezono Lietuvos žaidėjai. Da
lyvavo Lietuvos atstovai ir 
užsienio svečiai. Susumavus

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 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.
Visi paketai turi būti Į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
<į>0ff for 1 parcel «>off

* coupon is valid only at "Margin is-Pysanka” head ot I ice.

Lietuvos
dviejų dienų rezultatus, pa
aiškėjo geriausieji. Smūgio 
žaidime su grynuoju rezultatu 
(Stroke play net) vyrų grupėje 
geriausią rezultatą pasiekė 
Algirdas Tamošiūnas. Antrąją 
vietą užėmė Donatas Puo- 
džiukynas, trečiąją - Lietuvos 
golfo čempiono titulą šį se
zoną ginantis Rolandas Gai
dys. Pagrindiniame varžybų 
formate smūgio žaidimo su 
bendruoju rezultatu (stroke 
play gross) pirmąją vietą ant
rus metus iš eilės iškovojo R. 
Gaidys (163 smūgiai). Antrąją 
vietą užėmė Evaldas Čiži- 
nauskas (169), o trečiąją - 
Duncan Shakeshaft (175). 
Moterų grupėje taurės savi
ninke tapo Ainė Martinkė- 
naitė (215). Antroji vieta ati
teko Laimai Drazdauskienei 
(221), o trečioji - Svetlanai 
Martyniuk (226).

• Lietuvė Iveta Lukošiūtė 
ir moldavas Gherman Mustuc 
Vokietijoje vykusiame pasau
lio profesionalų dešimties 
sportinių šokių čempionate 
iškovojo pirmąją vietą. VP

• Šv. Jurgio iškilminga su
eiga įvyks šeštadienį, gegužės 
31, po Maironio mokyklos pa
mokų. Pradžia 12.30 v.p.p. 
Kviečiame visus dalyvauti su 
pilnom uniformom. Visų va
žiuojančių į Tautinę stovyklą 
uniformos bus patikrintos. Jei 
yra klausimų dėl uniformos, 
prašom kreiptis į vadovus ar
ba tuntininkus. Tuoj po iškil
mingos sueigos įvyks Tautinės 
stovyklos informacinis tėvelių 
susirinkimas tiems, kurie ne
dalyvavo gegužės 10 d. Bus 
atsakoma į klausimus, paaiš
kinama apie autobusą ir išda
linti registracijos blankai. Pa
geidaujame visų dalyvavimo, 
nes informacija labai svarbi.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS

Skambinti

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

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.15 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondų 
ir prisiminkime jį savo testamentuose!

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian

I Resurrection Rd. Toronto ON M9 A 5GI

Fondas 
Foundation

Tel.: 416-889-5531

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

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

SKAUTŲ VEIKLA 

• Šeštadienį, gegužės 3, 
įvyko skautininkų informaci
nis posėdis, kuriame brolis 
Romas Otto paaiškino apie 
ateinančius LSS rinkimus šį 
rudenį. Visos pareigos šiais 
metais bus laisvos ir skatina
me visus jungtis prie aukštes
nio vadovavimo. Jei būtų no
rinčių kandidatuoti į vyriau
sius skautininkus, Kanados 
raj. vadus, valdybas bei kitus 
valdomuosius komitetus, pra
šom pranešti broliui Romui 
Otto. Yra labai svarbu, kad 
Kanados skautai-ės būtų at
stovaujami Sąjungoje. Kaden
cijos laikas 3 metai.

• Šeštadienį, gegužės 10, 
buvo iškylų diena. Skautai iš-

kylavo Giedraičio sodyboje, 
kur buvo įžodis, kepimo ir vi
rimo specialybės ir proga iš
mokti taisyklingai elgtis su 
šautuvais. Skautės iškylavo 
“Centennial” parke su “Scouts 
Canada” skautais, atliko įvai
rius uždavinius, dalyvavo žai
dimuose ir sėkmingai bendra
vo su kitais skautais. Vilkiu
kai, jūrų udrytės ir jūrų jau
niai dalyvavo policijos 22-oje 
stotyje metiniame “Open 
House”, kur buvo progos susi
pažinti su patalpomis, polici
jos darbais ir net susitepti 
pirštus darant “finger prints”. 
Visi pasivaišino karštom deš
relėm, buvo apdovanoti ir 
parsivežė įspūdžių. Inf.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.tevzib.com
mailto:tevzib@rogers.com
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“Misija Sibiras ‘08” 
dalyviai ruošiasi 

kelionėn
>JAUMMO ŽODIS

Paaiškėjo pavardės žmo
nių, kuriuos, projekto “Misija 
Sibiras ‘08” organizatoriai, 
Lietuvos jaunimo organiza
cijų taryba (LiJOT), kvies da
lyvauti bandomajame žygyje 
Dzūkijos miškuose. Į bando
mąjį žygį bus kviečiami 72 
kandidatai, kurių motyvacija 
dalyvauti ekspedicijoje į lietu
vių tremties vietas Sibire pasi
rodė įtikinamiausia. Jų pavar
dės skelbiamos www.misijasi- 
biras.lt. Šiemet organizato
rius nustebino itin didelis vi
suomenės susidomėjimas pro
jektu - sulaukė rekordinio 
skaičiaus - daugiau kaip 1600 
anketų.

Pasak “Misija Sibiras ‘08” 
koordinatoriaus, anketų su
laukta iš įvairių vietų. Vienas 
iš kandidatų, lietuvis, šiuo me
tu gyvenantis Indijoje. Nema
žai anketų - iš išeivijos lietu
vių, gyvenančių Pietų Ameri
kos šalyse, rytinėje Azijos da
lyje, Jungtinių Amerikos Vals
tijų, Didžiosios Britanijos, 
Norvegijos, Vokietijos ir kt. 
“Misija Sibiras ‘08” - tai jau 
trečius metus vykstanti jauni
mo ekspedicija į lietuvių trem
ties vietas. Tikslas ne tik tvar
kyti apleistas tremtinių kapa
vietes bei susitikti su ten vis

ŠYPSENOS
Jonukas sveikina tėtį su 

gimtadieniu:
- Linkiu daug džiaugsmo, 

laimės, sveikatos ir kuo grei
čiau nupirkti man pažadėtą 
dviratį.

**
Mokytojas bara pavėlavusį 

Tomuką:
- Kodėl šį kartą pavėlavai?
- Oi, mane užpuolė chuliga

dar gyvenančiais tautiečiais, 
bet ir ieškoti naujų jaunimo 
patriotiškumo išraiškos for
mų. Susipažinti su projekto 
rezultatais galima puslapyje 
www.misijasibiras.lt .

Ekspedicija Sibire vyks 
liepos 3-23 d.d. Jos dalyviai, 
vadovaujami ekspeditoriaus 
Gintauto Aleknos, vyks į Sibi
re esantį Irkutsko regioną. 
Didžiąją laiko dalį dalyviai 
gyvens laukinės gamtos sąly
gomis, daugybę kilometrų ke
liaus pėsčiomis, kartu su savi
mi nešdami kuprines. Kartu 
su misijos dalyviais, šiemet į 
Sibirą vyks ir žinomas pramo
gų pasaulio atstovas Marijo
nas Mikutavičius bei profe
sionali filmavimo grupė. Pro
jekto organizatoriai - Lietu
vos jaunimo organizacijų tary
ba (LiJOT); globėjai - buvęs 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir Europos parlamento 
narys prof. Vytautas Lands
bergis.

Papildoma informacija: 
Laura Tyrylytė, Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos (Li
JOT) ryšių su visuomene ko
ordinatorė; tek: 8 676 78229; 
el.paštas: informacija6n lijot.lt; 
www.misijasibiras.lt bei www, 
lijot.lt Inf.

nai ir apiplėšė.
- Ką pavogė?
- Visus namų darbus.

**
- Jonuk, ką ten teplioji?
- Rašau laišką draugui.
- Bet tu juk dar nė mokyk

los nelankai, nemoki rašyti.
- Na ir kas - mano drau

gas vis tiek skaityti nemoka.

Maironio mokyklos 60-metis

Štai ir atėjo ta ilgai laukta 
diena balandžio 19-oji, Toron
to Maironio mokyklos šventė- 
jubiliejus. Mes jau gyvuojame 
Toronte 60 metų! Tą įsiminti
ną datą pradėjome šv. Mišio- 
mis Anapilyje, Mississaugoje. 
Mišias aukojo klebonas kun. 
Vytautas Staškevičius. Dalyva
vo apie 200 žmonių. Po Mišių 
mokiniai, vilkintys tautiniais 
drabužiais, jungėsi prie savo 
klasių paskutinei repeticijai. 
Buvo daug jaudulio ir pilna 
šventinio nerimo. Tuo tarpu 
tėveliai ir svečiai aplankė mo
kinių parodas ir nuotraukų
stendus, kurie buvo paruošti muziejaus salėje. 
Didelio dėmesio sulaukė vaikų darbai ir nuo
traukos. Kiekvienas skyrius įdėjo daug triūso 
ruošdamas savo klasės darbą, kuris turėjo at
spindėti Maironio kūrybą ar lietuviškumą.

Šventinė programa prasidėjo visiems 
moksleiviams ir svečiams pakiliai sudainavus 
Lietuva brangi. Į sceną buvo kviečiami mokyk
loje dirbę vedėjai: J. Gustainis, J. Andrulis, V.

Bireta, G. Paulionienė, A. Ši- 
monėlienė, V. Zubrickienė. 

Visi vaikai dainavo Žemėj 
Lietuvos, kurią paruošė moky
tojos Anita Puodžiūnienė ir 
Janet Kriščiūnienė. Vaikai šo
ko bendrą folklorinį šokį 
Grand Skveras, kurį paruošė 
Violeta Kasina, profesionali 
šokio mokytoja iš Lietuvos. 
Mokiniai deklamavo Mairo
nio eilėraščius, vaidino, žaidė 
ir šoko bendrą, nuotaikingą 
žaidimą apie paukščius.

Tėvų komiteto pirmininkė 
Dalia Ažubalienė padėkojo 
anksčiau ir dabar dirbantiems

tėvų komiteto nariams už jų darbą ir aukas iš
laikant ir remiant lietuvišką Maironio mokyk
lą. Šventės pabaigoje visi prie dviejų didžiulių 
tortų sudainavo Ilgiausių metų.

Mes tikimės, kad tai ne paskutinis mūsų 
jubiliejus, kad dar jų sulauksime ateityje čia, 
Toronte. (Ntrs. R.D. Puterių)

Brigita Ručinskienė, Rima Saplienė, 
(5 skyriaus mokytojos)

Mamos godos
Mano miela motinėlė, kol mane užaugino 
Daugel vargo, rūpestėlių dėl manęs pažino,
Mane, mažą kūdikėlį, Ji lopšely supo
“Mama, mama ” - pirmi žodžiai veržės man iš lūpų.

Daug ji dėl manęs vargo, naktų nemiegojo, 
Daug jai kartų nusidėjau, bet Ji dovanojo; 
Už tai mylimą motulę branginu kaip saulę, 
Mano širdžiai mylimesnės nėra visam pasauly!

GENOVAITĖ BILEVIČIENĖ, Kaunas

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

Paskutinis skambutis
Paskutinis skambutis nuaidėjo 
Vilniaus senamiesčio vidurinės 
mokyklos dvyliktokams. Tai 30- 
oji daugiatautės mokyklos abi
turientų laida. Jos moksleiviai 
mokykloje įgijo ne tik akade
minių žinių, bet ir visuomeni
nės veiklos įgūdžių. Kartu su 
kitais vilniečiais moksleiviai 
dalyvavo Vilniaus gimtadienio 
iškilmėse prie Gedimino pa
minklo, turiningai paminėjo 
90-ąsias Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo metines. 
Daugelis abiturientų egzami
nui pasirinko istorijos temas.

Ntr. Ž Radavičiaus

► SENKJRŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

► KULNO SKAUSMAI

► PtDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBU INIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGI; NAGAI

► VIETINIS NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAM DYSII

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKI AIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

Dental

(905) 271-7171
115 Lakeshore Road E. 
Mississauga, ON L5G 11-25 
www .watersidedeni a l.ca

Dr. Gintarė Sungailienė
(905) 785-3900
104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON L5N 0A5 
www.9thlincdcntal.ca

NIJOLĖ B. BATES
Tel. <416)763-51 61

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1S87 m.

http://www.misijasi-biras.lt
http://www.misijasibiras.lt
informacija6n_lijot.lt
http://www.misijasibiras.lt
lijot.lt
http://www.9thlincdcntal.ca
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AtA
JUSTINUI RAŠKAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,
gilią užuojautą reiškiame šeimai ir visiems 
artimiesiems -

“Šatrijos” ir “Rambyno”skautų tuntai

Šiluvos M. Marijos paveikslas 
Lietuvos kankinių parapijoje

P A D Ė K A

AtA
JUSTINAS RAŠKAUSKAS
iškeliavo amžinybėn 2008 m. gegužės 6 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos 

kunigams už visas maldas ir laidotuvių šv. Mišias. Dė
kojame visiems už pareikštas užuojautas, gėles, au
kas, dalyvavimą laidotuvių namuose ir šventovėje. 
Ačiū už jūsų maldas ir už užprašytas šv. Mišias. Esa
me dėkingi karsto nešėjams, artimiesiems už pyragus 
ir šeimininkėm už laidotuvių pusryčius.

Jūsų nuoširdumas paguodė mus gilioje liūdesio 
valandoje -

žmona Gražina, vaikai Ričardas, Alicija ir 
Judita su šeimomis

Šiluvos Mergelės Marijos paveikslas grįžo į Lietuvos kankinių parapijos šventovę gegužės 4 d. 
Pirmąją Komuniją priima Adrijana Maksimavičiūtė

Gegužės 4 d. į Hamiltono Aušros Vartų 
parapiją buvo nuvykę mūsų parapijos jaunimo 
atstovai - Rasa Aleknevičiūtė, Daiva Paznė- 
kaitė, Andrius Paznėkas ir Vytas Dzemionas 
pargabenti Šiluvos M. Marijos paveikslo. Mū
sų šventovėje gegužės 11 d. prieš Mišias ir Mi
šių metu giedojo parapijos vaikų choras “An
geliukai”, papildytas Motinos dienos proga 
vaikučių mamų. Chorui vadovavo Valdas Ra
manauskas. Paveikslas sutiktas iškilmingai 
prie pagrindinių šventovės durų. Procesiją ly
dėjo vėliavos, kunigai, Pirmąją Komuniją pri
imanti Adrijana Maksimavičiūtė, o paveikslas 
buvo nešamas Rasos Šiaučiūnaitės, Elės Stra- 
vinskaitės, Dainiaus Ramanausko ir Audriaus 
Valiulio. Šventovė buvo gražiai išpuošta gėlė
mis KLK Moterų draugijos šios parapijos sky
riaus, o prie paveikslo padėta puokštė gėlių - 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio.

Mišias aukojo prel. Jonas Staškevičius, 
kun. Kazimieras Kaknevičius ir klebonas kun. 
V. Staškevičius, kuris pasakė dienai skirtą pa
mokslą, apimdamas visus keturis šią dieną su-

tapusius įvykius: Sekminių šventę, Švč. M. Ma
rijos paveikslo įnešimą, Motinos dieną ir Adri- 
janos Maksimavičiūtės Pirmąją Komuniją.

Mišios užbaigtos giesme Marija, Marija. 
Tuoj po rytmečio Mišių buvo kalbamas Roži
nis, kurį vedė Valentina Baliūnienė, o po pas
kutinių dienos Mišių vyko gegužinės pamal
dos, kurios per visą savaitę, kas vakarą kartojo
si prie išstatyto Švenčiausiojo. Susirinkdavo 
nemažas skaičius maldininkų. Kelis vakarus 
vargonais giedojimą lydėjo prel. Jonas Staške
vičius ir Vitas Balyta. Jautėsi dvasinė ir šventiš
ka nuotaika.

Gegužės 18 d. tarp Mišių buvo kalbamas 
Rožinis. 11 v.r. Mišios vėl buvo užbaigtos ge
gužinėmis pamaldomis ir prie paveikslo sukal
bėta Kanados Šiluvos jubiliejui skirta malda. 
Tada klebonas perdavė paveikslą Prisikėlimo 
parapijai Toronte. Ten paveikslas bus nuo ge
gužės 25 d. iki birželio 1 d. Paveikslas išlydėtas 
iš mūsų šventovės giesme Sveika Marija.
Kanados Šiluvos jubiliejaus spaudos tarnyba 

(Ntrs. K. Baliūnaitės)

Paniekintoji žemė

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Atkelta iš 4-to psl.

Svarbi pastaba
Žemę valstybė suteikia 

nemokamai. Tai ir bus labai 
svarbus traukos veiksnys žmo
nėms čia apsigyventi.

Gyvenvietė turi būti už
statyta vienaukščiais namais. 
Nesveikas aukščio ir dydžio 
lenktyniavimas draudžiamas.

Geriausia suprojektuoti 
keletą tipinių namų ir duoti 
pasirinkti gyventojui. Gyven
vietę reikia pradėti statyti dar 
neturint gyventojų, remiant 
valstybei iš ES paramos ir 
įtraukiant bankus. Tai bus ant
ras traukos veiksnys. Žinoma, 
reikia išvystyti reklamą namie 
ir užsienyje. Gyventojų tikrai 
atsiras, iš savų miestų ir užsie
nių. Šitoks nebereikalingų vien

kiemių pertvarkymas į pilnas 
kultūros gyvenvietes neabejo
tinai pritrauks ir mūsų išeivių 
grįžimą.

Nauja gyvenvietė (tebū
nie jos senas pavadinimas so
da - tai neišskirstytas kaimas), 
žinoma, turės visą infrastruk
tūrą, komunikacijas, kelius. 
Tiktai šitaip sužydės mūsų 
gražus, šiandien apleistas mū
sų “nederlingų žemių kraštas”.

Pabaigai, kaip išsipildan- 
čią viziją, pateiksiu mūsų dip
lomato Jurgio Savickio prieš 
60 metų rašytus įspūdžius apie 
jo mylimą kraštą - Daniją, į 
kurį mes su pavydu žvelgėme 
ir svajojome lygiuotis. Ir šian
dieną tas kraštas yra mums 
dvasiškai pats artimiausias. 
“Gyvenu atstu nuo miesto, 
gražiai įruoštame name. Tai ti-

pinga danų ūkininko troba; 
šiaudiniu stogu, baltais mažu
čių protarpių langais ir visais 
įmanomais patogumais... Iš 
pažiūros tokiame paprastame 
name kaip klebonija viduje 
taip įruošta viskas meniškai: 
knygos, paveikslai ir vėl daug 
gėlių viduje. Gėlės ir vazonai, 
kaip mūsų dvareliuose, lipikai 
pagal rentinius ir langus. Ir 
šviežios gėlės ant stalų. Geras 
pianinas”.

Per 50 nelaisvės metų mes 
dar labiau atsilikome, bet vil
ties nepraradome. Dirbkime! 
Mes turime istorinę galimybę: 
Europos finansinę paramą, 
valstybinės žemės nemažus 
plotus ir gražią gamtą. Pasi
naudokime, nepraraskime ši
tų gėrybių, daugiau jų niekada 
neturėsime.

S/W/TH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja daugiau 

kaip 3-4 dienas, pateikite 
savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje 
“Contact us”, tada “General 
Customer Service”)

http://www.canadapost.ca
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Po koncerto vaišės: pyragai, kava, loterija ir...
Bilietai parduodami prie įėjimo: 

suaugusiems - $ 15, studentams - $ 10 
www.atzalynas.ca

Enciklopedijos žinyno “Lietuvos 
kariuomenės karininkai
1918-1953” (7-asis tomas)

Š.m. balandžio 27 d. Vilniaus ir gegužes 7 d. Kauno įgulų ka
rininkų ramovėse buvo sutiktas enciklopedinio žinyno Lietuvos 
kariuomenės karininkai 1918-1953 7-asis tomas, kurį parengė Lie
tuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacisti
nio genocido, artimųjų sąjunga (LKKAS) ir išleido Lietuvos vals
tybinis muziejus. Jame 
958 biografijos tikrosios 
tarnybos ir atsargos ka
rininkų, karo kapelionų 
ir 45 biografijos pasi
priešinimo sovietinei 
okupacijai kovų dalyvių, 
kuriems, atkūrus Lie
tuvos nepriklausomybę, 
suteikti karininkų laips
niai. Leidinyje karinin
kų, kurių pavardės pra
sideda S ir Š raidėmis, 
biografijos, gausiai iliust
ruotos (857 karininkų 
fotografijos).

Šiuo metu LKKAS 
rengia paskutinį biogra
finį tomą (raidės T, U, 
V, Z, Ž). Mes kreipia
mės į visus Lietuvos kariuomenės karininkus, jų artimuosius, 
draugus, pažįstamus, turinčius tarpukario nepriklausomos Lietu
vos karininkų biografinių duomenų, nuotraukų, papildymų ar pa
tikslinimų anksčiau spausdintoms biografijoms.

Turimą medžiagą siųsti: LKKAS, V. Zabielskas, Pušų 17-4, 
LT-08120, Vilnius, Lithuania.

Vytautas Zabielskas, Redakcinės komisijos 
pirmininko pavaduotojas, LKKAS pirmininkas

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809
Tinklalapis: www.pacelawfirm.coni El. paštas: lawyers(rr pacelawfirni.com

DOSNI SI RD IŠ
GYVENA AMŽINAI

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį 
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

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite, paremkite juos auka ar garbės pre
numerata, testamentiniu palikimu. TŽ leidėjai

Jums dainuos klasiką, senas ir naujas dainas

PAJŪRIO LAKŠTINGALOS
IŠ KLAIPĖDOS

AUŠRA RAČICKAITĖ-NIPARAVIČIENĖ, LAURA ZIGMANTAITĖ, 
KAROLINA MANDEIKAITĖ

JOMS PRITARS: ŽYGIMANTAS LAURINAVIČIUS - koncertmeisteris, 
akordeono virtuozas ir ROKAS SPALINSKAS - skrabalų virtuozas

birželio 15, sekmadienį, 2 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose

Įėjimas - $15 Rengia - Lietuvių Namų kultūrinė komisija

LIETUVOS AMBASADOS KANADOJE 
P R A N E Š I M A S

2008 m. birželio 13-14 d.d. rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais 
Toronte. Interesantus priiminės Lietuvos respublikos ambasados patarėja konsuliniais klausi
mais Miglė Jankauskienė. Konsulas galės atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti įgaliojimus, 
tvirtinti nuorašus, vertimus, išduoti konsulines pažymas, priimti dokumentus LR pasui gauti 
ar keisti, suteikti informacijos konsuliniais klausimais.

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis Kanados lietuvių ben
druomenės raštinėje, tel. 416 533-3292, nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės 
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti.

Piliečių priėmimas vyks Kanados lietuvių bendruomenės būstinėje adresu: 
Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1 Canada.

Tel: 416 533-3292 fax: 416 533-2282 e-mail: info@klb.org

LIEPOS 6, 2.008 Čekį rašyti: (US $): LAC XIII Folk Dance Festival
Siųsti: 2608 Manhattan Ave. #A. Montrose, CA 91020 

Neapmokėti bilietai nebus siunčiami. Bilietai bus pasiųsti laike 4-6 savaičių 

Bilietus, paramą ir reklamas taip pat galima užsakyti su kredito 
kortele per tinklapį www.sokiusvente.com

LIETUVIŲ TAUTINIŲ

ŠOKIU
ŠVENTĖ

GALEN CENTER 
at The University or Southern California

Šokių Šventė — sekmadienį, liepos 6d. 1:30 v.p
Bilietai @ $39.50
Bilietai @ $5 (vaikams iki 12 metų)
Garbės bilietai (ložėje) @ $75

____  Ar reikalingas pritaikymas neįgaliems?

Susipažinimo Vakaras - šeštadienį, liepos 5d. 8 v.v 
____  Bilietai @ $30

Banketas — sekmadienį, liepos 6d. 7 v.v
____  Bilietai @ $85

Rezervuotas 10 vietų banketo stalas @ $800 
Jaunimo banketo bilietai @ $35
(alkoholiniai gėrimai nebus parduodami)
Tik šokiai 10 v.v. @ $25

Bilietų Paketai
____  Susipažinimo vakaras ir banketas @ $105 
_____ Susipažinimo šokiai ir jaunimo banketas @ $60 
____ 10 bilietų į susipažinimo vakarą ir rezervuotas

10 vietų stalas @ $1,050

Per paštą parduodami iki birželio 3d.

Siunčiu už bilietus viso
Auka _______________
VISO

Vardas

Adresas

Telefonas

Email

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

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.

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.

http://www.atzalynas.ca
http://www.pacelawfirm.coni
rni.com
http://www.labdara.ca
mailto:finance@labdara.ca
mailto:info@klb.org
http://www.sokiusvente.com
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TORONTO"
Anapilio žinios

• Lietuvos kankinių šven
tovėje ateinantį sekmadienį jau 
bus dvejos Mišios įprastine 
tvarka: 9.30 v.r. ir 11 v.r.

• Parapijos tarybos sekcijų 
posėdis parapijos sukaktuvinei 
šventei aptarti įvyks rugsėjo 10, 
šį trečiadienį, 7 v.v. parapijos 
salėje.

• Po vasaros atostogų para
pijos chorai pradės savo repeti
cijas ir giedojimus Mišiose rug
sėjo 14, sekmadienį. “Angeliu
kai” giedos per 9.30 v.r. Mišias, 
o suaugusiųjų choras - per 11 
v.r. Mišias.

• Toronto arkivyskupijos 
tinklajapyjc yra įdėtas puslapis 
apie Šiluvos Marijos jubiliejų 
Kanadoje. Tinklalapio adresas 

. Per jį ar
ba tiesiogiai galima atsidaryti 
tinklalapi  ir suži
noti apie Šiluvos iškilmių prog
ramą Lietuvoje anglų, lenkų, 
prancūzų, vokiečių, italų ir es
peranto kalbomis, paspaudus 
atitinkamos kalbos vėliavėlę 
puslapio viršutinės dalies kai
rėje pusėje.

www.archtoronto.org

www.siluva.lt

• Vysk. Jonas Ivanauskas 
yra susitaręs su Lenkijos paly
dovine televizija TRWAM per
duoti iš Lietuvos užsienin Šilu
vos 400 metų sukaktuvines iš
kilmes per televiziją pradedant 
rugsėjo 14, sekmadienį, 12 v.r. 
Lietuvos laiku, o mūsų laiku - 
5 vai. ryto.

• Lietuvos televizija šį sek
madienį, 12 vai. (mūsų laiku 5 
v.r.) rodė pop. Jono Pauliaus II 
apsilankymo Šiluvoje XV meti
nių minėjimą, kurio metu buvo 
atidengtas jam skirtas pamink
las. Taip pat rugsėjo 14, sekma
dienį, 12 vai. (mūsų laiku 5 v.r.) 
bus rodomos Šiluvos 400 m. su
kaktuvinės iškilmės. Visa tai 
pas mus galima pamatyti per ry- 
šiatinklį (internetą), atsidarius 
Lietuvos televizijos tinklalapį 

.www.lrt.lt
• Wasaga Beach miesto 

“Bočiai” visus maloniai kviečia 
į “Rudens balių”, kuris įvyks 
rugsėjo 20, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Gerojo Ganytojo patalpose. 
Bus gera vakarienė su vynu ir 
vėl žybtels “Kibirkštis” su “Ant
rąja jaunyste”. Bilietas asme
niui - $15. Bilietus platina: 
Onutė Senkuvienė tel. (705) 
429-2298 ir Bronius Zabulionis 
tel. (705) 429-3651.

• Š.m. rugsėjo 28, sekma
dienį, bus švenčiama mūsų pa
rapijos 80 metų gyvavimo su
kaktis. Iškilmės prasidės 3 v. 
p.p. eisena su Švenčiausiuoju iš 
šventovės į kapinių koplyčią. 
Ten bus palaiminimas Švenčiau
siuoju, ir vėl grįžtama į švento
vę. Šventovėje bus Mišios, o po 
Mišių - 5 v.p.p. bus iškilmingos 
vaišės su programa Anapilio 
salėje. Bilietus į vaišes jau pla
tina sekmadieniais parapijos 
salėje Regina Celejewska. Ki
tomis dienomis prašome jai 
skambinti į namus tel. (416) 
231-8832.

• Mišios rugsėjo 14, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Stasį Brokaitį; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
rugsėjo 14, sekmad., 10.30 v.r. 
už a.a. Uršulę ir Joną Paliulius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovė
je, rugsėjo 13, šeštad., 3 v.p.p. 
už a.a. Juozą Aleliūną.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo “Vo
lungės” choras. Ateinantį sek
madienį giedos “Volungės” 
choro moterų grupė.

• Parapijos tarybos visuo
meninė sekcija, kuriai pirmi
ninkauja Aušra Pleinytė ir Rita 
Grybienė, ruošia metinę para
pijos vakarienę, kuri vyks spalio 
18, šeštadienį, parapijos salėj. 
Programą atliks parapijos jauni 
solistai Arūnas Radtke ir Daiva 
Paškauskaitė bei parapijos vai
kų choras. Bilietai ($40) bus 
pradėti platinti po Mišių salėj 
rugsėjo 21 d. Kitas didesnis ren
ginys bus Naujų metų sutiki
mas parapijos salėj.

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija vėl organizuoja var
totų drabužių bei daiktų išpar
davimą spalio 24-25 d.d. Iš 
anksto visus prašo daiktus at
vežti į salę išpardavimo savaitės 
pradžioj. Pavasario išpardavi
mas labdaringiems darbams at
nešė $19,920 pelno.

• Santuokai ruošiasi Anna 
Kaminskaitė su James Lambie.

• Rugsėjo 5 d. su malda iš 
laidotuvių namų į krematoriu
mą buvo palydėtas Antanas So
doms, 49 m. Paliko seserį Mary 
Anne Colgan ir brolį Joną. Lie
tuvoje mirė a.a. Ona Lečinskie- 
nė, L. Sukauskicnės sesuo.

•Žodis tarp mūsų rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5.

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 14: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Antaną Štankų; 10.45 v.r. už 
a.a. Bernardą Petkevičių, už 
a.a. Algirdą Jagėlą ir šeimos mi
rusius, už a.a. Juozą Raškaus
ką; 12.15 v.d. už a.a. Aldoną (3 
met.) ir Telesforą (31 met.) Va
lius.

AUKOS
A.a. Jono Kamaičio atmini

mui, nuoširdžiai užjausdami jo 
žmoną Juliją su šeima, brolį 
Antaną su šeima, Jonas ir Al
dona Vaškcvičiai Tėviškės žibu
riams aukojo $25.

A.a. vyro Vlado Stabačins- 
ko 1 metų mirties sukakčiai pa
minėti žmona Regina Staba- 
činskienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A.a. Vytauto Šimkaus at
minimui, užjausdama žmoną 
Angelę ir gimines, A. Žalnic- 
riūnienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.a. Viktoro Zalnieriūno 
atminimui, užjausdama jo žmo
ną Aldoną ir vaikus su šeimo
mis, Valerija Šniuolienė su šei
ma Tėviškės žiburiams aukojo 
$50.________ _______

Lietuvos ryto žiniomis 
(2008.09.08), praėjusią savai
tę Klyvlande, OH, mirė rašy
toja, ilgametė Tėviškės žiburių 
bendradarbė, skaučių veikėja 
a.a. Aurelija M. Balašaitienė. 
Atsisveikinime dr. Viktoras 
Stankus apžvelgė velionės 
gyvenimo kelią ir jos atliktus 
darbus. Inf.

PARDUODAMI du sklypai Šir- 
vintų rajone, 46 km nuo Vil
niaus. Ideali vieta privačiam 
poilsiui. Abiejuose sklypuose 
yra elektra, geras privažiavi
mas. Skambinti tel. +370656 
56546, arba rašyti el.paštu 
puraniene(S)gmail.com.

Išganytojo parapijos žinios
• Ateinantį sekmadienį pa

maldos 9.30 v.ryto, po kurių 
vyks Moterų draugijos susirin
kimas šventovės patalpose. 
Lietuvių Namuose, posėdžių 
kambaryje 11 v.r. vyks konfir- 
mantų pamoka.

• Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, rugsėjo 23, 2 v. 
p.p. Gyčio ir Editos Šernų na
muose, Caledon, ON.

• Šių metų Padėkos pamal
dos vyks sekmadienį, spalio 26, 
po jų Lietuvių Namų patalpose 
Moterų draugijos ruošiama 
Padėkos puota.

• Šių metų Konfirmacija 
įvyks sekmadienį, lapkričio 2. 
Tikslus šių pamaldų laikas bus 
praneštas vėliau.

• Gavome iš Lietuvos liu
teronų vyskupo Mindaugo Sa
bučio žinią, kad jis planuoja ap
lankyti Šiaurės Amerikos lie
tuvių liuteronų parapijas gruo
džio mėnesį.
Maironio mokyklos žinios

• Rugsėjo 13 d. grįžtame į 
pamokas. Nauji bei neužsire
gistravę mokiniai galės užsi
registruoti 9 v.r. Visi rinksis au
ditorijoje 9.30 v.r. Pamokos 
baigsis 12 v.d.

• Jeigu kas norėtų akom
panuoti pianinu muzikos pa
mokų metu prašome kreiptis j 
mokyklos vedėją Virginiją Zub- 
rickienę, tel. 905 271-6859.

• Mokyklos adresas - 70 
Matticc Avė. (tarp Bloor ir Kip
ling g.). Živilė

Anapilio lietuvių sody- 
bos-korporacijos (Anapilis 
Christian Community Cent
re) metinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. rugsėjo 25, ketvir
tadienį, 7 v.v. Anapilio para
pijos salėje. Nesusirinkus kvo
rumui, už pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas, nepaisant da
lyvaujančių narių skaičiaus.

Valdyba

SKAITYTOJAI PASISAKO

VARDAI
Rūpi tikslumo (ir varduo

se) stoka spaudoje, kurios dau
gel neverta skaityti dėl ne
tikslumų ir atviro melo... Pats 
TADDES Korris, rašydamas 
Tėv. žiburiams ne kartą, visad 
pasirašo TADDES, tačiau ed- 
montoniečiams, kartais ki
tiems, jis - TADAS. Kodėl ne
gerbti jo tiksliai, kaip jis save 
vadina? Edmundas Petrauskas, 

London, ON
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.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS. 
Pajamos mažėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidyba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintą 
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą.

flS MONTREAL^
Aušros Vartų parapija

Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 7 d. šv. Mišias konccleb- 
ravo kun. klcb. G. Mieldažis ir kun. P. Mališka, kuris ir pamoks
lą pasakė. Skambiai giedojo po vasaros atostogų grįžę choristai, 
vadovaujami muz. A. Stankevičiaus. Kun. Paulius Mališka 
rugsėjo 8 d. grįžo atgal į Braziliją, kur jis darbuojasi.

KLB Montrealio apylinkės valdyba ir Lietuvos garbės kon
sulas kviečia susitikti su režisiere iš Lietuvos Giedre Beinoriūte 
Aušros Vartų parapijos salėje rugsėjo 21 d., 12.30 vai. Ji rodys 
tris filmus: Gyveno senelis ir bobutė, Troleibusų miestas ir 
Egzistencija. Vaišes su užkandžiais, “cepelinais”, vynu, kava ir 
pyragais ruošia L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa. Auka - 
$20. DS

Montrealio Aušros Vartų par. choras pradėjo savo 58-jį 
giedojimo sezoną su nauju vargonininku. Muz. Aleksandras 
Stankevičius sugrįžo po 11 metų. Choras prarado du profesio
nalius vargonininkus Wilhelminą Tiemersma ir Lauryną Djint- 
charadze, kuris dirbo su choru 11 metų. Po Mišių choras vaiši
nosi parapijos salėje. Vaišes paruošė choristė Loreta Poli- 
chauskaitė. Klebonas kun. Gediminas Mieldažis palaimino 
maisto stalą. Choras sušaukė susirinkimą, kuriame kalbėta 
apie vargonininkų pasikeitimą. Pasitraukė iš pareigų choro ko
mitetas (Donald Doell, Ina Varkala, Antanas J. Mickus, Ra
munė Sakalauskienė ir Loreta Polichauskaitė). Choro skaičius 
mažėja, jau 30 narių. Kasmet renkami komiteto nariai - tris iš
rinko choras (grįžo Antanas J. Mickus, Loreta Polichauskaitė 
ir naujas narys Vytautas (George) Givis). Muz. Aleksandras 
Stankevičius prašė visus choristus prisijungti prie naujo kalėdi
nio CD, kurį nori išleisti prieš Kalėdas. Po to choras vaišinosi 
ir gražiai praleido popietę. AJM

Šv. Kazimiero parapija
A.a. Ted (Teofil Engei) mirė rugpjūčio 30 d. po sunkios 

ligos, sulaukęs 79 metų. Liūdi žmona Frances Žižiūnaitė-Engel, 
sūnus Bobby (Katie), Danny (Donna), Ronnie (Donna), 7 vai
kaičiai, sesuo Laura, brolis Edmond (Anne), brolienės Tonia, 
Ann Žižiūnaitė-Šilkauskienė (Joe) ir daug dukterėčių bei sūnė
nų. Palaidotas Cote-des-Neiges kapinėse. Vietoj gėlių šeima 
prašė pasiųsti auką “The Cancer Society” ar “Ileostomy & Co
lostomy Assoc, of Montreal” (5151 Blvd. L'Assomption, 
Montreal, QC, HIT 4A9).

Sekmadienį, rugsėjo 21, Sv. Elzbietos draugijos susirinki
mas ir kavutė. VL

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE. BROUILLETTE. CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE SEI SUHE 555. MONTREAL QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286 1985 FAX. 514-286-1981 

Joana Adamonis A I B. Petras Adamonis C.l B

/\ C Montrealio lietuvių 
\ y J kredito unija

1475. rue De Sere, Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

KATALIKŲ GIMNAZIJOS 
MOKYTOJA ieško išsinuomoti 
gyvenamąją vietą Toronte. Tel. 
1 905 385-7278.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, “plumbing” 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531.

PRIMENAME, kad aprėminti skelbimai, kuriems reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ketvirtadienio 12 v.d., jeigu norimąjį skelbti ateinančios 
savaitės TZ numeryje.

Colette Favretti vargonuos 
kas antrą sekmadienį Mont
realio Šv. Kazimiero parapi
joj. Mme. Favretti baigus 
“Ecole de musiųue Vincent- 
d’Indy” Montrealyje. Ji gavo 
magistro laipsnį muzikologi
joj ir vargonininkės diplomą 
iš “University of Montreal” 

Ntr. V. Lietuvninkaitės

CONSTRUCTION III).
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

http://www.archtoronto.org
http://www.siluva.lt
http://www.lrt.lt
gmail.com

