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Mūsų turtas - vienybė 
Juodasis kaspinas, jau per dešimtmečius nusitiesęs, 

tegu ir toliau mums primena, kad baltiečių ryžtas išlikti sa
vimi niekada negali būti pasibaigęs, nes reikia budėti, kad 
nepasikartotų Rugpjūčio 23-ioji. 

N
EPRIKLAUSOMYBĖS atgautos, bet gyvename ir 
savo valstybes kuriame tarp tų pačių didžiųjų kai
mynų, nepasikeitusių savo pažiūromis į mus, baltie

čius. Ypač šiuo metu tai akivaizdu santykiuose su Rusija, 
kuri sykį buvusio "savo" šiaurės vakarų krašto taip lengvai 
nenori atsisakyti. Po Antrojo pasaulinio karo konferencijo
se vakariečių padarytos nuolaidos Stalinui bei likiminės po
litinės klaidos, kaip Rytprūsių atidavimas, šiandien užuot 
atitaisomos, dar labiau painioja sąžiningesnį politikavimą 
bei kelia grėsmę pastovumui ir taikai. Deja, dalykas nors ir 
neteisingas, bet tuo tarpu naudingas. Naudojimo ir išnaudo
jimo motyvai nesikeičia, o šiuo metu dar stipriau judina už
simoti naujiems politiniams ėjimams. Akivaizdu, kaip že
mės turtai - nafta, dujos - šiandien jau įsitvirtinę valdyti pa
saulį. Idėjinės kryptys be medžiaginių gėrybių šaltinių ne
bedaug ką reiškia. Visos kovos vyksta ne dėl to, kaip tu 
mąstai ir ką tiki, bet kiek ir ko turi. Kiekviena valstybė, nors 
ir mažiausia, jei ji turi žemės turtų, arba jei jos piliečiai su
geba aprėpti ir kontroliuoti pasaulines rinkas - susilaukia 
didžiųjų dėmesio, globos, paramos ir įvertinimo. Nesibai
giantis karas Irake - ne dėl demokratijos skleidimo misijos, 
ne dėl branduolinių ginklų ieškojimo ar diktatoriaus nuver
timo. Karas ten dėl naftos, kurią kontroliuoti, valdyti ir da
linti, didžiųjų manymu, tik jie kvalifikuoti ar pašaukti. Ver
tas dėmesio ir šitoks teiginys: "Terorizmas yra vargšų karas, 
o karas yra turtuolių terorizmas" (Peter Ustinow). Kažkas 
panašaus atsispindi šių laikų grumtynėse dėl turto ir globa
linio užvaldymo. 

M ŪSŲ rankose - tik Juodasis kaspinas, kaip neteisy
bių, besitęsiančių per amžius, ženklas ir įspėjimas, 
kad vis dėlto solidarumas ir vienybė kartais gali 

lygintis ar net lenkti medžiaginių gėrybių reikšmę. Nuolatos 
prisimintinas ir Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Tulino. Tą
syk baltiečių rankų grandinė aiškiai pasauliui rodė, kad 
mes, to paties likimo žmonės, esame kartu ir būsime. Sim
bolinis ženklas nuskriejo per visą pasaulį. Išreikšta vienybė 
tapo visų baltiečių didžiuliu dvasiniu turtu, kurį privalome 
saugoti ir išlaikyti. Tai daug daugiau nei istorija, kuri laikui 
bėgant nublanksta. Vienybė yra ne žemės gelmėse paslėp
tas turtas, bet savo laisvas šalis gerbiančių ir mylinčių žmo
nių širdyse. Ir tas turtas neišmainomas, neparduodamas, 
skirtas ne verslui ir patogesniam gyvenimui susikurti, ne 
lenktynėms į erdves. Tas turtas - tai investavimas į ateitį, 
kuri normaliai visiems turėtų rūpėti. Kaip išlaikyti, išsaugoti 
tą brangų vienybės turtą Estijai, Latvijai ir Lietuvai - klau
simas ir rūpestis turėtų būti nuolatinis. Deja, tuo klausimu 
per mažai pasisakoma, išskyrus gal tik skambius deklaravi
mus švenčių progomis ar šabloninius vadovų pasitarimus 
dėl bendradarbiavimo. Šiaip jau daugiau ir dažniau prasiki
ša ne vienybę skatinančios nuotaikos, o varžybinės su nesle
piamais pasididžiavimais - štai aš, vertingesnis už kaimyną. 
Konkurencija - ne blogybė, jei ji neatitolina vienus nuo ki
tų, jei neveda keliais, kurie kenksmingi vienybei išlaikyti. 
Politine bei demografine prasme Lietuva, Latvija ir Estija 
turėtų išlikti kaip vienas aiškus vienetas, nepaisant kitų 
bendrų ar atskirų junginių. Be visų kitų valstybinių uždavi
nių, baltiečiai turėtų nepamiršti ir savo atskiro - išlaikyti 
nuo amžių paveldėtą rytinę Baltijos pakrantę laisvą. CS 
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Ntrs. Vyt. Maželio 

Globalizmas Lietuvoje 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Vargu ar daug kas Lietuvoje nesupranta 
ar bent nejaučia, kad visame plačiame mūsų 
pasaulyje kunkuliuoja istorinis ir šiandieninis 
melo ir tiesos košės katilas. Mūsų ir kitų tautų 
istorijon atsisukę matytume, kad tautoms lem
tingais atvejais būta apie pavojų įspėjančių 
ženklų, kurių dėl įvairių priežasčių nebuvo 
paisoma. Šių, 2008 metų, sausio ir vasario 
sankirtoje Kiniją sukrėtusi sniego audra yra 
geras pavyzdys. Būta aiškių meteorologinių 
įspėjimų. Pasirodė "tobuliausia" (socialistinė) 
Kinijos vyriausybė tam nepasiruošė atitinka
mai ir neįspėjo milijonų skaudžiai dėl to nu
kentėjusių žmonių. 

Karų ir okupacijų metais pasirodė, kad ir 
tautų politinio elito įžymybės dažnai ne tik 
neapšviečia "liaudies" grėsmės atvejais, bet ir 
patys neturi užtektinai intelektualinio smalsu
mo susipažinti su žmonijos istorija ir jų kraštą 
supančia aplinka bei su tikroviška grėsme 
jiems patiems. Dėl nežinojimo, kas yra bolše
vizmas ir globalizmas, žuvo daug Jaltoje 
Kremliui parduotų valstybių žmonių. Net vals
tybių vadovai. 

Ir šiandien, ypač Vakaruose, gyvename 
laikus, kai tautas naikinantis globalizmo isto
rijos "cunamis" atslenka iš visų krypčių. Mūsų, 
kaip ir daugelio kitų tautų politinis, istorinis, 

socialinis elitas elgiasi kaip tos spaudos šaržų 
trys beždžionės: viena užsidengusi akis nieko 
nemato, kita - užsikimšusi ausis nieko negir
di, trečia - užsidengusi burną nieko nesako. O 
yra užtektinai įspėjančių ženklų ir garsų. Gali
ma girdėti pasaulinės vergijos grandinių žvan
gėjimą. 

Ne sunku įžiūrėti akiplėšišką melą bei ap
gaulę spaudoje ir ypač televizijoje. Manytu
mei, elitui privalu įspėti tautą apie jai gręsiantį 
pavojų. Juk apie tai mūsų elitą yra įspėję ne 
tik žymūs politikai bei visuomenininkai, bet ir 
aukščiausio lygio dvasiškiai. Du jų yra popie
žiai: Benediktas XV ir J anas Paulius II. Bene
diktas XV 1920 metais, atrodo, stebėdamas 
Tautų lygą, įspėjo, kad pasaulinės valdžios il
gisi patys tamsiausi elementai. 

Neseniai J anas Paulius 11 susirūpino, kas 
ištiktų žmoniją, jeigu Rytų marksistinis ar 
Vakarų kapitalistinis materializmas užvaldytų 
pasaulį. 

O Lietuvą globalizmas šiandien tiesiog 
liečia per Europos sąjungą. 1948 m. sušaukta
me Europos kongrese Hagoje paaiškėjo, kad 
ES sukūrimas būtų pagrindinė pakopa į pa
saulinės valdžios sukūrimą. Tai daug anksčiau 
suprato Leninas su Trockiu. Ir jie planavo ES 
pasaulinei valdžiai įsteigti. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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Ypatinga iškilmė 
Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo, kankinystės 

ir kankinystės garso bylos proceso (vyskupijos etapo) 
užbaigimo minėjimas Kaišiadoryse (2008.V.1) 

2008 m. gegužės 1 d. Kaišiadoryse vyko Dievo tarno 
Teofiliaus Matulionio (1873-1962), Kaišiadorių vyskupo, ar
kivyskupo, gyvenimo kankinystės ir kankinystės _garso bylos 
proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjimas. Si byla buvo 
pradėta 1990 m. Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio sprendi
mu - dekretu, siekiant įrodyti arkivysk. T. Matulionio dory
bes bei kankinystę. Beatifikacijos byla vyskupijos lygmenyje 
baigta šiais metais. Bylos eigoje surinktus dokumentus bei 
liudijimus artimiausiu metu planuojama perduoti į Šventųjų 
skelbimo kongregaciją Vatikane, kuri nuodugniai patikrins 
bei įyertins visą surinktą medžiagą. 

Sios bylos proceso (vyskupijos etapo) užbaigimo dieną -
gegužės 1-ąją, minint šv. Juozapą Darbininką, Kaišiadorių 
vyskupijos globėją, 11 val. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados 
centro didžiojoje salėje pranešimą apie Dievo tarno T. Ma
tulionio gyvenimą ir veiklą skaitė beatifikacijos bylos istorikų 
komisijos narys, istorijos mokslų daktaras, doc. Sigitas Jege
levičius. Apžvelgęs Dievo tarno gyvenimo kelią sunkių isto
rinių aplinkybių tėkmėje Rusijoje ir Lietuvoje, atkreipė dė
mesį į Dievo tarno herojišką pasišventimą sielų tarnystei, 
nuolatinę kovą su ateistiniu komunizmu, kuri tęsėsi iki mir
ties, daugkartinę mirties grėsmę ... Šio pranešimo klausėsi 
gausus būrys susirinkusiųjų, tarp jų garbingi svečiai - Apaš
talinis nuncijus Lietuvoje arivysk. dr. Peter Stephan Zurb
riggen, arkivysk. Jonas Bulaitis, atvykęs iš Romos, Telšių vys
kupas dr. Jonas Boruta, SJ, Panevėžio vyskupas Jonas Kau
neckas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kai
šiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Opus Dei prelatūros 
regioninis vikaras mons. dr. Andres Lavin, kiti garbūs dvasi
ninkai, seserys vienuolės benediktinės, eucharistietės, Kris
taus Karaliaus diakonės, vargdienių seserys ir pasauliečiai. 

12 val. Kaišiadorių katedroje vyko Dievo tarno T. Matu
lionio kankinystės ir kankinystės garso bylos proceso užbai
gimo sesija. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis sesijos įžan
goje perskaitė dekretą, skelbiantį, jog Dievo tarno T. Matu
lionio bylos proceso vyskupijos etapas šių metų gegužės 1 d. 
užbaigiamas. Vėliau šios bylos tribunolo notaras kun. dr. Al
girdas Jurevičius, vyskupo generalvikaras, trumpai pristatė 
sesijos eigą bei tribunolo narius - bylos postulatorę ses. Ce
liną R. Galinytę, OSB, įgaliotą teisėją kun. dr. Robertą 
Rumšą, teisingumo gynėją mons. Vytautą K. Sudavičių, 
notaro padėjėją kun. Algį Ananį bei ses. Albiną Savukaitę, 
KKMD, bylos dokumeptų archyvarę. Po to, vyskupo vado
vaujami, visi meldėsi į Sv. Dvasią. 

13 val. Katedroje buvo švenčiamos padėkos Mišios, ku
rioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, konceleb
ravo svečiai arkivyskupai ir vyskupai bei juos lydėję kunigai -
apašt. prot. B. Antanaitis, prel. dr. J. Šiurys, mons. A. Sva
rinskas, mons. dr. J. Lantheaume, kan. dr. R. Pukenis, kun. 
R. Saunorius, kun. T. Skrudupis, taip pat Kaišiadorių vys
kupijos kunigai - kun. dr. A. Jurevičius, mons. V. Sudavičius, 
kun. dr. R. Rumšas ir kt. Pamokslą pasakė vysk. J. Matulaitis. 
v Vyskupas kvietė šv. Mišių dalyvius melstis, užtariant 
Svč. M. Marijai, Kankinių Karalienei, ir šv. Juozapui, Kai
šiadorių vyskupijos globėjui, kad mūsų tikėjimo brolį Dievo 

Nukelta į 4-tą psl. 

Tautų Sekminės Lietuvoje 
Šiemet Lietuvos tikintieji 

rengtis Sekminėms - Švento
sios Dvasios atsiuntimo šven
tei, jas švęsti bei gautąją Vieš
paties malonę liudyti kitiems 
galėjo nauju, ypatingu būdu. 
Visų vyskupijų katalikiškos 
bendruomenės ir bendrijos, 
maldos grupės, judėjimai, pa
švęstojo gyvenimo institutai, 
jų bičiuliai ir visi tikintieji bu
vo pakviesti dalyvauti tarptau
tiniame Tautų Sekminių pro
jekte, kad drauge su kitomis 
šalimis Sekminės iš tiesų taptų 
"nauju maldos, šventumo, 
bendrystės ir skelbimo pro
veržiu" (Jonas Paulius 11, Sek
minių iškilmės mzsparai, 
2004). Į projekto iniciatorių -
Romoje įsikūrusios Turptauti
nės katalikų charizminio atsi
naujinimo tarnybos (Intema
tional Catholic Charismatic 
Renewal Services) kvietimą 
vieninga malda rengtis ir 
drauge švęsti Sekmines atsi
liepė 23 Europos ir 16 kitų 
žemynų šalių, dalyvavo apie 
100,000 žmonių, kurių bran
duolį sudarė katalikų chariz
minio atsinaujinimo, 2007 
metais šventusio savo 40-metį, 
dalyviai. Tautų Sekminių pro
jektą Lietuvoje globojo Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, koordi
navo Lietuvoje jau įžengusio į 
trečtąją dešimtį Atsinaujini
mo Sventojoje Dvasioje (ki
taip dar vadinamo katalikų 
charizminiu atsinaujinimu) 
dalyviai. 

Vienuolikos dienų Tautų 
Sekminių programa apėmė 
tris tarpsnius: devyndienio 
maldos tinklą Lietuvoje, vigi
liją ir iškilmes Šiluvoje bei 
evangelizacines misijas (tre
čioji dalis - savitas lietuvių in
dėlis į tarptautinį projektą). 

Devyndienis 

Nuo XIX š. pab. Bažny
čioje žinoma Sekminių nove-

nos tradicija Lietuvoje šiemet 
leido daugeliui "sugrįžti į 
aukštutinį kambarį" maldos 
susirinkimais, nuolatine Švč. 
Sakramento adoracija bei už
tarimo malda tomis pačiomis 
intencijomis šaukiantis Šven
tosios Dvasios. Maldos tinkle 
nuo gegužės 2 iki 10 d. dalyva
vo ir maldos budėjimo lau
kiant Sekminių iniciatyvą atvi
rais maldos susirinkimais pa
laikė Kaišiadorių, Kauno, Vil
niaus, Kelmės ir jos apylinkių, 
Kretingos, Klaipėdos, Mari
jampolės, Telšių, Jurbarko 
maldos grupės bei bendruo
menės. Savo šventovėse, kop
lyčiose ir šeimose į noveną įsi
traukė "Tikėjimo ir Šviesos" 
bendruomenės, "Avinėlio už
tarėjų" bičiuliai, daug vienuo
linių namų ir parapijų maldos 
bendruomenių bei grupių. 

Kasdien tomis pačiomis 
devyndienio intencijomis mal
dai kvietė Marijos radijas, Kai
šiadorių katedra, Kelmės ir 
jos apylinkėse esančios Verpe
nos, taip pat Kretingos šven
tovės. Klaipėdos Šv. Juozapo 
Darbininko šventovėje kas
dien vyko naktinė ar valandos 
adoracija, Kauno arkikated
roje bazilikoje meldėsi nuola
tinės Švč. Sakramento adora
cijos dalyviai, Kauno Šv. Mi
kalojaus (benediktinių) šven
tovėje - seserys benediktinės. 
Po vieną ar kelis atvirus mal
dos susirinkimus surengė Tel
šių vyskupijos licėjus, Jurbar
ko parapija. Vilniuje maldos 
devyndienio iniciatyvą palaikė 
bendruomenė "Dievo mėnu
liai", Šv. Jono bendruomenė. 
Jaunimo maldos vakaras su
rengtas Dievo Gailestingumo 
šventovėje, o Šv. Kazimiero 
Uėzuitų) šventovėje lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis vyko 
slavų katalikų bendrijos Terra 
Mariana maldos susirinkimas. 
Kaune maldos grandinę 
pradėjo maldos grupė "U g-

Kernavės šventovės ilgamečio klebono, rašytojo, kraštotyri
ninko ir didelio Lietuvos patrioto Nikodemo Švogžlio-Milžino 
(1899-1985) kapas šventoriuje. Kun. N. Švogžlys palaidotas 
prie jo pastatyto Kernavės herbo, vaizduojančio šarvuotą 
Lietuvos gynėją Ntr. S. Sajausko 

nies vaikai", ją tęsė Šv. Dami
jono maldos grupė, bendruo
menė "Gyvieji akmenys", ar
kikatedros maldos grupė, Pet
rašiūnų parapijos Taize mal
dos grupė "Avinėlio užtarė
jų" ir Šv. Antano parapijos 
maldos grupė. "Pilnų namų" 
bendruomenė Panaroje vigiliją 
šventė su Lazdijų dekanato ku
nigais ir mokyklų auklėtiniais 
bei gausiais savo bičiuliais, o 
"Avinėlio užtarėjų" bičiuliai 
eakvietė šiauliečius į vigiliją 
Sv. Ignaco šventovėje. 

Gegužės 10-11 d.d. Tautų 
Sekminių vigilija ir iškilmės 
Šiluvoje tapo atsivėrimo Šven
tosios Dvasios veikimui, krikš
čioniško džiaugsmo ir bend
rystės Dvasioje išgyvenimo 
švente. Šiuose renginiuose da
lyvavo katalikų bendruome
nių "Naujoji Sandora", "Gy
vieji akmenys", "Ugnies vai
kai", "Dievo mėnuliai", Kai
šiadorių vyskupijos jaunimo 
komandos nariai, Kretingos 
pranciškoniškasis jaunimas, 
maldos grupės iš Marijampo
lės ir daugybės kitų Lietuvos 
parapijų bei vietovių, "Avinė
lio užtarėjų" bičiuliai, taip pat 
įvairių kongregacijų seserys ir 
broliai vienuoliai. 

Didžiuma organizacinės 
grupės narių į Šiluvą atvyko 
penktadienį, gegužės 9, kad 
šventei tinkamai pasirengtų ir 
organizacine, ir dvasine pras
me: vakare Jono Pauliaus 11 
namų koplyčioje šlovinimu po 
šv. Miši9 prasidėjo visą parą 
trukusi Svč. Sakramento ado
racija. Šventės rengėjai šalia 
kitų darbų rado laiko šioje 
koplyčioje bendrai ir asme
niškai pasimelsti, pakalbėti su 
maldos grupes ir bendruome
nes lankančiu Vincu Kolyčiu
mi iš Kanados, Atsinaujinimo 
Šventojoje Dvasioje nenuils
tančiu rėmėju ir puoselėtoju 
nuo šio sąjūdžio pradžios Lie
tuvoje. 

Sekminių vigilija šeštadie
nio vakare prasidėjo šv. Mi
šiomis žmonių pilnoje Švč. M. 
Marijos Gimimo bazilikoje. 
Eucharistijos liturgijai vado
vavo Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis. Po šlovinimo 
maldos konferenciją "Budėji
mas maldoje laukiant Sekmi
nių malonės" vedęs Vincas 
Kolyčius kvietė apaštalų pa
vyzdžiu atverti savo širdis ir 
priimti Viešpaties Dvasią. 
Nuo 22 val. vakaro bazilikoje 
pradėtas Švč. Sakramento 
garbinimas truko visą naktį. 
Adoracija prasidėjo Telšių ku
nigų seminarijos rektoriaus 
kun. Vyginto Gudeliūno ve
dama spontaniška malda. 

Daugybė žmonių da
lyvavo kun. Kęstučio Kėvalo 
vadovaujamose Sutaikinimo 
pamaldose: čia melstasi už
tarimo malda, daugelis atliko 
individualią išpažintį - ketu
riolika kunigų tarnybą klau
syklose baigė gerokai po vi
durnakčio. Bažnyčios žinios, 
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Toronto lietuviai demonstruoja reikalaudami laisvės Lietuvai 1985 m. Ntr. S. Dabkaus 

Lukiškių aikštė - Vilniaus 
centro plynė 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos respublikos seimas savo 1999 m. 
vasario 11 d. nutarimo Nr. VIII-1070 pirmuo
ju straipsniu patvirtino, kad "Lukiškių aikštė 
Vilniuje formuojama kaip pagrindinė repre
zentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės 
kovų memorialiniais akcentais". Antruoju 
straipsniu patvirtino, kad "Lukiškių aikštė 
Vilniuje, kaip istoriškai susiformavusi vientisa 
urbanistinė erdvė, turi atlikti valstybinę repre
zentacinę ir kartu visuomeninę užduotį. Pro
jektiniai sprendimai turi apimti ir suderinti 
šias abi užduotis- įkomponuoti pastatą Gedi
mino pr. 40 ir Aukų gatvę bei įvertinti Pamėn
kalnio (Taurakalnio) urbanistinių sprendimų 
perspektyvą". 

Sio nutarimo trečiasis straipsnis numatė, 
kas ir kaip privalo nutarimą vykdyti (straips
nis cituojamas ištisai): "l. Pasiūlyti vyriausy
bei ir Vilniaus miesto tarybai organizuoti Lu
kiškių aikštės plėtros koncepcijos parengimą, 
aikštės projektavimą ir projekto įgyvendini
mą; 2. Pasiūlyti vyriausybei sudaryti projektų 
vertinimo komisiją, patvirtinti projektų verti
nimo taisykles ir projektinę užduotį; 3. Pasiū
lyti vyriausybei parengti Lukiškių aikštės pro
jektą, supažindinti su juo seimą ir patvirtinti 
1999 metais". Kaip reagavo vyriausybė ir Vil
niaus miesto taryba į seimo siūlymus, liudija 
Vilniaus centre plynė, kurios kampe valdžių 
gėdai gr~nito plokštėje įrašytas netesimas pa
žadas: "Sioje aikštėje bus įamžintas Nežino
mojo partizano ir Kovotojo dėl Lietuvos lais
vės atminimas. 1995 m. gegužės 20 d.". 

Daug Nerimi vandens nutekėjo, seimui, 
prezidentams, Vilniaus merams daug laiškų, 
kreipimųsi prirašyta, daug buvusių partizanų 
ir laisvės kovotojų, neišvydusių atminimo 
ženklo, į amžinybę išėjo. Jei jau Lukiškių aikš
tė buvo pripažinta reprezentacine, o Vilnius 
(visoms aukščiausioms valstybės valdžioms 
dera priminti) yra Lietuvos respublikos sosti
nė, ja turėjo rimtai susirūpinti ne tik vyriausy
bės ir miesto tarybos, bet ir prezidentas, kuris 
pagal priedermę daugiau rūpinasi užsienio 
reikalais, nes reprezentacija labiausiai siejama 
su užsieniu. Kaip rūpinosi prezidentas sosti
nės reprezentacine aikšte, liudija elgesys jos 
atžvilgiu. 

2000 m. spalio 17 d. seimas priėmė ir įsta
tymą "Dėl Lukiškių aikštės Vilniuje", pavedęs 
aikštės reikalus tvarkyti vyriausybei, tačiau 
prezidentas, motyvuodamas tuo, kad įstatyme 
tvarkantieji klausimai neturėtų būti įstatymu 
reguliuojamas dalykas, ir šiuos klausimus tu
rėtų spręsti Vilniaus miesto savivaldybė, atsi
žvelgdama į seimo pareikštą nuomonę, įstaty
mą vetavo. Tokiu būdu Valstybės sostinės re
prezentacinės aikštės statusas, prezidento 
nuomone, buvo prilygintas eilinei, savivaldy
bės žinioje esančiai, miesto aikštei ar gatvei. 

Lietuvos Sąjūdžio XI suvažiavimas š. m. 
gegužės 31 d. atviru laišku kreipėsi į LR prezi-

<lentą, seimo pirmininką, ministerį pirmininką 
ir dabartinės projektų vertinimo komisijos 
pirmininką Vilniaus merą J. Imbrasą dėl seimo 
nutarimo nevykdymo ir aikštės projekto kon
kurso ydingo organizavimo. 

Vardinti visus organizacijų ir asmenų laiš
kus dėl Lukiškių aikštės įvairioms instituci
joms būtų nedėkingas darbas, tačiau vieną iš 
paskutiniųt. į kurį deramai reagavo seimo pir
mininkas Ceslovas Juršėnas, reikia įvardinti. 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) š. 
m. gegužės 22 d. kreipėsi į seimo pirmininką 
dėl aukščiau paminėto seimo nutarimo nevyk
dymo. Seimo pirmininkas Č. Juršėnas š. m. 
birželio 10 d. kreipėsi į LR ministerį pirminin
ką G. Kirkilą, kuris birželio 27 d. jam davė at
sakymą. Tą atsakymo kopiją Seimo pirminin
ko sekretoriatas nedelsiant atsiuntė LLKS 
valdybos pirmininkui. 

LLKS savo laiške išreiškė nepasitenkini
mą ne tik dėl to, kad vyriausybė pavedė Vil
niaus savivaldybei rūpintis Lukiškių aikšte, 
bet ir nusišalino nuo konkursinės komisijos 

Vienas iš septynių Vilniaus Lukiškių aikštės 
projektų Ntr. A. Zolubo 

projektams vertinti sudarymo. Atsakydamas į 
priekaištus, premjeras atkreipė dėmesį, kad 
seimo nutarimo priėmimo metu galiojęs Vie
šųjų pirkimų įstatymas nenustatė vertinimo 
komisijos sudarymo, o šiuo metu galiojantis 
įstatymas numato, kad projektų vertinimo ko
misiją sudaro perkančioji organizacija arba 
jos įgaliota organizacija, šiuo atveju - miesto 
savivaldybė. Kadangi Viešųjų pirkimų įstaty
mas turintis aukštesnę juridinę galią nei seimo 
nutarimas, Vilniaus miesto savivaldybei ir bu
vo p~siūlyta sudaryti vertinimo komisiją. 

Cia pat premjeras nepelnytai giria savival
dybės sudarytą komisiją, deja, rašo netiesą 
tvirtindamas, kad į komisiją buvo deleguoti 
Lietuvos Sąjūdžio (LS) ir Lietuvos laisvės ko
votojų sąjungos atstovai. Iš tikrųjų LLKS ir 
LS - tikrieji Lukiškių aikštės reikalo tvarkymo 
iniciatoriai - nebuvo deleguoti, nes net nebu
vo kviesti. Gal todėl ir komisijos darbas bei 
projektų vertinimas nusipelnė tik premjero 
pagyrimo, tačiau - ne LLKS ir LS. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas P. Amerikoje 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus liepos 15-25 
d.d. lankėsi Pietų Ameriko
j e. Brazilijoje jis susitiko su 
Brazilijos lietuvių bendruo
menės ir San Paulo verslo 
atstovais, su prezidentu Lula 
da Silva bei kitais parei
gūnais, skaitė paskaitą San 
Paulo aukštojoje mokykloje. 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires jis dalyvavo 1996 m. 
įvykdyto teroristinio išpuo
lio prieš Argentinos žydų 
organizaciją AMIA minė
jime, susitiko su Argentinos 
prezidente Cristina Elisabet 
Fernandez Wilhelm de Kir
chner. Liepos 22 d. V. Adam
kus Montevideo mieste susi
tiko su Urugvajaus preziden
tu Tabare Vasquez, su kuriuo 
aptarė pasaulinės energeti
kos aktualijas, Pietų Ame
rikos energetinius išteklius. 
Urugvajaus senato ir Senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkui Rodolfo Nin 
N ovoa V. Adamkus pažy
mėjo, jog Lietuvai ir Urug
vajui yra svarbu stiprinti 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos vaidmenį pasaulyje, ak
tyviai dalyvauti JTO veiklo
je, r~miant viena kitą. 

Cilėje su prezidente Mi
chelle Bachelet bei kitais 
pareigūnais aptartas įvairių 
~višalių ryšių stiprinimas. 
Cilė yra pirmoji iš Pietų 
Amerikos valstybių, pripa
žinusių atkurtą Lietuvos ne
priklausomybę. Paskutinę 
vizito dieną V. Adamkui 
Santiago miestas suteikė 
garbės piliečio titulą. 

Susitikimuose su valsty
bių pareigūnais pasirašyti 
ryšių sustiprinimo pareiš
kimai, pasirašytos sutartys 
dėl bendradarbiavimo kul
tūros, švietimo, turizmo ir 
sporto srityse. Surengti vers
lo forumai, kuriuose V. Adam
kus pristatė ekonominio 
bendradarbiavimo galimybes, 
aptarė prekybinių ryšių ir 
tarpusavio investicijų plėtrą. 

Referendumas dėl IAE 
Liepos 14 d. seimas priė

mė nutarimą "Dėl referen
dumo dėl Ignalinos atomi
nės elektrinės darbo pratę
simo paskelbimo", kuris nu
mato, jog šių metų antrąjį 
spalio sekmadienį kartu su 
seimo rinkimais vyks pata
riamasis referendumas dėl 
IAE darbo pratęsimo. Sei
mūnai nutarė pateikti refe
rendumui tokį tekstą: "Pri
tariu, kad Ignalinos atomi
nės elektrinės darbas būtų 
pratęstas iki techniškai sau
gių terminų, bet ne ilgiau, 
negu kol bus pastatyta nauja 
atominė elektrinė." Seimas 
nutarė skelbti referendumą 
atsižvelgdamas į šiandieninę 
energetikos ūkio situaciją, 
vertinant specifinius rizikos 
veiksnius ir grėsmes valsty
bės energetiniam saugumui. 

Iki 2009 m. gruodžio 31 
d. Lietuva privalo uždaryti 

IAE, tačiau iki to laiko ne
bus spėta pastatyti naujos 
atominės elektrinės ir elekt
~os perdavimo jungčių su 
Svedija bei Lenkija. "Lietu
va neturi garantijų, jog po 
Ignalinos atominės elektri
nės uždarymo galės tiesio
giai įsigyti elektros energi
jos, o tai lems ženklų elekt
ros kainų šuolį ir padidins 
valstybės priklausomybę nuo 
gamtinių išteklių importuo
tojų", pažymėjo seimas. 

Parama Gruzijai 
Rugpjūčio 13 d. prezi

dentas V. Adamkus grįžo iš 
Gruzijos, į kurią kartu su 
Lenkijos, Ukrainos, Estijos 
ir Latvijos vadovais buvo nu
vykęs pareikšti paramą Gru
zijai. Tbilisyje penkių valsty
bių vadovai susitiko su jos 
prezidentu Mikchailu Saa
kašviliu, aptarė padėtį Gru
zijoje, dalyvavo demonstra
cijoje. Spaudos konferenci
joje Tbilisyje V. Adamkus 
pabrėžė visų pareigą parem
ti teisėtą Gruzijos valdžią, 
rinktą šios šalies žmonių. 

Pasaulio lietuvių bend
ruomenė ir 33 kraštų valdy
bų pirmininkai suvažiavime 
Trakuose rugpjūčio 12 d. pri
ėmė pareiškimą, raginantį 
"sustabdyti Rusijos karinę 
agresiją Gruzijos atžvilgiu ir 
išvesti karinius dalinius iš 
Gruzijos teritorijos ir oro 
erdvės". 

Rinkimuose - 22 partijos 
Seimo rinkimuose keti

nančios dalyvauti 22 politi
nės partijos pateikė narių 
sąrašus Teisingumo minis
terijai. Thunpiausią sąrašą pa
teikė Krikščionių konserva
torių socialinė sąjunga -1,034, 
ilgiausią-Tėvynės sąjunga
Lietuvos krikščionys demok
ratai - 18,160. Šioje partijoje 
susijungė Lietuvių tautininkų 
sąjunga, Lietuvos krikščionys 
demokratai ir Tėvynės sąjun
ga (konservatoriai, politiniai 
kaliniai ir tremtiniai, krikš
čioniškieji demokratai). 

Seimo rinkimai vyks š.m. 
spalio 12 d. Būtiną 5% už
tvarą šiuo metu peržengtų 7 
partijos-TS-LKD, Lietuvos 
socialdemokratų partija, 
partija Tvarka ir teisingu
mas, Darbo partija, Tautos 
prisikėlimo partija, Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) bei 
Liberalų ir centro sąjunga. Į 
seimą taip pat bandys patek
ti "Fronto" partija, partija 
"Jaunoji Lietuva", Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija, Lietu
vos socialdemokratų sąjun
ga, Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjunga, Lietuvos 
centro partija, Leiboristų 
partija, Lietuvos respublikos 
liberalų sąjūdis, Lietuvos 
laisvės sąjunga, Pensininkų 
partija, Pilietinės demokrati
jos partija, Tautinė partija 
Lietuvos kelias, Lietuvos 
rusų sąjunga ir Lietuvos liau
dies sąjunga Už teisingą Lie
tuvą. RSJ 
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VINCAS KOLYČIUS 
Š.m. balandžio pradžioje 

iš Katalikų evangelizacijos 
centro gaunu internetu laišką, 
kuriame paskelbta visa Sek
minių šventės Šiluvoje prog
rama. Sekminių vigilijos va
kare būsianti konferencija te
ma: "Budėjimas maldoje lau
kiant Sekminių malonės". 
Apačioje parašyta: Vincas 
Kolyčius. Iki tol niekam dar 
nebuvau rašęs, kad atvyksiu. 
Supratau, kad tai Dievo ženk
las, pajutau ramybę širdyje ir 
pradėjau ruoštis kelionei. 

Kaip ir kasmet, taip ir šie
met kelionę sutiko apmokėti 
The Word Among Us žurnalas 
Amerikoje. Vilniaus oro uoste 
mane pasitiko Vilma Sabutie
nė su broliu ir iš Kauno atvykę 
manęs parsivežti Romas Vil
čiauskas, žurnalo Žodis tarp 
mūsų platintojas ir redaktorė 
Asta Petraitytė. Aišku, su gė
lėmis. Kaune mane vėl priėmė 
jėzuitai. Namų viršininkas t. 
L. Baliūnas parodė kambarį, 
davė raktus ir palinkėjo jaustis 
kaip namie. Kadangi buvo 
sekmadienis, o aš dar nebu
vau buvęs Mišiose, tai vakare 
6 val. nuėjau į netoliese esan
čią Vytauto šventovę. Mane 
pamatė rektorius kun. Kęstu
tis Rugevičius, pasiuntė vieną 
mergaitę, kad mane paprašytų 
po Mišių ką nors pasakyti. Aš 
Mišių metu ir per pamokslą 
beveik visą laiką miegojau, 
net nesupratau, ko ta mergai
tė nori. Salia manęs buvo As
ta, ir ji pasakė jai, kad aš po 
kelionės esu per daug pavar
gęs. Po Mišių liko būrys jauni
mo, kurie giedojo. Aš jiems dar 
keletą minučių pakalbėjau. 

Kiekvieną rytą 7.30 val. 
pusryčiaudavau su jėzuitais, o 
dienos metu ir vakare dažnai 
būdavau kur nors kitur. Jau 
pačią pirmąją dieną mane pa
kvietė pietų Vilma Karvelie
nė, buvusios Ko.uno dienos re
daktorės duktė. Praėjusią va
sarą joms buvau minėjęs, kad 
man patinka bulviniai blynai. 
Nuėjęs pamačiau, kad man 

Lietuvoje dar yra šviesos 
Mano misijinės kelionės Lietuvoje įspūdžiai 

Vysk. Kauneckas, dr. Rožė Šomkaitė ir V. Kolyčius 

specialiai iškepė blynų, o jie 
patys valgė mėsą. Tą pačią 
dieną dar aplankiau Katalikų 
evangelizacijos centrą ir Žodis 
tarp mūsų redakciją. Kitą die
ną jėzuitų šventovėje ateiti
ninkai rinkosi į Mišias už Či
kagoje mirusį ateitininkų vei
kėją dr. Petrą Kisielių. Po to 
ateitininkų federacijos vadas 
Vygandas Malinauskas pakvie
tė mane atvykti į Marijos ra
diją ir pasidalinti mintimis 
apie dr. Kisielių. Abu pralei
dom visą valandą kalbėdami 
apie velionį. Tai buvo trans
liuojama net 3 kartus. 

Susirinkimai maldos 
grupėse 

Pačiame Kaune yra kele
tas maldos grupių. Visos no
rėjo, kad jas aplankyčiau. Dar 
prieš man atvykstant buvo su
daryta mano visų 4 savaičių 
dienotvarkė. Laisvų dienų vi
siškai nebuvo, be to, dar vis 
prisidėdavo nenumatytų susi
tikimų. Jėzuitų gimnazijos di
rektorius kun. Gintaras Vit
kus paprašė, kad vieną rytą pa
kalbėčiau vyresniesiems moks
leiviams, o kitą rytą - jaunes
niesiems. Kalbėjau ir vieniems, 
ir kitiems maždaug po 20 mi
nučių. Viena seselė gimnazi
joje ruošė dvi grupes Sutvirti
nimo sakramentui. Mane ji 

pakvietė, ir aš su malsmumu 
jiems pasakojau apie Svento
sios Dvasios dovaną. Kitas ne
numatytas susitikimas buvo 
su sužadėtiniais, kurie ruošėsi 
šią vasarą tuoktis. Jie turi pra
eiti tam tikrą pasiruošimo 
kursą, ir kas savaitę renkasi 
Kauno Jaunimo centre. Buvo 
susirinkę maždaug 100 porų, 
pilna salė. Kalbėjau jiems dau
giau kaip pusvalandį, minė
jau, kad nėra šeimų be prob
lemų, svarbu tik kaip tas prob
lemas nugalėti. 

Kiekvienoje maldos gru
pėje pradžioje būdavo šlovini
mas, giedodavom, o po to 
kviesdavo mane pakalbėti. Vi
si prašydavo asmeninių-atski
rų maldų, kas užtrukdavo ga
na ilgai. Pabaigoje - vaišės, 
maistas suneštinis. Sykį, vyres
nių moterų grupėje sėdėda
mas pajutau ranką savo švar
ko kišenėje. Pažiūrėjau į kiše
nę - ji buvo pilna šokoladinių 
saldainių. Parėjęs į savo kam
barį krepšelyje atradau daug 
maisto, sumuštinių ir visokių 
vaisių. Pradėjau galvoti, kodėl 
visi mane taip myli. 

Vieną trečiadienį turėjau 

vykti į Vilkaviškį. Atvyko pasi
imti kybartietis Arūnas, kartu 
su mergina, kurios vardas Li
na. Supažindino ir pasakė, 
kad šį šeštadienį Vilniuje, 

Bernardinų šventovėje jie su
si tuoks. Klausiau, kodėl jie 
nesiruošia vestuvėms, o va
žiuoja manęs pasiimti? Atsa
kė, kad jiedu to norėjo. Po su
sirinkimo mane vėl parvežė į 
Kauną. Sustojom prie gražaus 
restorano, kur mus pasitiko 
to būrelio vadovė. Atsisėdom, 
ir aš paklausiau, ką valgysim? 
Atsakė, kad jau viskas užsa
kyta ir apmokėta. Pavalgę vy
kom į parapijos salę, kur jau 
buvo susirinkę daug žmonių. 
Atėjo kunigas su gitara ir pra
dėjo giedoti. Po susirinkimo 
paklausiau jo pavardės. Tai 
buvo Vaidotas Labašauskas, 
studijavęs Vašingtone. Turėjau 
su savimi kovo-balandžio mėn. 
Žodis tarp mūsų knygučių, 
kurias nemokamai išdalinau. 
Keturios mergaitės prašė, kad 
pasirašyčiau, lyg aš būčiau jų 
autorius. Pasirašiau pridėda
mas ką nors iš Šv. Rašto. 

Kuo. Vytenis Vaškelis, Šv. An
tano parapijos klebonas 

Teko dalyvauti susirinki
muose Marijampolėj, Kazlų 
Rūdoj, Garliavoj, Lazdijuose, 
Griškabūdyje. Visur būdavo 
daug žmonių, daug jaunimo, 
dalyvaudavo kai kur ir kuni
gai. Po to visur vykdavo vaišės 
ir privatūs pasikalbėjimai. 
Grįždavau į Kauną apie vidur
naktį. Į Marijampolę mane 
vežė vyras iš Kauno. Išvažia
vom anksčiau, nes jis norėjo 

"Mažojo Uogoto kaimas", 1948 m. gegužės 22 d.-2008 m. gegužės 22 d. -tai spalvotų nuotraukų sąlanka su 129 šeimų sąrašu, 
išleista tremties minėjimo 60 metų sukakties proga. Buvusių tremtinių ungutiečių susitikimas įvyk.o Vilkaviškyje š.m. gegužės 
22 d. Leidinuką Ti. parūpino torontietis A. Sagevičius 

sustoti viename kaime, kur 
gyvena jo žmonos pusseserė 
su šeima. Jis dar sustojo par
duotuvėj e ir jiems nupirko 
maisto. Nuvykom į tą vienkie
mį. Mažas namukas, penki 
vaikai, visi maži, vyras nedir
ba, neturi mašinos, viskas at
rodė labai vargingai. Tie vai
kai nedrąsūs, žiūri į mane, o 
aš nieko neturiu ką galėčiau 
jiems duoti. Man taip pagailo 
tų vaikų ir tos šeimos - pama
čiau ir kitą Lietuvos žmonių 
dalį. Išvykdamas daviau jiems 
50 litų, kad ką nors nupirktų 
vaikams. Kitą dieną Kaune 
vėl juos prisiminiau, ir mano 
širdį suspaudė. Paskambinau 
tam vyrui, kuris mane vežė. 
Jis atvyko, daviau dar 250 litų, 
kad jiems perduotų. Jis priža
dėjo tai padaryti. 

Kun. Antano Paškaus 
palaikų perlaidojimas 
Gegužės 23 d. Kristaus 

Prisikėlimo šventovės kolum
bariume palaidota urna su 
JAV mirusio kun. Antano Paš
kaus palaikais. Kunigą A. Paš
kų pats pažinojau, todėl tose 
laidotuvėse dalyvavau. (Prieš 
keletą metų A. Paškus, pa
skaitęs Tėviškės žiburiuose ma
no straipsnį apie misijinę ke
lionę Lietuvoje, atsiuntė laiš
ką ir pridėjo $2,000 čekį, skir
tą Lietuvos dvasiniam atgimi
mui). Laidotuvių apeigos pra
sidėjo arkivyskupo S. Thmke
vičiaus vadovaujamomis Mi
šiomis. Dalyvavo 3 vyskupai ir 
28 kunigai. Pamoksle arki
vyskupas paminėjo, kad A. 
Paškus buvo lyg "degantis ži
bintas". Jo palaikus atvežė dr. 
Rožė Šomkaitė, kuri sergantį 
kunigą globojo. Po laidotuvių 
šventovės rūsyje visiems kuni
gams ir bičiuliams buvo pie
tūs. Dalyvavau ir aš. Teko pasi
kalbėti su vysk. J. Kaunecku, 
Rože Šomkaite, Jadvyga Da
mušiene ir su daugeliu kitų. 
Vakare dalyvavau vienoje mal
dos grupėje, kurioje buvo ir 
Šv. Antano parapijos klebo
nas Vytenis Vaškelis. Nuosta
bus kunigas. (Bus daugiau) 

(Ntrs. V. Kolyliaus) 

Ypatinga ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

tarną Teofilių Matulionį tu
rėtume altorių garbėje ir bū
tume verti per jo užtarimą pa
tirti malonių iš Viešpaties. 
Vyskupas paminėjo daugiau
sia nusipelniusius asmenis, 
padėjusius pagrindą Dievo 
tarno T. Matulionio beatifika
cijos byloje. Tarp jų ir prel. dr. 
Pranas Gaida (Kanada), 1980 
m. Romoje išleidęs knygą Ne
marus mirtingasis (apie Dievo 
tarno T. Matulionio gyvenimą 
ir veiklą); šio kunigo pastan
gomis minėtos knygos san
trauka buvo išleista anglų, vo
kiečių, ispanų ir portugalų 
kalbomis. Po šv. Mišių rengi
nio dalyviai galėjo įsigyti S. 
Kiškio knygos Arkivyskupas 
Teofilius Matulionis naująją 
laidą, taip pat lankstinuką 
Dievo tarnas Teofilius Matu
lionis. (Pranešimas sutrum
pintas. Red.) 

Kurijos kancleris 



Prezidentas su Vokietijos lietuviais 

Lietuvos prezidentas V. Adamkus, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius A. Šmitas ir grupė 
Vokietijos lietuvių veikėjų 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, 
dvi dienas praleido Vokietijoje. Liepos 2 d. jis 
aplankė Eichšteto miestą Bavarijoje, kuris 
šiemet švenčia 1100 m. jubiliejų. Šia proga su
sirinko ir dalis buvusios Eichšteto lietuvių 
gimnazijos mokinių padėkoti vokiečiams už 
malonų priėmimą po karo. Šią gimnaziją baigė 
ir Valdas Adamkus, jo žmona Alma ir PLB 
valdybos narys Gabrielius žemkalnis, dalyva
vę susirinkime. 

Prezidentas pasirašė auksinėje knygoje, 
pasakė kalbą Vilibaldo gimnazijoje ir susitiko 
su politikais bei verslininkais. Kitą dieną jis 
nuvyko į Kiuncelsau miestą, kur dalyvavo Lie
tuvos grafikų darbų parodos atidaryme miesto 
rotušėje. Po to jis atvyko i lietuvių gimnaziją 
Hiutenfelde atidaryti "Eurofestivalį 2008". 

Prieš koncerto atidarymą prezidentas pilies 
salėje susitiko vienos valandos pokalbiui su 
Hiutenfeldo lietuviškų institucijų bei vokiečių 
savivaldybės atstovais. 

Pilies salėje prezidentą Valdą Adamkų 
pirmiausia pasveikino Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas A. Šiugždinis, trumpai papasako
damas apie bendruomenės veiklą. Garb~ngą 
svečią sveikino gimnazijos direktorius A. Smi
tas, Europos lietuvių kultūros centro direkto
rius R. ČUplinskas, Bergštrasės apskrities vir
šininko pavaduotojas G. Ohl ir Lampertheimo 
meras E. Meier. Prezidentas daugiausia kal
bėjo apie Vasario 16-osios gimnaziją. Jis prisi
minė tuos laikus, kai ji buvo steigiama ir pasi
džiaugė jos laimėjimais. Jo nuomone, gimna
zija neprarado savo svarbos. a.š 

Užterštose žeIDėse 
apgyvendinami žmonės 

LR Seimo narys, Baltijos asamblėjos Lietu
vos seimo delegacijos aplinkosaugos ir energeti
kos komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas 
dalyvavo Šiaurės tarybos Aplinkosaugos ir gam
tinių išteklių komiteto metiniame susitikime 
Gudij<ge. 

Į Siaurės tarybą įeina penkios ~alys (Dani
ja, Norvegija, Islandija, Suomija, Svedija). Ne 
visos jos yra Europos sąjungos narės. Galbūt 
dėl to Norvegijos atstovas, kuris šiuo metu va
dovauja komitetui, šiek tiek liberaliau negu 
Europos sąjunga vertina demokratijos varžy
mą Gudijoje, ir surengė susitikimus su šios ša
lies parlamento atstovais. "Nors pristatomas 
kaip Baltijos asamblėjos delegacijos vadovas, 
oficialiuose susitikimuose su Gudijos parla
mento atstovais nekalbėjau, parodydamas, 
kad neketinama užmegzti ryšių su nedemok
ratišku parlamentu. Vyko susitikimai su opozi
cijos atstovais, atviri pokalbiai su už demokra
tiją šalyje kovojančiais žmonėmis'', - pasakojo 
D. Jankauskas. 

Šiauriečiai, organizuodami šį susitikimą, 
turėjo ir pragmatiškų tikslų, nes kartu vyko 
Šiaurės šalių investicijų banko atstovai, kurie 
domėjosi galimybėmis investuoti Gudijoje. 
Anot parlamentaro, Gudijoje akivaizdus val
džios diegiamas ir puoselėjamas sovietinis 
mentalitetas ir noras rodyti tai, ko nėra. Ofi
cialūs valstybės pareigūnai akivaizdžius faktus 
pateikia savaip. "Faktas, kad žmonės apgyven
dinami po černobylio katastrofos radioakty
viomis medžiagomis užterštose vietose prie
varta, buvo neigiamas. Gyventojams trūksta 
informacijos apie tos žemės užterštumą ir ga
limas gyvenimo ten pasekmes. Į tai dėmesį 
neoficialiuose pokalbiuose atkreipė visuome
ninių aplinkosauginių organizacijų ir opozici
jos atstovai'', -kalbėjo D. Jankauskas. Vėliau 
susitikimo dalyviai vyko į Ukrainą ir lankėsi 
pačiame černobylyje. 

Parlamentaro žodžiais, teko daug bend
rauti su specialistais, kurie likvidavo, anali-

zuoja ir stengiasi maksimaliai mažinti avarijos 
pasekmes. Jie pasakojo apie esamą būklę ir 
būsimą perspektyvą energetikos požiūriu. 
Šiandien Ukraina turi keliolika veikiančių 
reaktorių, kurie kitokio tipo, negu avariją 
patyręs. 

D. Jankauskas prie ivažiavimo į Černobyli 

Vyko dalykiškas susitikimas su Aukščiau
sios Rados nariais. Ukrainiečiai aštriai kėlė 
globalinius energetikos ir politikos klausimus 
- dėl bendros energetikos rinkos Europos są
jungoje ir Ukrainos siekio būti Europos erd
vėje. 

Ukrainiečiai klausė ES atstovus Šiaurės 
taryboje, ar jų elektra reikalinga Vakarų Eu
ropai, ar jie gali būti priimti į šią rinką? Ar 
jiems sukti savo vektorius į Rusiją, kai apie 
Ukrainą Europos erdvėje kalbėti jau netektų? 

Susitikimas parodė, kad, nepaisant skirtin
gų požiūrių atskirais klausimais, stiprėja ryšys 
ir supratimas tarp Šiaurės tarybos ir Baltijos 
asamblėjos atskirų delegacijos atstovų. 

TS sp. tarnyba 
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--...... : KANADOS ĮVYKIAI 1:i---
N aUj8 šventinė diena 
Pirmą kartą Otavoje 

prie paminklo žuvusiems ka
riams rugpjūčio 9 d. buvo 
švenčiama valstybinė taikos 
saugotojo diena (National 
Peacekeepers Day). Šventi
nio minėjimo dalyvius - ve
teranus ir jų šeimas pasvei
kino vyriausybės atstovai, 
sveikinimą atsiuntė minis
teris pirmininkas S. Harper. 
Birželio mėnesį parlamen
tas pritarė siūlymui Kanados 
karius pagerbti šventine die
na ir paskyrė rugpjūčio 9 d. 
Ši data pasirinkta pažymėti 
liūdnai istorinei netekčiai, 
kai 1974 m. rugpjūčio 9 de
vyni Kanados kariai žuvo Si
rijoje, netoli Damasko. Nuo 
1954 metų, kai Kanada pra
dėjo dalyvauti tarptautinėse 
taikos palaikymo misijose, 
yra žuvę 200 kanadiečių. Da
bar pati pavojingiausia jų už
duotis -Afganistane, Kan
dahare. 

Netikėtas sprogimas šiau
rės Turonto gyventojus pary
čiais prikėlė iš miego ir pri
vertė palikti namus. Sprogo 
Sunrise propano dujų sau
gykla. Gesinant gaisrą buvo 
sunkiai sužeistas ir vėliau 
mirė vienas gaisrininkas. 
Nuo smūgio stipriai nuken
tėjo arčiausiai esantys gyve
namieji namai, duženos su
žeidė keliolika namų gyven
tojų. Pusantro kilometro spin
duliu aplink sprogimo vietą 
buvo iškeldinta 12,000 gy
ventojų. Juos priglaudė York 
universitetas, kitą pagalbą su
teikė "Raudonojo kryžiaus" 
organizacija. Dėl sprogimo 
buvo sustabdytas eismas po
žeminių traukinių linijoje ir 
didžiausio Kanados greitke
lio 401 atkarpoje. Nukentė
jusieji ir kiti aplinkiniai gy
ventojai reikalauja, kad ši pa
vojinga saugykla būtų iškelta 
iš gyvenamosios zonos. 

Kritikos sulaukė ir mi
nisterio pirmininko atsisaky
mas dalyvauti olimpinių žai
dynių atidarymo iškilmėse 
Pekine. Daugelis tai priėmė 
kaip Kanados valstybės va
dovo moralinį protestą prieš 
Kinijos susidorojimą su Ti
beto protesto dalyviais ir 
žmogaus teisių bei politinių 
laisvių varžymą. Nors didžių
jų valstybių vadovai buvo ra
ginami nedalyvauti Olimpi
nių žaidynių atidarymo iškil
mėse, daugelis vėliau atsisa
kė šio ketinimo. Tik Vokieti
jos kanclerė A Merkei, Len
kijos ministeris pirmininkas 
D.Tusk, kaip ir Kanados mi
nisteris pirmininkas, nevyko 
į Pekiną. Kanados vyriausy
bei atstovavo D. Emerson, 
tapęs užsienio reikalų minis
teriu po M. Bemier atsista
tydinimo. 

Parlamentas atostogau
ja, tad valstybės politiniame 
gyvenime palyginti ramus 
laikotarpis. Ministeris pir-

mininkas S. Harper, lankyda
masis Br. Kolumbijoje, dar 
kartą atsiprašė indų, dau
giausia sikchų, bendruome
nės už įvykusį nesusipratimą. 
Kanados imigracinė tarnyba 
1914 m. atsisakė įleisti iš Ja
ponijos laivu "Komagata 
Maru" atplukdytus indus ir 
po kiek laiko juos sugrąžino 
atgal. Bet sikchų bendruo
menės vadovams atsiprašy
mas 8,000 klausytojų miniai 
- nepakankamai viešas. Jie 
reikalauja, kad jis būtų pa
kartotas parlamento rūmuo
se, prasidėjus rudens sesijai. 

Senato tyrimo grupė, ku
riai vadovauja liberalų par
tijos narys, nustatė, kad bu
vusio federacinės vyriausy
bės užsienio reikalų ministe
rio M. Bernier aplaidumas 
nesukėlė grėsmės valstybės 

saugumui. Komisijos nuo
mone, didžiausia žala pada
ryta Kanados autoritetui ir 
lig šiol buvusiam pasitikėji
mui mūsų valstybe tarptau
tinėje bendrijoje, ypač NA
TO organizacijoje. M. Ber
nier buvo priverstas atsista
tydinti, kai paaiškėjo, kad jis 
palik.o svarbius tarptautinius 
dokumentus savo tuometi
nės draugės namuose. 'fyri
mo grupė federacinei vyriau
sybei siūlo, kad ateityje bū
tina geriau parengti parei
gūnus darbui su slaptais do
kumentais, atsakingų tarny
bų viduje privalu turėti prie
žiūros grupę ar asmenį, įves
ti griežtą atsiskaitomumą. 

Tabako laukus derlingo
se Delbi apylinkėse turi pa
keisti naudingi žmonių mity
bai augalai. Federacinė vy
riausybė, padengdama nors 
dalį išlaidų ūkininkams, vie
toj e tabako pradedantiems 
auginti maistinius augalus, 
skiria 300 min. dol. valstybės 
paramą. Tačiau pastarieji, 
sutikdami atsisakyti tabako 
auginimo, tvirtina, kad ši su
ma per maža, todėl siūlomos 
permainos vyks labai lėtai ir 
nuskurdins ūkininkus. 

Atėjus darbo dienos va
karui ar poilsio dienoms, 
daugelis sulaukiame įkyrių 
skambučių su siūlymais ką 
nors nusipirkti, įsigyti ar pa
imti paskolą. Vyriausybė nu
tarė apsaugoti mus nuo įky
rių trukdytojų. Nuo rugsėjo 
30 dienos įsigalioja "Ne
skambinti" (Do not call) įsta
tymas. Bell ryšių verslovei 
patikėta parengti gyventojų, 
nepageidaujančių telefoni
nės prekybos skambučių, są
rašą. Jei norite išvengti ne
kviestų telefoninių "svečių", 
reikia paskambinti ir papra
šyti, kad jūsų pavardę įrašytų 
į sąrašą "Neskambinti". Pa
žeidusiems taisyklę "Ne
skambinti" pirmą kartą bus 
įspėjimas, už pakartotinas 
pražangas - didelės pinigi
nės baudos. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
VALDOVŲ RŪMAI 2009 

Lietuvos tūkstantmečio 
jubiliejaus proga Valdovų 
rūmai jau stovės, tačiau 
visiškai bus įrengti tik du jų 
korpusai- pietinis ir vakari
nis. Kitur vidus bus "staty
binis", teigė Lietuvos pilių 
direkcijos vadovas S. And
rašiūnas . Septintus metus 
statomų Valdovų rūmų at
kūrimo ir paskirties įstaty
mu numatyta, kad laikas 
nuo pernai metų pradžios 
iki šių pabaigos turėtų būti 
skirtas rūmų vidui ir paro
doms. Jis pripažino, kad sta
tybų darbai vėluoja, tačiau 
rengiant tvarkaraštį niekas 
negalėjo žinoti, kiek laiko 
pareikalaus statybos. Dir
bama ypač sudėtingoje teri
torijoje, labiausiai viską už
vilkino archeologiniai ra
diniai, kurių yra tūkstančiai. 
Kultūriniai sluoksniai vieto
mis siekia 8 metrus. 

LIETUVIŠKI VIRŠŪNIŲ 
PAVADINIMAI 

Liepos 26 d. Vilniaus 
universiteto (VU) žygeivių 
klubas įveikė 6,130 m aukš
čio viršūnę vakarų Kinijos 
Kunluno kalnyne ir pava
dino ją "VU žygeivių klubo" 
vardu. Nuo šiol tai yra aukš
čiausia lietuviška viršūnė. 
Antra pagal aukštį lietuviš
ku vardu pavadinta viršūnė 
yra Pietvakarių Pamyre 
esanti "Lietuva" ( 6080 m), į 
kurią lietuvių alpinistai įko
pė dar 1964 m. Liepos 17 d. 
devynių alpinistų grupės pa
siekta 5,570 m aukščio vir
šūnė pavadinta "Senojo Vil
niaus" vardu. Vilniaus uni
versiteto žygeivių klubo 50 
metų jubiliejaus proga orga
nizuota ekspedicija vyksta 
atokiame Kunluno kalnų re
gione Vakarų Kinijoje netoli 
Tadžikijos, Kirgizijos, Afga
nistano ir Pakistano sienos. 
Šiuo metu Parnyro ir Tian 
Šanio kalnų masyvuose yra 
per 20 lietuviškais vardais 
pavadintų viršūnių, į kurias 
pirmieji įkopė Lietuvos al
pinistai. Tian Šanio kalnuo
se yra ir Vilniaus universite
to vardu pavadinta viršūnė, 
į kurią lietuviai įkopė 1979 
m., minint universiteto įkū
rimo 400-ąsias metines. 

MOKSLININKAI SVETUR 
Protų susigrąžinimo tei

sinio reguliavimo tyrimo iš
vados tvirtina, jog užsienyje 
karjeros siekiantys jaunieji 
mokslininkai pageidauja 
lankstesnės įdarbinimo sis
temos, sudarančios sąlygas 
intensyviau bendradarbiauti 
su gimtinėje veikiančiomis 
studijų ir mokslo įstaigomis, 

toliau liekant gyventi ir dirb
ti svetur. Pabrėžiama, kad 
mokslininkų netenkina aka
deminė aplinka, pasenusi 
universitetų ir mokslo tyri
mo įstaigų vadyba; per di
delis biurokratizmas naudo-

jant mokslo tyrimams skir
tas lėšas. Kaip rodo tyrimai, 
mokslininkai negrįžta dėl 
mokslo įstaigų lankstumo ir 
skaidrumo stokos.Viešoji 
politika gali paveikti šias 
pajėgias kliūtis ir skatinti 
patrauklios mokslo ir tyrimų 
aplinkos konkrečioje šalyje 
formavimąsi. Daugelis stra
tegijų stokoja globalaus 
mąstymo ir suvokimo, kokia 
yra Lietuvos užimama vieta 
pasaulyje, Europoje ir ko
kios pozicijos norima siekti. 
Strategijose kaip problema 
vertinamas protų nutekėji
mas ir nurodomas siekis 
susigrąžinti protus, tačiau į 
užsienį išvykusius Lietuvos 
mokslininkus ir tyrėjus daž
nai pamirštama įtraukti į 
strategijas įgyvendinančių 
konkrečių priemonių tiks
lines grupes. 

VAJUS PRIEŠ TABAKĄ 
Palangoje ir Nidoje lie

pos mėnesį vyko vajus prieš 
rūkymą. Savo plaučių už
terštumą anglies monoksido 
(CO) dujomis pasitikrino 
net 2016 žmonių, tai yra be
veik 500 daugiau nei pernai. 
Europos komisijos inicia
tyva surengtas vajaus 
"HELP - už gyvenimą be 
tabako" koordinatorė Lie
tuvoje teigė, jog vyrai su
darė 55% veiklos dalyvių, 
moterys dalyvavo kiek pa
syviau nei pernai. Vajai 
labiau traukė nerūkančius -
jie sudarė 60%. visų pasi
tikrinusių. CO matavimo 
vajai kurortuose šią vasarą 
vykdomi visose Europos 
sąjungos valstybėse. Eu
ropos sąjungoje rūkymas 
kiekvienais metais pareika
lauja 650,000 aukų, iš kurių 
net 19,000 niekada nerūkė. 
Anot organizatorių, tabakas 
- didžiausia Europoje visuo
menės sveikatos problema, 
kuriai spręsti pradėta 4 me
tų HELP vajus Europos są
jungai iš viso kainuos 60 mi
lijonų eurų. 

KLAIPĖDA PIRMAUJA 

Klaipėdos jūrų uostas 
toliau išlaiko vadovo pozici
jas pagal talpiklių (TEU) ir 
bendrą krov~ tarp Baltijos 
šalių uostų. Siemet sausio
liepos mėnesiais, palyginti 
su pernai tuo pat metu, sąly
ginių talpiklių (TEU) krova 
Klaipėdoje išaugo 20.2% iki 
213, 700. Pagal jų krovą 
Klaipėda lieka pirmaujanti 
Baltijos šalyse. Rygos jūrų 
uoste talpiklių krova šiemet 
smuko 0.5% iki 117,900, Ta
lino uoste - augo l. 7% iki 
104,700, Ventspilio - 0.3% 
iki 10,200. Klaipėdos uoste 
šiemet per 7 mėnesius per
krauta daugiausia įvairių 
krovinių tarp kaimyninių 
Baltijos šalių uostų - iš viso 
18,240 mln. tonų, t.y., 16.2% 
daugiau nei pernai tuo pat 
metu.RSJ 

Š.m. birželio 30 d. hamil
toniečiai atsisveikino su savo 
ilgaamže parapijiete a.a. Ma
rija Choromanskiene. Ji tyliai 
ir ramiai užgeso St. Joseph's 
ligoninėje, čia praleidus 4 die
nas dėl plaučių uždegimo. 

1951 m., pakviesti giminaičių, 
atvyko į Kanadą. Čia teko 
dirbti įvairius darbus, o susi
žeidus vyrui, velionė ilgą laiką 
buvo vienintelė šeimos mai
tintoja. 

buvo jos pagrindinės verty
bės. 

1991 metais mirė vyras, ji 
pati kovojo su plaučių vėžiu ir 
patyrė insultą. Sulaukus 96,5 
metų apsistojo senelių namuo
se St. Peters @ Chedoke, kur 
buvo rūpestingai prižiūrima ir 
~asdien lankoma namiškių. 
Cia atšventė 100-metį ir jau 
įpusėjo 101-uosius. "Bendra-

A.a. Marija gimė 1907 
metais Lietuvoje, Kaišiadory
je, daugiavaikėje šeimoje. Ji 
buvo vyriausia iš 7 vaikų. Še
šerių metų būdama, kartu su 
šeima, buvo priversta išvykti į 
Rusiją, iš kurios į Lietuvą irį
žo jau būdama 12 metų. Sei
ma ~psigyveno Marijampolė
je. Cia ji baigė J. Jablonskio 
gimnaziją ir pradėjo dirbti ge
ležinkelyje. Stoties viršininkė 
- moteris tuo laiku buvo iš 
tiesų reta~ reiškinys. 1932 m. 
ištekėjo. Cia gimė ir trys vai
kai: Vytukas (1933 m.), Ra
mutis (1937 m.) ir Danutė 
(1942 m.). Deja, abu berniu
kai mirė. 

" vimas su mama visada buvo 
labai prasmingas. Ji išsaugojo 
daug atminties lobių, pati su 
malonumu skaitė Tėviškės ži
burius, domėjosi aplinka ir 
žmonėmis. Džiaugėsi savo 
dukromis ir sūnumi, savo vai
kaičiais - Loreta ir Justinu, 
savo provaikaičiu Henry. Mė
go lietuviškus valgius ir saldu
mynus. Visi jaučiame, kad 
mums labai jos truks" - prisi
mena duktė Regina. 

Velionė su dukra Regina Cho- Ir iš tiesų. Kad ir kiek 
romanskyte Ntr. A. Sakalaitės metų suskaičiuotume išėju

1944 m., traukdamiesi 
nuo sovietų armijos, emigravo 
į Vokietiją. Čia gimė duktė 
Regina (1945 m.) ir sūnus Al
gis (1947 m.). Šešerius metus 
praleidusi Vokietijoje, 1950 
metais, šeima nutarė paban
dyti laimę Belgijoje, bet tais 
pačiais metais grįžo atgal ir 

Wasaga Beach, ON 

ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (liepa 
2008) rašo, kad birželio 28 d. 
įvyko tradicinė metinė gegu
žinė lauke prie Gerojo Gany
toj o šventovės. Gegužinės 
metu lietus pagąsdino visus, 
bet nesugadino nuotaikos, 
nes linksmino mus muzikan
tas Vitas Balyta. Pasivaiši
nom, pabendravom, išban
dėm loterijoj laimę ir padai
navom. Kadangi gegužinė įvy-

Turėjo gražų balsą ir dai
navo pensininkų chore nuo 
pat jo įsikūrimo, buvo KLKM 
draugijos nare. Iš prigimties 
būdama optimistė, ji niekada 
nesiskundė gyvenimo sunku
mais ir likimo smūgius priim
davo su nuolankumu. Šeimoje 
stengėsi išsaugoti lietuviškas 
tradicijas. Šeima ir Bažnyčia 

ko šeštadienį, o ne sekmadie
nį, kaip praėjusiais metais, 
susilaukėm daug daugiau sve
čių. Valdyba dėkoja visiems 
už suaukotus laimikius, pyra
gus ir prisidėjimą darbu! 
AČIŪ! 

LIEPOS 5 d. pensininkų 
klubas pakvietė "Pajūrio lakš
tingalas" koncertuoti Vasago
je. Visus sužavėjo iš Klaipė
dos atvykęs vienetas. Gerojo 
Ganytojo misijos salė buvo 
pilnutėlė. Vieneto dainos, 
akordeono ir skrebalų muzika 
sulaukė daug katučių. Po kon-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A SGI Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.1 7 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.38 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimul nuo pajam4 mokesčl4. 

LEDAS REFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO V~SINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

siam amžinybėn žmogui, Mo
tina visada palieka vaikus per 
anksti. Dar kartą išreiškiant 
užuojautą artimiesiems dėl 
a.a. Marijos Choromanskie
nės mirties, norisi priminti, 
kad tik mes, tikintieji, žinome 
didžią paslaptį, kad "Tuvo iš
tikimiesiems, Viešpatie, gyve
nimas NE išnyksta, o TIK pa
sikeičia" . Marija Enskaitienė 

certo pasivaišinom vynu ir sū
riu. Klubas sveikina visus sa
vo narius, gimusius birželio 
ar liepos mėnesiais: Kastytį, 
Martą, Ireną B., Eriką, Gedą, 
Marytę, Virginiją, Eleną A., 
Birutę A., Joaną, Danutę, ir 
ElenąN. 

DĖMESIO: rugpjūčio 24, 
sekmadienį, organizuojame 
autobusą į Midlandą, kur iš
kilmingas šv. Mišias atnašaus 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
su atvykusiais kunigais. Auto
busas išvyks nuo Gerojo Ga
nytojo šventovės l v.p.p. Kai
na $10. Iš anksto užsiregist
ruoti pas Jo aną, 705 445-6898. 

Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evan$) 
Savininkas Jurgis Kuiie!;ius 

nrhlAa..v FOUR SEASONS 
IŲ"./"./'P'lnl\. REALTY LIMITED 

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

Pa rduodan l, perka 111 
ar Lik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūki us, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 

.._ Coll ingwoodo apy-
linkėse kreipkitės Į 

~--'----' 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



,e; 

Il~ametį Montrealio LB pirmininką, LR garbės konsulą Arūną Staškevičių š.m. liepos 11 d. 
Lietuvos prezidentas apdovanojo Riterio kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai". Apdovanojimo 
iškilmėje dalyvavo ir konsulo šeima - (iš k.) Regina Staškevičiūtė-Piečaitienė Antanas Staš
kevičius, prezidentas Valdas Adamkus, Arūnas Staškevičius, Silvija Akstinait~-Staškevičienė 
Danielius Staškevičius ' 

Lethbridge, AB 
VIENU LAIKU ČIA BU

VO NEMAŽAI LIETUVIŲ, 
turėjome KLB apylinkę ir 
trumpą laikotarpį net tautinių 
šokių grupelę. Siuo metu be
liko nedidelis būrelis lietuvių 
ir tas pats vis mažėja. Š.m. ko
vo 22 d. mirė slaugos namuo
se Malvina Užkurnytė-Chme
liauskienė, sulaukusi 99 me
tus. Velionė buvo gimusi 1908 
m. lapkričio 10 d. Janonio kai
me, netoli Vilniaus, pasiturin
čių ūkininkų šeimoje. 1927 m. 
kovo 13 d. ištekėjo už a.a. Juo
zo Chmeliausko ir tais pačiais 
metais atvyko į Kanadą, apsi
stojo pietinėje Albertos pro
vincijoje. Jie užaugino sūnų 
Albiną ir dukterį Vandą, kuri 
ilgus metus rūpinosi mama, o 
sūnus laiks nuo laiko aplanky
davo mamą ir seserį, nes gy-

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal Yorl< Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELION I Ų AGENTE 

ASTRA SKUPAITE
TATARSKY 

BILIETŲ IŠPARDAVIMAS 
skrendantiems i Lietuvą, 

kelionių draudimai, 
kelionės i Karibų salas. 

Dėl informacijos ir 
registracijos skambinti 

ll (4 16) 473-9020 
Fax: 416 249-7749 

El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

11Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kuri 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

veno Vancouver, BC. Velionė 
buvo labai ramaus būdo ir 
Lethbridge lietuviai ją mėgo 
ir gerbė. Ilsėkis ramybėje, 
Malvina! 

ATŠVENTĖME VERO
NIKOS BURINSKAITĖS
KALUŠKIENĖS 100 metų 
gimtadienį. Ji buvo gimusi 
1908 m. balandžio 7 d. Cyrulių 
kaime, Marijampolės apskr., 
12 vaikų šeimoje. 1929 m. iš
tekėjo už a.a. Vinco Kaluškos 
(mirė 1975 m.). Į Kanadą at
vyko tais pačiais metais ir ap
sigyveno Lethbridge miestely. 
Sukaktuvininkė prisiminė 
sunkius pirmuosius metus, 
praleistus Kanadoje. Teko gy
venti mažame namely su 
dviem tokio pat likimo šei
mom, kur užaugino vieną 
dukrą Kastutę. Pradžioje dir
bo pas ūkininkus, o vėliau 
Vincas gavo darbą prie gele
žinkelio. Uždarbis buvo ma
žas, 0,25 cnt. valandai, tačiau 
badauti neteko. Susitaupę pi
nigų nusipirko namą, kuriame 
išgyveno viena, prižiūrima 
Kastės, iki praeitų metų birže
lio mėn., kol persikraustė į 

slaugos namus. Veronika su 
vyru buvo visiems draugiški ir 
vaišingi. Taip pat visuomet rė
mė lietuvių renginius. Gimta
dienį atšventė gražiame vieš
buty draugų tarpe. Prieš vi
siems išsiskirstant ji išreiškė 
nuoširdžią padėką savo duk
rai ir žentui už jų pastangas ir 
visiems draugams už apsilan
kymą. Mes visi sveikiname ją 
sulaukus tokio gražaus amžiaus 
ir prašome Dievo palaimos! 

Gražina Noreikienė 

Edmonton, AB 
KOSTAS ŽOLPIS, naš

laičių kaimo Vaiko tėviškės na
mai rėmėjas, minėdamas 
žmonos Birutės dvyliktąsias 
mirties metines, atsiuntė naš
laičiams auką $1000. Gerajam 
rėmėjui nuoširdžiai dėkoja 
KLK Moterų dr-jos centro 
valdyba. 

Našlaičių kaimui Vaiko tė
viškės namai aukas čekiais ar 
pinigine perlaida galima siųsti 
A. Sungailienei, 1 Aberfoyle 
Cres. Suite 1106, Toronto, ON 
M8X 2X8. Inf. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos vyčių JAV vidu
rio centro rajono pavasari
nis suvažiavimas įvyko Det
roite, MI, globojamas 102 
kuopos, veikiančios prie Šv. 
Antano lietuvių parapijos. 
Jame dalyvavo šios organi
zacijos atstovai iš Klyvlando 
bei Dayton, OH, Detroito, 
MI, DuBois, PA. Išvakarėse 
vyko susipažinimo vakaras. 
Posėdis prasidėjo šeštadienį, 
gegužės 31, "Sleep Inn" vieš
bučio salėje. Pirmiausia vi
sus suvažiavimo dalyvius pa
sveikino 102 kuopos pirm. P. 
Zyren. Maldą sukalbėjo ir 
posėdžiui vadovavo JAV vi
durio centro rajono pirm. 
M.E Petkus. Praėjusio suva
žiavimo protokolą skaitė P. 
Petkuvienė, o iždo praneši
mą padarė R. Mark. Garbės 
narė ir buvusi Šiluvos Mer
gelės Marijos fondo pirmi
ninkė E. Sližienė pranešė, 
kad per metinį susirinkimą 
šio fondo pirmininku išrink
tas kun. A. Markus. P. Pet
kevičienė, Šv. Kazimiero gil
dijos pirmininkė, savo pra
nešime ragino ir toliau remti 
Šv. Kazimiero lietuvių kole
giją Romoje. Lietuvos vyčių 
organizacijos padalinys "Pa
galba Lietuvai" po 17 m. sėk
mingos veiklos 2007 m. gruo
džio 31 d. buvo uždarytas. 
Visi dokumentai pasiųsti į 
"ALKos" archyvą Putname. 
Kuopų pirmininkai padarė 
pranešimus. Maldos kelio
~ės vyks ru__gsėjo 12-14 d.d. -
Cikagoje Siluvos Mergelės 
Marijos šventovėje bus šven
čiamas Šiluvos Marijos apsi
reiškimo 400 metų jubiliejus. 
Po pietų vyko kėgliavimas. 
Vakare buvo suvažiavimo 
uždarymas Šv. Antano lietu
vių parapijos koplyčioje. Mi
šias atnašavo parapijos kleb. 
kun. A. Babonas. Po Mišių 
102 kuopos nariui Detroite 
John Zyren suteiktas trečiasis 
laipsnis. 

Karaliaučiaus kraštas 
Ragainės 2-oji vidurinė 

mo~kla palaiko draugystę 
su Siaulių vidurine mokykla 
"Saulėtekis". Prieš porą me
tų ragainiškiai lankėsi "Sau
lėtekio" vidurinėje mokyk
loje. Šiemet abiejų mokyklų 
moksleiviai susitiko Ragai
nėje. Mokyklos direktorė 
Petrova Viera Vasiljeva, pa
sveikinusi svečius su geriau
siais linkėjimais, perskaitė 
ragainiškio poeto eilėraštį 
apie Nemuną. Ragainės 2-
osios vidurinės mokyklos lie
tuvių kalbos ir etnokultūros 
fakulteto moksleivė Kristina 
Griškaitė padeklamavo eilė
raštį apie Lietuvą. Šios mo
kyklos mergaitės padainavo 
rusų liaudies dainų. Toliau 
pasirodė mokyklos meno 
grupė, taipgi padainuodama 
rusų liaudies dainų, pašok
dama smagių šokių. Pasi
rodė su dainomis bei šokiais 

ir šiauliečiai. Pabaigoje pro
gramą atliko Ragainės 2-
osios vidurinės mokyklos 
lietuviškų klasių moksleiviai. 
Jie, pritariant kanklėms, 
padainavo lietuviškų liau
dies dainų, taipgi pagrojo 
skudučiais, metalofonais, pa
deklamavo lietuvių poetų ei
lėraščių. 

Airija 
Birželio 21-22 d.d. May

noothe, CO, Kildare vieto
vėje įvyko pirmas Airijos lie
tuvių susirinkimas-stovykla. 
Iš įvairių vietovių suvažiavo 
vaikai, tėvai ir mokytojai. Po 
dalyvių registracijos pir
miausia įvyko varžytinės. Jų 
dalyviai buvo suskirstyti į tris 
grupes. Jėgas, atmintį ir su
manymą galėjo išbandyti 
nuo mažiausio iki didžiau
sio. Po varžybų mažiausieji 
džiaugėsi dovanomis - lietu
viškais saldainiais. Po to sa
lėje vyko programa, kurią 
pradėjo "4 vėjai"; mokyklos 
vedėja Rasa Kerienė ir susi
tikimo organizatorius, Airi
jos LB administracijos vedė
jas Arūnas Teišerskis tarė 
sveikinimo žodžius. R. Ke
rienė perskaitė subuvimo 
globėjos, žemės ūkio minis
terės Kazimieros Prunskie
nės sveikinimo laišką. Dar 
žodžiu sveikino ALB pirmi
ninkė Jurga Vidugirienė, o 
raštu - Airijos lietuvių kape
lionas kun. Egidijus Arna
žius. Buvo pareikšta padėka 
bankui "N ational Irish 
Bank", lietuviškų parduotu
vių grupėm "Lituanica" ir 
įmonei "Money Gram" už 
finansinę paramą. Buvo iš
klausyti lietuvių mokyklų 
veiklos pranešimai. Vakare 
mokiniai ir jų tėvai linksmi
nosi dainuodami lietuviškas 
dainas, o kitoje patalpoje vy
ko seminaras lietuviškų mo
kyklų mokytojams. Sekma
dienį, birželio 22, "4 vėjai" 
mokyklos mokytojai skaitė 
net penkias paskaitas aktua
liomis temomis. 

Britanija 
Britanijos lietuviais rū

pinasi Lietuvos ambasado
rius Londone Vygaudas Ušac
kas. Apie jų gyvenimą yra pa
skelbęs pasikalbėjimą inter
netinėje žiniasklaidoje. Lie
tuvių bendruomenė, pasak 
ambasadoriaus, yra didžiulė. 
Galvojama, kad šiame krašte 
gyvena 150,000-200,000 lie
tuvių. Tačiau Britanijos Lie
tuvių sąjungai priklauso tik 
900 asmenų. Jie buriasi į re
gionines, profesines organi
zacijas. Įsisteigė Lietuvių 
klubas Londone, Lietuvių 
komercijos rūmai, Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjunga. 
Planuojama įsteigti Lietuvių 
gydytojų sąjungą. Sportinę 
veiklą šiame krašte praturti
na Britanijos lietuvių krep
šinio lyga, įvairios futbolo, 
teniso, golfo varžybos. JA 
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Kaip ten atsitiko, kad gražios svajonės neišsipildė? 
Naujame Alfonso Eidinto istoriniame romane 1940-1941 metų įvykią aprašymas 

GEDIMINAS KURPIS 

Tik ką l"f'<1IPDiai (2008 m. geguf.ę) išleistas antras 
istoriko, diplomato Alfomo Eidinto istorinis roma
nas Erelio 11pamų dvelksmas, kurį jis pristato kaip 
savo pirmojo istorinio romano Ielkok Ma11kvos 
11finkllo tęsioi. Abiejuose romanuose aprašomos 
sunkios ir liūdnos Lietuvai dieoos. Duodami faktai. 
apipinti gafuoai vykusiais dialogais, pokalbiais, pa
sinaudojant paskirą dalyvių atsiminimų tomais bei 
laikraštiniais straipsniais, dokumentais, dienoraš
čiais, pasakojimais. Pagrindiniai veikėjai ivardioami 
tikrais vardais, kai kurie (ypač ne didvyriški tipai) 
pavadinti lengvai atpažistamais pabitais. Romanas 
padalintu i dvi dalis: pirmoji aprašo 1940 birf.elio-
1941 birželio (vylrius, antroji -1941 b.irželio..gruo
džio įvykius. 'lbliau tos dalys padalintos i trumpes
nius, lengvai skaitomus skyrelius, kurių pradžioje 
pažymėta "pasakotoju", vieta ir data. Tu.o būdu 
pik. K. šmPai, lietuvos paaiuntioiui Bedyne, teko 
penki skyreliai, gen. S. Raštikiui, buv. kariuomenės 
vadui ir krašto apsaugos ministeriui, keturi, Lietuvių 
nacionalistą partijos veikėjui ir "ideologui" Z. Bly
nui (kurio dienoraščio atbupomis autorius pasinau
dojo) - šeši, Vytautui Kundrotui, pusiau fiktyviam 
asmeniui - net devyni, kitiems po vien'l ar du. D vi
so 34 skyreliai. 

Pirma dalis prasideda 1940 birželio 15 dienos 
IX pėstioiokq lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko 
žygiu iš Marijampolės Vokietijos link, jo grąžinimu 
atgal į kareivines, ir kariškių vėlesnėmis bėdomis 
sovietizuojaot lietuvos kariuomenę. Bet veiksmas 
tuojau persimetai Vakarus. kur plk. K. Škirpa or
ganizuoja LAF {Lietuvių aktyvistų frontą) Bedyne, 
Rytprūsiuose internuotas Lietuvos prezidentas su 
savo svita ieško pastovios gyvenvietės, Lietuvos 
diplomatai Vakarų Europos valstybėse stengiasi iš
vystyti šiokią toki'l veiklą. Praaidėjus karui su sovie
tais, veikamas gtjžta Li.etuvon - LAFo suorganizuo
tas lietuvių 1111kilimas, Laikiooji vyriausybė, žydą tra
gedija Kauno VII forte ir "lietūkio" garaže, aro
gantiškas vokiečių elgesys. 

Antroji dalis daugiausia aprašo "voldemari
oiokų" organizuojamą lietuvių naciona!jstų partiją 

(LNP) ir tarpusavio santykius bei kovas tarp LNP, 
LAF, Laikinosios vyriausybės; vokiečių Civilinės 
administracijos ir Generalinių tarėjų ivedimlĮ; 'Illu
tioės daibo apsaugos (TDA) batalionų organizavi
mą ir j11 panaudojimą vokiečių gestapo planuose 
Lietuvoje ir u! jos ribą. 

~·tarp najoai11 
irrea!JW• 

Reikia pagirti pik K. Škirpą už jo energiją, pa
stangas organizuojant LAF. Sunku buvo dirbti su į 
įvairias puses tempiančiais lietuviais politikais. Pats 
K.. Škitpa buvo ''voldenwinin.bs", bet į steigiamąjį 
susirinkimą subūrė 6 tautininkus "smetonininkus", 
5 tautininkus "voldemarininkus", 4 krikšaonis de-
mokratus, 3 valstiečius liaudininkus, 1 socialde
mokratą ir 4 nepartinius. Su kr:ikJčionimis demok
ratais vargai prasidėjo pirmiausia - trys iš jų netru
kus išstojo. Tuliau kortas sumaišė vokiečiai K. Škir
pa, kaip buvęs karo atache Berlyoe, pažinojo daug 
karilkių, bet ne nacių partiečių, kurie stebėjo jo pa
stangas organizuojant snldBmą, gestapas ir kariuo
menė naudojosi jo rylininkais, kurie reguliariai 
pereidavo sieną ir atneidavo vokiečiams naudingos 
informacijo• apie sovietų :il1idėstymą Lletuvoje. 
Bet ir čia, lc:aip sakoma, Škirpa kalbėjo apie akėčias, 
o vokiečiai - apie vdėčias. lietuviams buvo svarbu 
sukilimu paskelbti nepriklausomybę ir :illaisvioti 
politinius kalinius, vokiečiams - svarbu, kad tiltai ir 
pagrindiniai pastatai biltų apsaugoti nuo iisprogdi
Dimo. 

Vokiečiai brui praaidėjus neišleido K. Škirpo8 
i Lietuvą, o nusiuntė turbūt jų manymu sukalba
mesnį ir ne tokį energingą S. Raltikį. K. Škirpos 
numatyta Laikinoji vyriausybė pasi.keitė, nes keli 
ministeriai buvo sovietų suimti arba .ištremti. 

Vyriausybėje atsirado kri.kičionių demokratų 

dauguma, o "voldemarioiob.• buvo beveik il&tum
ti. 'Ill.s turbūt ir pastūmėjo juos organizuoti LNP. 
Bet vokieaai nei su vienais, nei su kitais apie nepri
klausomybę nenorėjo kalbėti. Iš viso, wkiečiai ofi
cialiai kalbėdavosi tik su Kauno komendantu. Po 
įvairią tarpusavio politinių ir kartais, pavadinčiau, 
"nemandagių" susidūrimų lietuviai pagaliau pama
tė, kad kalbėti SU vokiečiais apie DCpriklaUIOmybę 
neįmanoma - bent iki karo pabaigos. Tuda gal ir gi
mė padėties realybę nusakantis posakis: "viens 
raudonas, kaip šėtonas, kitas rudas, kaip šuva". 

Persbičiua lią knygą kilo Jdansįmas· klxlaoėvio
naa iš lietuvių nepagalvojo, tad vokiečiai su lietu
viais nesantykiaus kaip lygus su lygiu. Vokiečiai bu
vo galingi, stiprūs. arogantiški, tiesiog apsvaigę sa-

ELKSMAS 

vo kariniais laimėjimais. lietuviai buvo sovietų pa
vergti ir ujami, Lietuva neegzistavo. Gyventojų 
atajčii1mi Vokietijos Rcicho su lietuva nesulyginai 
Iš kitos pusės, vokiečiai niekad lietuvių n.eragino 
sukilti (jie net bijojo, b..d nelUkiltų per anksti ir so
vietai nesu&progdintų tiltų priel vokiečių kariuo
menei atžygiuojant), nieko nežadėjo. Bet LAF tie
siog ut.simerkę planavo sukilimą ir, atrodo, buvo 
nustebę, kad vokiečiai jų u! tai nepagyrė. Sukilimo 
rezultatai - nemažai žuvusių lietuvių jaunuolių, lai
kinas dvasinis pakilimas (girdint vėl Lietuvos himną 
per Kauno radiją), bet Lietuvai il to jokios užčiuo
piamoe ilgalaikės naudos, istorija liko tokia pati, 
kokia būtų buvusi ir be sukilimo. Girdėjau savo lai
ku išvedžiojimus, kad šis sukilimaa buvo laimėtas 
(Pilypo Naručio, dalyvavusio tame sukilime, pa
skaita Niujorke), daug buvo pa1iek:ta ir t.t. Sunku 
tuo tikėti, nors ir norėtųsi. Vėliau suorganizuoti 
IDA batalionai tapo gėdingos tragedijos dalimi. 

Kas Jmnoje mm Jab!n1tal Įdmin6 

'Ilup visų tų apralymų, kaip buvo morganizuo
tas LAF, lc:aip gimė LNP, kas pasidarė IU Laikinąja 
vyriausybe, kaip vokiečių karo ir civilio.ė valdžia el
gėsi 511 lietuvių paskirtais vadovais - idomesoi ir ne
tokie įdomūs epizodai, dokumentų nuorašai, liek 
tiek medtiagoe apie žydų tragediją, ilkilo pora su
lcrečiančių ir įsimintinų pasakojimų. 

Pirmasis yra apie Salomėją. J~ prot l. Končiua 
(šį puikų žmogų teko susitikti Bostone paa akade
mikus skautus ir 'lbfts universitete - aJ jame mo
kiausi, jia dirbo uniwniteto fizikos laboratorijoje) 
atsiuntė il Savitarpio pagalbos įstaigos į LNP ltabą 
atliekamu laiku pasekretoriauti. Cttati, jauna, man
dagi šviesiaplaukė mokėjo lietuvių, vokiečių, rusų 

kalbas, vertėjavo, ralė mašinėle. Po darbo vyrai J'l 
pakaitomis palydėdavo atgal i Savitarpio pagalbos 
pwgą, pasididžiuodami, kad štai - geresnis negu 
vokjlkasjs arijų ruės pavymys. 

Vieną rytą susijau~s prof. l. Končius skambi
nai LNP štabą: „Jūsų saulutė Salomėja nebeateis 
pas jus". Kažkas anonimillrni įskundė, ir gestapas ją 
suėmė. LNP vyrai turėjo pažinčių. Jiem1 pasisekė 
ją išvaduoti, bet ji po gestapo tardymų jau liko nebe 
ta - nusiminusi, liūdna, kol pagaliau ji nutarė eiti 
pas motiną ir savuosius į~ Tuda prof. l. Končiua 
papasakojo visą istoriją. Seltadienį priel pat karo 
pradžią nuskendo tikroji Salomėja. Jos tėvas, no~ 
damas pagelbėti persekiojamiems žydams, parllpi
no nuskendusios dukters dokumentus jos vienatne
tei pažįstamai žydaitei Sulamitai, advokato iš Šakių 
dukrai. Kas su Sulamita vėliau nutiko - ndinia. 

Antroji istorijėlė, kurią sunku būtų logiškai iš
aiškinti, tai tik ką grįžusio iš Gudijos 2-ojo lietuvių 
IDA bataliono brinlliko pasakojimas LNP štabe. 
1941m. spalio pabaigoje batalionas atvyko i Slucką 
ir prisistatė tos teritorijos lromi5arui (Gebietskom
missar), kad pradės dviejų dienų "akciją" prid~ 
tinius žydus. Komisaras protestavo, nes norėjo pa
silaikyti bent naudingus amatininkus ir specialistus. 
Po ilgų diskusijų b1M> pažadėta į tai atBiivelgti, bet 
dėl laiko stokos buvo "nukenbm inti" visi. "'Ili tiek 
žmonių jūs Slucke 'nukenluminote"1" kažkuris 
LNP štabistas paklausė. "Nė vieno žmogaus, - atsa
kė karininkas ir patylėjęs pridūrė, - o žydą llUSidarys 
apie kokius penkis tūkstančius". 

Paklaustas, ar jis naktimis miega, karininkas 
apsidairęs pasakė: "Ne, ai nemiegu. Mano kareiviai 
utėlėti, ~jų serga niežais, jie blogai apreng
ti, batai kiauri, jie iąla .•. 1bdėl jie ir plėšia kur pa
kliūva ir kas pakliūva. Tą ir norėjau jums pasakyti 
Jie gauna isakYmą šaudyti Reicho ir Lletuvos prie
šus ir jie vykdo isak.Ymą. O labiausiai turi nemiego
ti tas, kuris duoda nurodymus kurti tokius batalio
nus ir duoti tokius įsakymus". Ir piktas, net su nie
ku neatsisveikinęs, trenkė išeidamas durimis. Tus 
jaUD8S, gražiai nuaugęs lietuvis karininkas tragiškai 
žuvo lietuvoje 1945 metų vasarą. 

~ ir jų phoHllOI polriikiai 

Neabejoju, kad tie, kurie stengėsi, dirbo ir kūrė 
LAF, LNP, Lailrim\ją vyriawyb~, net ir tie, kurie su
tiko būti generaliniais tarėjais, buvo patriotai ir 
stengėsi padėti Lietuvai. Kai kurie jų vę1bmaj gal 
ir nebuvo išmintingi, bet jų pastangos buvo su gero
mis intencijomis. 

Knygos puslapiuose matėsi veikėjų galWSeDOll 
posūkis: viltys nepriklausomybei ilsikovoti pamatu 
sugniužo, vokiečių elgesys okupuotųjų atžvilgiu bu
vo nepateisinamai įžūlus ir arogantiškas - kas juos 
privedė prie greitesnės Reicho gyvavimo pabaigos. 
Lletuviai, nusivylę vokiečiais, pradėjo organizuotis 
kovai su grįžtančiais sovietais. 

Knygos 445 puslapiuose duota daug stropiai 
surinktos Jl!C<Uiagos Lietuvos sunkių valandų ap
mąstymui. Zydų tragedijai skirta nedaug vietos, bet 
autorius jau anksčiau apie tai parašė knygą - doku
mentą, atsiminimų, streipmių rinkinį. vardu L~
vo11 žydų žudynių byla. 'Ilup kitko, "lietūkio" garažo 
tragedijos nuotrauką teko matyti ir Berlyne, su
griautame Wilhelmstrasse/Prinz-Albrechtstra11Se 
kvartale (dabar perkrikštytame 'lbpographie des 
'I'errors, nes ten buvo visi gestapo, SS, SD štabai) 
nuotraukų galerijoje, kur pirmą syki mačiau u!ralą. 
tad iias žudynes "surežisavo gestapas". Taip pat, 
•wannsee konferencija", kur nacių vadovai nu
sprendė sunaikinti žydua, įvyko 1942 m. sausio 20 
dieną, jau po to, tai jie buvo beveik sunaildnti lie
tuvoj_e. 

Sioje knygoje, kaip ir Idlcok Ma11/cvm efin/ao, 
autorius susilaiko nuo savo komentarų, tik al savuo
sius šiame straipsnelyje įterpiau. 

ALFONSAS EIDINTAS Erdio qHll'lllf 4fflb. 
ma, "Venai aareu1" leidykla, Vilnius, 2008, 
(445 psl).1'.aina malda111 34 Wai 
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" ... muzika., taiji sustabdo laiką ir mus vis dar laiko jaunais" ••• Tai ''Volungės" ilgametės vadovės 
muz. Dalios Viskontienės žodžiai, pasakyti minint 32-jį volungiečių sezoną š.m. balandžio 20 
d. įvykusiame koncerte Prisikėlimo parapijos salėje Ntr. R.D. Puterių 

Užbaigus 32-ąjį volungiečių 
sezoną 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Kasdieniniame gyvenime 
paprastai nebeskiriame laiko 
sau visomis prasmėmis. Daž
nai visur ir visada skubame, 
aukojamės savo sveikatos są
skaita, uoliai dirbame, nes 
stengiamės patenkinti šeimos 
poreikius. Kažkas trumpai 
stabtelėjęs nustemba: štai jau 
ir vaikai užaugo bei ruošiasi 
šeimos lizdą palikti arba ge
rokai ūgtelėję vaikai pareika
lavo daugiau laiko ir išlaidų ... 

Gyvename nuolatiniam 
triukšme, o paklausyti tylos 
lyg ir nebėra kada .... Kažkas 
pasakytų - toks gyvenimas, 
tai įprasta ir normalu. Tur
būt ... Tačiau labai džiaugiuo
si, kad kartais galima surasti 
vietą, kur nuo visos tos gyveni
mo rutinos gali pabėgti ir su 
būriu bendraminčių pasinerti 
į dainų ar muzikos pasaulį. 

"Volungės" choristams ta 
vieta tampa penktadieniais 
pravėrus Toronto Prisikėlimo 
parapijos muzikos kambario 
duris. Vieni sielos atgaivą čia 
randa metus, kiti dešimtmetį, 
o ilgametės choro daininin
kės, kaip Rita Radžiūnaitė, 
Laima Underienė ir kitos, jau 
skaičiuoja 32 metus. Ko verti 
visi tie praėję metai galima 
įsitikinti apžvelgus muzikos 
kambario sienas, kurias puo
šia Romo ir Dainos Puterių 
profesionalios nuotraukos, 
fiksavusios koncertų bei ren
ginių žaviausias akimirkas. 
Užsiminus apie metų skaičių, 
"Volungės" vadovė Dalia Vis
kontienė nustemba: "Nejau
gi, jau 32?" Ir iškart su jai bū
dingu humoru pataiso: "Tai 
muzikos kaltė, tai ji sustabdo 
laiką ir mus vis dar laiko jau
nais". 

Iš tiesų, vieną š.m. birže
lio mėn. šeštadienį volungie
čiai dar kartą susirinko į va-

karėlį paminėti 32-ojo sezono 
pabaigos, pasidalinti prisimi
nimais, ateities vizijomis ar 
vasaros atostogų planais, pa
dainuoti arba tiesiog lengva
būdiškai padūkti. Malonu, 
kad į šį vakarėlį, kai kurie cho
ristai atėjo su šeimomis, tuo 
lyg patvirtindami, kad yra re
miami savosios šeimos narių. 
Juk kiekvieno dainininko viso 
sezono penktadienio vakarai 
priklauso "Volungei". O kur 
dar koncertinės išvykos ir 
koncertai savam mieste, prie 
kurių paruošimo dažnai prisi
deda ir choristų šeimos. Gili 
pagarba ir padėka jiems. 

Vakarėlio kulminacija bu
vo "Volungės" tenorų impro
vizuota padėka vadovei Daliai 
Viskontienei. Tarsi atsakyda
mi į jos pašmaikštavimus re
peticijų metu, tenorai jai dė
kojo dainuodami Dalia, jau 
mumis skiria mylios, vistiek 
Tave mes mylim ... Daugelis 
volungiečių sakė, kad ilgėsis 
penktadieninių repeticijų, 
nes, ir rimtai dirbant, kartais 
įsiterpdavo pajuokavimai, 
šmaikštūs apsižodžiavimai, 
kurių iniciatorė paprastai bū
davo muzikė Danguolė Radt
ke. Pasiilgsime ir koncert
meisterės Ilonos Damašiūtės
Beres, ne tik akompanuojan
čios mums, bet dalinančios vi
siems savo mielą šypseną. 

O 32-ąjį sezoną choras 
pradėjo koncertais Montrea
lyje. Labai malonu buvo vėl 
susitikti ir dainuoti su Mont
realio ir Otavos chorų daini
ninkais. "Į Montrealį visuo
met yra smagu vykti, o ypač 
dainuoti puikią akustiką tu
rinčioje Šv. Kazimiero švento
vėje. Jautėm Montrealio klau
sytojų begalinį nuoširdumą, 

nuostabu buvo rasti dvasinį 
sąlytį tarp dainuojančiųjų ir 
klausančiųjų. Šis šiltas bei pa
kilus jausmas mus lydėjo iki 

sezono pabaigos, nes buvo 
puiki atspirtis mūsų visų metų 
darbams" - atviravo Dalia 
Viskontienė. 

Kaip ir kasmet, taip ir 
2007 metų gruodį "Volungė" 
pakvietė į kalėdinį koncertą. 

Jam buvo mestos visos gali
mos Toronto lietuvių muzikų 
pajėgos. O ypač visus džiugi
no mūsų mažoji pamaina -
jaunimo choro dainininkai. 
Verta paminėti šešiamečius 
jaunimo choro dainininkus -
Aurą Gabrytę ir Arą Janeliū
ną, kuriuos į chorą atvedė pa
vyzdingosios volungietės ma
mos. Jiems, patiems mažiau
siems, kartais sunku ramiai 
išstovėti visą koncertą, bet jie 
buvo puikiai išmokę visas gies
mes ir matėsi jų pastangos ne
atsilikti nuo vyresniųjų. 

Šiuos metus vainikavo 
balandžio mėnesį įvykęs "Vo
lungės" koncertas "Pavasario 
puokštė". Buvome maloniai 
nustebinti pilnutėle sale klau
sytojų. "Tai, kad jie ateina, 
mums yra didelis dalykas. 
Mes dirbame jausdami, kad 
yra pakankamai žmonių, įver
tinančių pastangas ir norinčių 
mūsų klausytis", - džiaugėsi 

Vadovė. Po koncerto ne iš vie
no lūpų išgirdome padėką už 
šiltą, gražią ir nuoširdžią dai
ną, praskaidrintą nuotaiką bei 
muzikos suvirpintą širdį. Gal 
ne visuomet mūsų repertua
ras yra populiarus, bet tie, 
kurie koncerto klausėsi ne tik 
ausimis, bet ir širdimi bei sie
la, pajuto mūsų nuoširdų pa
vasarinį sveikinimą. 

Taigi, volungiečiai atsi
sveikino, linkėdami vieni ki
tiems gerų atostogų, o kartu 
ir ramaus poilsio, nes naujasis 
33-asis sezonas, prasidėsiantis 
rugsėjį, pranašauja įspūdin
gus įvykius. Bet... tai tebus 
paslaptis ... 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Penktasis 'fytuvėnų va

saros festivalis prasidėjo 
birželio 1 d. Tytuvėnų ber
nardinų vienuolyne, unika
lioje baroko architektūros 
ansamblio erdvėje, valstybi
nio pučiamųjų orkestro 
"Trimitas" ir Siaulių valsty
binio kamerinio choro "Poli
fonija" koncertu su solistu 
klarnetininku Algirdu Bud
riu. Pasak festivalio meno 
vadovo Roberto Šerveniko, 
festivalyje siekiama prista
tyti įdomią kamerinę muzi
ką, nes tai diktuoja pačios 
koncertų patalpos: Tytuvėnų 
vienuolynas, Baisogalos ir 
Kelmės dvarai, Chaimo 
Frenkelio vila Šiauliuose, 
Kurtuvėnų svirnas, Šiaulių 
katedra ir Joniškio šventovė. 

Vienas festivalio koncer
tas visuomet skiriamas Tytu
vėnuose dirbusio kun. Ri
čardo Mikutavičiaus atmini
mui. Šiemet tai bus choro 
"Brevis" iš Vilniaus su so
liste Christina Miatelli (Ita
lija) atliekami itališki madri
galai ir kansonos Vazų dva
re. Tarp penkiolikos festiva
lio koncertų būna lietuviško 
kūrinio premjera. Šiais me
tais Lietuvos kamerinis or
kestras su smuikininku Pavel 
Berman (Italija) ir klarneti
ninku Roger Vigulf (N orve
gij a) atliko kompozitoriaus 
Alvydo Malcio Koncertą 
obojui su orkestru. Taip pat 
festivalio tradicija tapo ir 
pristatymas vis kitokio inst
rumento - šiemet ta garbė 
atiteko obojui. Kartu su 
Klaipėdos kameriniu orkest
ru obojumi grojo solistas 
Robertas Beinaris. Festiva
lio uždarymo koncertui rug
pjūčio 30 d. numatyta Georg 
Friedrich Handel pastoralė 
Acis ir Galatea. 

Kauno IX forte birželio 
20 d. įvyko ypatingas Pa
žaislia muzikos festivalio 
renginys, kurio programoje 
- vengrų kompozitoriaus 
Frigyes Hid sukurtas Re
quiem, skirtas žuvusių visų 
laikų karuose atminimui. 
Veikalą atliko Kauno valsty
binis choras (vad. Petras 
Bingelis ), Šaulių valstybinis 
kamerinis choras "Polifoni
ja" (vad. Gediminas Rama
nauskas), valstybinis pučia
mųjų orkestras "Trimitas" 
(vad. Algirdas Budrys) ir so
listai Asta Krikščiūnaitė, Ri
ta Preikšaitė, Mindaugas 
Zimkus ir Liudas Norvaišas. 
Pasak dirigento P. Bingelio, 
šis Requiem - tai ne tik dra
matiškas ir didingas, bet ir 
sudėtingas kūrinys, žiūro

vuose sukeliantis nemažai 
emocijų, apmąstymų ir gilių 
išgyvenimų dėl to, ką patyrė 
žmonija. 

Amsterdame (Olandija) 
birželį vykusiame naujosios 
muzikos festivalyje "Holland 
Festival" buvo grojama lie
tuvių kompozitoriaus Bro
niaus Kutavičiaus oratorija 
Paskutinės pagonių apeigos. 
Prieš 30 metų sukurtą ora-

toriją atliko Olandijos radijo 
choras "Groot Omroepko
or", Olandijos vaikų choras, 
Olandijos radijo kamerinis 
orkestras ir solistė Gintarė 
Skerytė. Dirigavo britas Ja
mes Wood. Ši oratorija buvo 
įtraukta į festivalio programą 
olandų kompozitoriaus, pia
nisto, radijo laidų vedėjo, lie
tuvių muzikos propaguotojo 
Robert Nasveldo pasiūlymu. 

Kompozitorius Bronius 
.Ku.tavičius, pripažintas vienu 
pačių svarbiausių šiuolaiki
nės lietuvių muzikos figūrų, 
yra laikomas lietuviškojo mi
nimalizmo pradininku. Jo 
minimalizmas - tai jo paties 
išradimas, kurio gilios šak
nys glūdi archaiškose lietu
vių liaudies muzikos for
mose. Kompozitorius prisi
pažįsta savąją kūrybinę vizi
ją atradęs gana vėlai - artė
damas prie keturiasdešim
ties. Jo Panteistinė oratorija 
(1970) dabar laikoma tikrai 
modernios lietuviškos muzi
kos atspirties tašku, o Pasku
tinės pagonių apeigos (1978) 
laikomos svarbiausiu ir įta
kingiausiu lietuvių šiuolaiki
nės muzikos veikalu. 

Vyriausybės nutarimu 
70 kilnojamųjų kultūros ver
tybių - paveikslų, skulptūrų, 

baldų, patalpų detalių ir t.t. 
- buvo paskelbtos kultūros 
paminklais. Tarp jų yra isto
rinę vertę turintys XX š. pra
džios paveikslai, nutapyti 
Antano Žmuidzinavičiaus, 
Petro Kalpoko, Kazio Šimo
nio, Justino Vienožinskio, 
Adomo Galdiko, Jono Macke
vičiaus, Kajetono Šklėriaus, 
Adomo Varno, Onos Rio
merienės; garsių Lietuvos 
asmenybių portretai (Jono 
Basanavičiaus, Simono Dau
kanto, Maironio, Mykolo 
Biržiškos, Vinco Mykolai
čio-Putino), skulptorių Juo
zo Mikėno, Antano Alek
sandravičiaus, Petro Rimšos 
darbai. Taip pat meniški "art 
deco" stiliaus medinių baldų 
komplektai, senoviniai XVIII 
ir XIX š. laikrodžiai, siety
nai. Reikšmingiausias kultū
ros vertybes atrinko Kultū
ros paveldo departamento 
Kilnojamųjų kultūros vertybių 
vertinimo žinovų komisija. 

UNESCO būstinėje Pa
ryžiuje birželį buvo atidaryta 
trumpalaikė Lietuvos kryž
dirbystei skirta paroda "Gy
vybės medis. Lietuvos kryž
dirbystė ir simbolika". Paro
doj e buvo išstatytos auten
tiškos XIX š. medinės šven
tųjų skulptūrėlės, lietuviškų 
kryžių viršūnėlės, šiuolaiki
niai metaliniai Vytauto Ja
ručio darbai ir kryžių bei kop
lytėlių nuotraukos, kuriomis 
pabrėžiama, kad šių dirbinių 
erdvė - ne muziejų galeri
jos, bet jie yra neatsiejami 
nuo Lietuvos peizažo. Paroda; 
atidaryme dalyvavo UNESCO 
vadovai, užsienio valstybių 
ambasadoriai prie UNES
CO, Lietuvos kultūros mi
nisterijos atstovai. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
Hllmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki 
7 Y.Y. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 Y.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. tenn. lnd •••••••••• 1.50% .Asmenines paskolas 
180-364 d. tenn. lnd ..•••...• 1..50% nuo ..•••.•.• .5.75% 
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.DO% 
2 metų tarm. lnd611ua ••••... .2.50% SlllUllea peakola 
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85% 
4 metų tarm. lnd611u• .•••...• 3.10% 
5 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.25% 
1 metų "'cuhllble" GIC •••••• 2.50% 
1 metų GIC-mat. palūk .••... .2.75% 
2 metų GIC-met. palūk ••••••• 3.25% 
3 metų GIC-met palūk .••...• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk •••••• A.10% 
5 metų GIC-met palūk .••... A.25% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 1.50% 
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . .3.50% 
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd ••• 3.85% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m.tenn.lnd. • A.80% 
Taupo!Nllų sųkallų ......... 0.10% 
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki •••• 0.10% 
Amerikos dol. kald. pal. 

taupymo 8IĮ8k. •••••••• 0.10% 

nuo ••••••••• .&.75% 
Naklln. b.lrla pakalu: 

SUnekel61amu 
nual1me1u 
1 metų •••.•.• .5.25% 
2 metų ••••••• .5.40% 
3 metų •••...• .5.50% 
4 metų ••••••• .5.80% 
5 metų •••...•• 6.05% 

Sukaltlamu 
nuallm61u 
1, 2, 3 metų ..• A.75% 

Amerikos dol. GIC 1 metų .Duodul1 kometcln„ 
tenn. lnd ••••••••••••• 1.75% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 

praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILVJE 

NEDIRBS 
ANTRADIENIAIS 

Ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs 

Įprastomis valandomis 

e l~:g COfP. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suite 1508 
Tororuo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca 

•JndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0.0.S., M.Sc., O rtho . Oip., FRCO (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Globalizmas Lietuvoje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Atrodo, sukurti tą "monst
rą", kaip ES pavadino Briuse
lyje kalbėjęs sovietų rezisten
tas Vladimiras Bukovskis, nė
ra taip lengva. Net už eurus 
savo nepriklausomybes par
duodančiose valstybėse esa
ma pasipriešinimo ES super
valstybės ("Naujo Europinio 
Sovieto" anot Michailo Gor
bačiovo) kūrimui vietoje ES 
"laisvos rinkos", kaip kalbėta 
pradžioje, iškėlimui. Savo me
lo dumble įklimpusiems ES 
architektams globalistams pa
galbon atėjo melo konsultan
tai - apgaulės strategai. Bel
gijos premjeras Paui Henry 
Spaak patarė pristatyti žmo
nėms ES tik kaip prekybos už-

tvarų griovėją, o ne politinę 
sąjungą. Tui buvo bandoma 
vykdyti. 

Kai 2006 m. prancūzai ir 
olandai referendumais su
stabdė ES konstitucijos mara
toną, ES architektams pagal
bon atėjo Prancūzijos teismo 
už suktybes baustas, finansi
niu sukčium. kai kur vadina
mas, Vakarų globalistas (CFR 
veteranas) Sorosas. Kalbėda
mas Briuselyje "Europos poli
tikos centro" renginyje jis pa
tarė atsisakyti bandymų gauti 
visų ES narių pritarimą jos 
konstitucijai, o to pat pasiekti 
"po truputį" ("piecemeal"). 

Lietuvos politinėje girai
tėje "pilietinių" - "atvirų" 
šungrybių prisėjęs milijardie
rius Sorosas, kaip matome, 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšiwn su kūno 

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

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

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

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:'·Q-7~~-\~~- .i;'<.~"'"'·~~-

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

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

------1111111111111111111111 
RC>"VA..L LEPA..c:iE 
•1111111111111111•1111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

neiškentė neįsi.kišęs ir į ES 
apgaulę. Tučiau "po truputį" 
apgaulės receptą jis pasisko
lino iš kito globalisto (CFR 
nario) Richard N. Gardner, 
kuris 1974 m. siūlė JAV globa
listams atsisakyti ("fronti
nio") tiesioginio amerikiečių 
stūmimo i pasaulinės valdžios 
glėbį. 

Vietoj to siūlė "'žingsnelis 
po žingsnelio", "po truputį", 
naikinant JAV konstituciją 
kurti pasaulinę valdžią. Jai 
kelią kloja kitas lietuviams 
žinomas globalistas - D. Ro
ckefellerio samdytos smege
nys, CFR klubo narys Z. Brže
žinskis, knygoje Between 1Wo 
Ages. 

Tud belieka klausti, ar 
mūsų "trys Beždžionės" yra 
nebylios iš istorinės prigim
ties, ar ir jos yra kieno nors 
"pirktos smegenys". Politikoje 
ir žiniasklaidoje tarpais būna 
"ne madoje" kalbėti ir rašyti 
kuriais nors klausimais. Daž
nai "geroje kompanijoje" kas 
nors nutraukia kalbą apie tau
tos ir Valstybės opiausius 
klausimus, nes tai yra "politi
ka". Tučiau tokiais atvejais ty
la yra šlykščiausia politika. 
Belieka tikėtis, kad tylos ma
da pasikeis i atsakingos laisve 
ir nepriklausomybe veiklaus 
sielojimosi m.adą. 

ATSIŲSTA PAMINf:TI 

ŠIAURIETIŠKI ATSIVĖ
RIMAI, Pasvalio krašto istorijos 
ir kultūros žurnalas, 2008/1 (24), 
76 psL ir viršeliai. Leidžia Šiau
rietiški atsivėrimai visuomeninė 
redakcija. Redaktorė administ
ratorė Danguolė Abazoriuvie
nė; redaktorius Sigitas Kani
šauskas. Leidinys gausiai iliust
ruotas, teikiantis idomios infor
macijos apie šiaurės Lietuvos 
vietoves, įvykius bei gyventojus 
istorinėje bei dabarties per
spektyvoje. 

žIEMGAU, istorijos ir kul
tūros žurnalas 2008/1, 72 psl. ir 
viršeliai; leidžiamas du kartus 
per metus "Žiemgalos" leidyk
los, V. Krėvės pr. 111-66, LT-
50373 Kaunas-41; atsak. redak
torius ir sudarytojas Vytautas 
Didžpetris. Žiemgalos tyrinėjimų 
15 asmenų redaktorių kolegija. 
Daug vertingos informacinės bei 
mokslinės medžiagos. 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS i r PA RDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



Savo tėviškės nepamiršęs 

Feliksas Mockus (trečias iš kairės) tėviškėje su artimiausiais šeimos nariais - iš k.: dukra Li
nutė, sesuo Bronė Bartkevičienė, Feliksas, sesuo Vmcutė Vtlkienė ir brolis Dominas 

KĘSTUTI' 
PRANCKEVICIUS 

Jau dvidešimtąją vasarą 
savo tėviškės sodybą Vareikių 
kaime, Upninkų seniūnijoje, 
Jonavos rajone aplanko Ka
nadoje gyyenantis Feliksas 
Mockus. Šį vidurvasarį su 
dukra Linute parvykęs gimti
nėn pirmiausia nuskubėjo 
prie plačiašakių liepų. Po 
aukštaūgėmis liepomis kas
kart vis naujai atgimsta toli
mos vaikystės ir neramios jau
nystės dienų prisiminimai. Čia 
kadaise stovėjo Mockų gyve
namasis namas. Per Antrąjį 
pasaulinį karą praūžusias 
audras Vareikiuose nukentėjo 
tik Valančių sodyba. Tuo ne
ramiu laikotarpiu Feliksas dar 
mokėsi Veprių žemės ūkio 
mokykloje. 

Likus vos metams iki karo 
pabaigos Stalino kariauna, vy
damasi vokiečius, grėsmingai 
artėjo prie Lietuvos sienų. 
Tuo metu nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės gene
rolo Povilo Plechavičiaus ini
ciatyva buvo nuspręsta steigti 
vietinius karinės rinktinės bū
rius ir taip mėginti pasiprie
šinti besugrįžtantiems raudo
niesiems okupantams. Tokie 
būriai buvo pradėti formuoti 
ir Jonavos bei Ukmergės kraš
tuose. Į vieną iš jų pateko ir 
23-metis Feliksas. 

Po karo emigravusiam į 
Kanadą F. Mockui gyvenimą 
teko pradėti iš naujo - drauge 
su šimtais atvykėlių iš Euro-

pos ieškojosi bet kokio darbo, 
kad tik būtų galima greičiau 
atsistoti ant kojų. Daug padė
jo nuo ankstesnių laikų Kana
doje apsigyvenę tautiečiai. 
Ten jau gyveno ir Felikso 
krikšto tėvelis, rašęs jam laiš
kus dar į nepriklausomą Lie
tuvą. 

Išgyveno, atkuto tolimoje 
šalyje ir mūsų kraštietis F. 
Mockus. Tun susipažino supa
našaus likimo lietuvaite Vida, 
kilusia nuo Žemaitijos krašto, 
po kelerių metų susituokė ir 
sukūrė gražią šeimynėlę, susi
laukė trijų vaikų - dukters ir 
dviejų sūnų. Vyresnysis sūnus 
Jonas, baigęs inžinerijos moks
lus, šiuo metu gyvena ir dirba 
Čikagoje, o humanitarinį išsi
lavinimą įgijęs Vytautas ren
giasi gtjžti į Turontą iš Kinijos, 
kur jau praleido keletą metų. 

Gyvendamas anapus toli
mojo Atlanto, Feliksas teigė 
nė dienos nepamiršdavęs ir 
savo brangios Tėvynės. Prieš 
64-erius metus Lietuvą pali
kusiam kraštiečiui ypač rūpė
jo sužinoti, kaip gyvena šeima, 
ar niekas nenukentėjo per tą 
neramųjį pokarį? Per tą laiką 
Mockų šeimyną užgriuvo di
delė nelaimė - maždaug prieš 
61-erius metus į jų sodybą įsi
veržę NKVD-istai iki pamatų 
supleškino trobą, neva, už tai, 
kad šeimininkai slepia "bandi
tus". Kluone suradę Felikso 
tėvo brolį Antanėlį, atėjusį 

kulti javų, kone mirtinai su
daužė. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

~w~v~ 

DENT.A.L C::.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (41 6) 763-5677 

Ntr. L. Kedenytės-Ažukienės 

Neramumams praėjus, 

Mockai, padedant darbštiems 
kaimynams, netrukus pasista
tė naują trobą. Thčiau skriau
dikų palikta žaizda ne taip 
lengvai gijo - visam gyveni
mui nukentėjėlių šeimoje liko 
dvasinės ir moralinės kančios. 

Nuo tėvų žemės ir arti
mųjų atskirtam Feliksui, kaip 
ir tūkstančiams priverstinių 
emigrantų, beveik pusę am
žiaus buvo užkirstas bet koks 
kelias susitikti su savo namiš
kiais ir giminėmis. Ir pamatyti 
savo brangių tėvelių Feliksui 
nebuvo lemta - tėvas Jonas 
Upninkų kalnelin atgulė 
1955-aisiais, o motina Mari
jona - 1985 m. 

Lietuvoje jo dar laukė 
daugybė susitikimų ne tik su 
giminėmis ir artimaisiais, bet 
ir negausiai išlikusiais jaunys
tės dienų draugais. Ypač džiu
gu mūsų kraštiečiui susitikti 
su buvusiu moksladraugiu 
Klemensu Palaima - Upninkų 
krašto istorijos metraštininku, 
žinomu agronomijos mokslų 
specialistu. 

Ne pamirš F. Mockus ir 
Upninkų pagrindinės mokyk
los, puoselėjančios skautybės 
idėjas. Prieš porą metų jis ta
po šios mokyklos Garbės na
riu. Dar prieškarinėje Lietu
voje tapęs skautu, Feliksas ak
tyviai įsijungė į šią organiza
ciją, vėliau tęsė skautybės 
veiklą ir Kanadoje. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 
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PARAMOS NUOŠIMČIAI 
Palūkanų norma 4. 75% 

TAUPOMOJI 
SĄ.SKAITA 

PAPILDOMA 
TAUPOMOJ l 

INVliSTICINi 
SĄ.SKAITA 

"GIC" INDĖLIAI 
0.75% (taikomas pelno padalin imas) 

l metų 2.75% 

"Planas24" KASDIENINIŲ 2 metų 3.25% 

PALŪKANŲ ČEKI Ų l TAUPOMOJI 3 metų 3.75% 
Balansas: $0-$4,999.99 0.05% 4 metų 4.10% 
$5,000.00 - $9,999.99 O. l 0% 5 metų 4.25% 
$10,000.00-$24,999.99 0 .25% l metų kas mėn. mokamos pa lūkanos 2.25% 

$25,000.00-$59,999.99 0.50% l metų iškeičiamas 2.50% 
Virs $60,000.00 1.25% l metų JAV dolerių 1.80% 

Nemokami įnašai, 
i š·ėmimal, 

čekių patarnavimai 

+ 

"GIC" INDĖLIAI 
(pelno padalinimas netaikomas) 

l metų 3.35% 

2 metų 3.95% 
3 metų 4.3 0% 

4 metų 4.5 0% 
5 metų 4.60% 
l metų iškei čiamas 3.25% 

JAV DOLERIŲ KASDIENI N IŲ 

PALŪ KANŲ 0 .25% 
TERMINUOTI INDĖLIAI 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviras, kintamųjų palūkanų 4 .75% 
l metų pastoviųjų palūkanų 5 .25% 

5 .45% 

3 0 - 89 dienų 1.6 0% 

9 0 - 179 dienų 1.8 0% 
180 - 269 d ienų 1.85% 
2 70 - 364 d ienų 1.90% 

l metų 2.20% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.85% 

4 metų 3.10% 
5 metų 3.25% 2 metų 

3 metų 
4 metų 

5 metų 

5 .55% Iške ičiami p rieš terminą mažesniais 
5.8 0% nuošimčiais 

6.15% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos PENSIJŲ FONDAI 
pagal pareikalavimą Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 

l metų pastoviųjų palūkanų 3.50% 
RIBOTAS KREDITAS SU 2 metų 

NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 3 metų 
Nuo palūkanų norma + 0.0% 4 metų 

5 metų 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Nuo palūkanų norma+ 1.0% 

Vi si pateikti nuošimčiai gali būt i 

keičiami be j spė jimo 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Nuo palūkanų norma+ 2. 0% HH 

PARAMA 

3.85% 
4 .25% 

4 .50% 
4 .60% 

Palankūs nuošimčiai . Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W. 41 6-207-9239 1573 Bloor W. 416-532-1149 www.parama.ca 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc .. OLS .. OUP 

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

TEL: (416) 237-1893 

ST.CLAIR/OAKWOOD"\ ~Q~~~. 
12 kambari~l~: 1.ki 
mo1<.1~w~ll< ·~psip1r-
kf'I~~ vimas. Prašo 
$499,!I~. 
BURNHAMTHORPE/GOLDEN 
ORCHARD 4 miegamųjų "5 
BACK-SPLIT LEVE L" , privatus 
įvažiavimas, dvigubas garažas, 
2 min. iki autobuso, einančio l 
požeminį t raukini, arti prie mo
kyklų, apsipirkimo. Prašo 
$485,000. 

SKA MBINTI 

FAX: (416) 237-0426 

TEODORUI STANULIUI, broker 

RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 
ar i namus 416-231-4937. 
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9-0 SPORTAS 
v 

Iš SALFASS organizuotų rungtynių 

ŠALFASS varžybose Detroite sidabro medalių laimėtojos mergaičių "B" klasėje (kairėje), "Anapilio" krepšininkės, sėdi iš kairės - L. Saplytė, A. Stončiūtė, 
R. Rėkutė, stovi: V. Jonuškaitė, V. Grigutytė, treneris V. Juzėnas, D. Vilkelytė, A. Rudnitsky, A. Vaškevičiūtė, trenerė E. Juzėnas; dešinėje - berniukų "D" klasės 
sidabro medalių laimėtojai, "Anapilio" klubo krepšininkai, iš kairės - L. Vilkelis, L. Kartavičius, R. Rėkus, R. Horner, treneris R. Petronis, D. Grigutis, A. Petronis 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Imtynininkas Mindaugas Mizgaitis 

padovanojo Lietuvai pirmąjį medalį Pekino 
olimpiadoje. Lemiamoje dvikovoje lietuvis 
(svorio grupėje iki 120 kg) palaužė prancūzą 
Y. Szczepaniak ir iškovojo bronzos medalį. 
Mindaugas Ežerskis darė viską, tačiau jam 

nepavyko tapti olimpinių žaidynių medalininku. 

• Š. Jasikevičius su koman
dos draugais džiaugėsi per
gale. Maskvos ereliai nutup
dyti: Lietuva - Rusija 86:79. 
Lietuvos krepšininkai įvykdė 
prieš rungtynes keltą planą -
atkeršyti Rusijos rinktinei už 
pralaimėjimą Europos čem
pionato pusiaubaigmėje. Lie
tuviai Pekino olimpinėse 

krepšinio rungtynėse 86:79 nugalėjo Rusijos rinktinę ir iško
vojo trečiąją iš eilės pergalę A grupėje. 

• Lietuvos moterų krepšinio rinktinė nesėkme pradėjo 
Europos čempionato atrankos A grupės varžybas. Pirmose 
rungtynėse lietuvės išvykoje 47:63 nusileido Izraelio krep
šininkėms. 

• Olimpinių žaidynių Kinijoje moterų buriavimo "Laser 
Radial" klasėje sėkmingą pasirodymą tęsia Lietuvos sporti
ninkė Gintarė Volungevičiūtė. Po trečiojo plaukimo lietuvė 
kartu su australe S. Blanck yra surinkusios po 24 taškus ir 
užima 3-4 vietas. 

• Pekino vasaros Olimpinių žaidynių vyrų vienviečių val
čių irklavimo 2000 metrų varžybose Lietuvos atstovas Min
daugas Griškonis pusiaubaigmės plaukime nuotolį įveikė per 
7 min. 20.32 sek. ir nepateko į baigmę. 

• Pekino Olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšinio rinkti
nę palaikančius žiūrovus papiktino varžybų organizatorių 
veiksmai. Kinai prieš kiekvienas Lietuvos komandos rung
tynes sutrumpino Lietuvos himną. 

• Edvinas Dautartas daugiau nei 2 sekundėm pagerino 
Lietuvos rekordą, tačiau to nepakako, kad lietuvis patektų į 
Pekino vasaros Olimpinių žaidynių vyrų 200 metrų plaukimo 
krūtine pusiaubaigmę. 

• UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos rato pirmąsias 
rungtynes Lietuvos čempionas Kauno FB "Kauno" klubas 
svečiuose pralaimėjo Olborg "Aalborg" klubui (Danija) rezul
tatu 0:2. 

• Mureck (Austrija) pasibaigusiame Europos sąjungos 
jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 m. ir jaun.) šachmatų 
čempionate Kauno JSO mokyklos auklėtinis dvylikametis 
Tomas Laurušas užėmė antrąją vietą. Po devynių ratų kovos 
šveicariška sistema trenerio Kęstučio Kauno auklėtinis surinko 
7 taškus iš 9 galimų. VP (Ntrs. DELFI) 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenume
ratos baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės 
su jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. 
Tuo sutaupysite administracijos laiką ir pašto išlaidas. 

Pasižymėjo lietuvaitė 
Liepos 9 d. The Toronto Star sporto 

skyriuje buvo paskelbti pasižymėję atle
tai/ės įvairiose katalikų ir bendrinėse 
mokyklose ("Athletic Honour Roll", S6 
psl.). Tarp jų buvo Larissa Krikščiūnaitė 
(Cardinal Carter Academy, TDCAA 
lygoj), kuri tapo savo mokyklos iškiliau
sia sportininke. Savo TDCAA lygos lauko 
teniso pirmenybėse birželio mėn. ji 
laimėjo aukso medalį, jaunių grupėje 
(9/10 kl. ), įtemptoje kovoje nugalėdama 
tris žaidėjas. 

Mokyklos fiz. aukl. treneriai ją išrinko 
geriausia 2007-2008 m. atlete ("Most Va
luable Female Athlete"). Larissa yra Eu
genijaus ir Diane Krikščiūnų dukra. Ji 
priklauso "N orth York Tennis" klubui, 
kurio nariai yra ir visa jos šeima. Treni
ruojasi per žiemą Mayfair Racquets 
klube. 

Nuotraukoj - mokyklos premiją jai teikia kelis kartus Kanadai atstovavusi olimpinė 
plaukikė Joanne Malar (dešinėje) per vietinės spaudos Town Crier laikraščio priėmimą 
Leaside rajone birželio 12 d. Inf. 

Bilietai i Lietuvą 2008 
biržel io 27 - rugpjūčio 11 , 2008 

$1 , 150 
rugpj;ūčio 12 - rugsėjo 30, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai $250 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 

Pabrežaitei-Flores 

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

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

Fax 416-22 1-4885 
gabriele@bdt. c~ONT AEG. 03228277 

BDT1n}1·ltlT1·t1 ?e1 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

• 

~< E S 1'1\ l ~l Ja\ S 
Afff S"fUDIO 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami pamink l ų projektai, 
konsultacijos 
•sku lptūros (pamin kl inės ir dekoratyvinės) 

Telefonas {905) 510-4707 
El. paštas: kkesminas@hotmail.com 

l'EOOS SPECIALISTAS 
CH[ROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KUL O SKAUSMA.l 

... PEDOS SKAUSMAI „ PTR TŲ DEFORMACLIO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ S tORŲ P DŲ PRf ŽIORA 

+ VAIKŲ EISE OS 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 
IR El O TRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l D '"KLAlS 

+ PRITMAM VJSUS 

PLA lN!U DRAUDfMU 

+ ST RJLOS ĮRA KIAl 

LIGONIUS PRJ/MAME: 
352 WI SO S . ., ANCAST R, Ont. T 1 • (905) 648-9176 



''Misija Sibiras '08'' 
Sibire jau sutvarkytos penkerios 

lietuviškos kapinės 
LAURA TYRYLYTĖ 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), projekto 
"Misija Sibiras '08" organizatoriai, liepos 3 d. sulaukė skam
bučio iš ekspedicijos po lietuvių tremties vietas dalyvių. Pasak 
šiuo metu Sibire esančio projekto koordinatoriaus Arno Mar
cinkaus, kol kas ekspedicija vyksta pagal numa~ą planą. Da
lyviai jau aplankė Briusinską, Akulšetą, Tulą bei Čeremhovą ir 
sutvarkė penkias lietuvių tremtinių kapavietes. 

Ekspedicijos dalyviams jau teko patirti ir netikėtų išban
dymų. Keliaudami į Taišetą "Misija Sibiras '08" dalyviai turėjo 
keltis per upę. Tačiau retai gyvenamoje vietovėje nebuvo jokio 
tilto ar negilios brastos, todėl jaunuoliams teko sunkias, dau
giau nei 20 kilogramų, kuprines pakelti aukštyn ir bristi per 
upę. Kai kuriems dalyviams vanduo siekė gerokai aukščiau 
juosmens. Sušlapę, tačiau nepraradę entuziazmo tęsti savo 
misijos jaunuoliai po neilgo poilsio keliavo toliau. Artimiau
sias jų tikslas - Taišetas bei Saitokas. 

Kaip teigia projekto koordinatorius Arnas Marcinkus, šie
met pavyko suburti iš tiesų motyvuotus bei ištvermingus, o 
svarbiausia, linksmus žmones. "Bet kokie sunkumai, iškylantys 
ekspedicijos metu, įveikiami lengvai ir su šypsena, o svarbiau
sia - visuomet jauti bendražygių palaikymą ir norą padėti", -
sako A. Marcinkus. 

Ekspedicijos "Misija Sibiras '08" dalyviai šiemet jau su
tvarkė penkias lietuvių tremtinių kapavietes. Netoli Briusinsko 
esančios kapavietės laikomos vienomis didžiausių lietuvių 
tremtinių kapaviečių šiame Sibiro regione. Kol kas Lietuvos 
vyriausybė neskiria specialaus dėmesio nykstančioms lietuvių 
kultūrinio paveldo vietoms Sibire. Jas tvarko tik savanoriškos 
lietuvių ekspedicijos, tokios kaip "Misija Sibiras". 

"Misija Sibiras" - jau trečius metus Lietuvos jaunimo or
ganizacijų tarybos (LiJOT) organizuojamas projektas. Jo 
metu jauni žmonės vyksta į lietuvių tremties vietas, susitinka su 

"Misija Sibiras '08" dalyviai tvarko lietuviškas kapines 
Ntr. www.misiiasibiras.lt 

vis dar ten gyvenančiais lietuviais, tvarko kapavietes. Užfiksavę 
savo įspūdžius nuotraukose, video medžiagoje bei dienoraš
čiuose, projekto dalyviai, grįžę į Lietuvą, pasakoja apie tai 
mokyklose bei miestų kultūros centruose, rengia parodas. 
Taip siekiama supažindinti visuomenę su lietuvių genocido 
periodu, gyvai, o ne iš vadovėlių perteikti tikrą tautos istoriją. 
Daugiau informacijos apie projektą ir visos naujienos iš Sibiro 
nuolat skelbiamos projekto puslapyje internete: www.misijasi
biras.lt. 

Daugiau informacijos: Laura Tyrylytė, Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos (LiJOT) ryšių su visuomene koordina
torė; el.paštas: informacija@lijot.lt; Mob. tel.: 8 6767 8229; 
www.lijot.It bei www.misijasibiras.lt 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road 104-3945 Doug Leaven Blvd. 

9 
Missis auga, ON LSG 1E5 Mi i auga, N LSN OA'5 

~--~ www.watersidedental.ca www.9t.hlinedental.ca 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
''Eurofestivalis 2008'' 

Eurofestivalį atidaro Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 

Vasario 16-osios gimnazi
joje vyko jau įvairiausi rengi
niai: studijų savaitės, moksli
nės konferencijos, jaunimo 
kongresai, stovyklos, Joni
nės ... O šiais metais prisidėjo 
dar vienas visai naujo pobū
džio renginys - pirmasis Eu
ropos lietuvių roko festivalis 
"Eurofestivalis 2008". Jis vyko 
tris dienas, nuo liepos 4 iki 6. 
Jį organizavo prieš vienerius 
metus Hiutenfelde įsteigtas 
Europos lietuvių kultūros 
centras (ELKC), kuriam va
dovauja Rimas Čuplinskas. 
Jam padėjo Vokietijos lietu
vių jaunimo sąjunga ir Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
valdyba. 

Vokiečių regioninėje spau
doje festivalis susilaukė ypa
tingo dėmesio, nes jį atidarė 
pats Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, tuo metu 
viešėjęs Vokietijoje. Tai buvo 
penktadienį, liepos 4, 5 v.p.p. 
gimnazijos parke. Prezidentas 
pasveikino festivalio dalyvius. 
Jo žodžiais, iš istorijos žino
me, kad lietuviai yra dainuo
janti tauta. Lietuvos Prezi
dentas palinkėjo festivaliui 
tapti gyva tradicija. Preziden
tas dar pasiklausė gimnazijos 
jaunesnių mokinių roko gru
pės "Glavviam" bei mokinės 
iš Argentinos Dainos Juknai
tės dainų ir tą patį vakarą grį
žo į Lietuvą. 

Festivalio sceną perėmė 
grupė "Virge" iš Bonnos. Gru
pės vadovas Virginijus Jocys 
yra Vasario 16-osios gimnazi
jos absolventas. Jis jau beveik 
20 metų koncertuoja su savo 
grupe. Dabar jai priklauso lat
viai būgnininkas Dagnis Lei
lands ir bosistas Edgaras Brie
dis, alias Jozix. Su jais jis daž
nai sėkmingai pasirodo Latvi
joje. Neapvylė jis ir čia žiūro
vų, per pusantros valandos 
perteikdamas visą spektrą sa
vo kūrybos. Vėlyvą vakarą 
pusantros valandos grojo gru
pė "Requiem" iš Lietuvos, ku
ri į festivalį buvo pakviesta 
svečio teisėmis. Pirmos dienos 
programą užbaigė šešiolik-

metė gimnazistė Gerda Ekin
dorf įspūdingu akrobatiniu 
ugnies šokiu. 

Antros dienos programos 
pirmoji dalis buvo skirta Va
sario 16-osios gimnazijos mo
kiniams. Gimnazijoje jau nuo 
Velykų, kai buvo suorganizuo
tas mokiniams roko talentų 
koncertas, susikūrė keturios 
grupės ir labai uoliai ruošėsi 
festivaliui. Visos jos čia dabar 
ir pasirodė. Pirmoji buvo 
"Glavviam" - tai žemesnių 
klasių mokiniai Ieva Pikelavi
čiūtė, Aurelija Kvietelaitytė, 
Goda Pachomovaitė, Lukas 
Krause ir Goda Brocaitė. Jie 
dainavo per festivalio atida
rymą. 

Seštadienį pirmoji daina
vo Daina Juknaitė iš Argenti
nos. Ji žavėjo savo skaidriu 
balsu ir Pietų Amerikos me
lodijomis. Antroji grupė 

"Kraujo ašara" pademonstra
vo griežtas roko melodijas ir 
atitinkamus tekstus, sukurtus 
dainininko Evaldo Viskonto, 
bet taip pat ir lyrinių kūrinių. 
Evaldą elektrine gitara ir mu
šamaisiais lydėjo Šarūnas Si
vickis ir Aurelijus Žitkauskas. 
Trečioji švelniu balsu padai
navo Greta Kvederauskaitė 
"Greta Kati", kuri jau žinoma 
savo pasirodymais gimnazijos 
ir bendruomenės programo
se. Jai padėjo būgnininkas 
Aurelijus Žitkauskas. Visi dai
navo lietuviškus tekstus. 

Vytas Lemkė Eurofesti
valio proga su bosistu Marty
nu Lipšiu sukūrė grupę "Pa
saqua". Vytas yra priklausęs 
daugeliui roko grupių. Abu, 
Vytas ir Martynas, besimoky
dami Vasario 16-osios gimna
zijoje, grojo kartu su būsimais 
"Skamp" muzikantais Viktoru 
Diavara ir Viliumi Alesiumi. 

Susirinkusius žavėjo ir 
Valentinas Baibokas iš Di
džiosios Britanijos, kuris Lie
tuvoje priklausė kelioms roko 
grupėms, jis 1978 m. su Balti
jos ansambliu tapo "Gintari
nės triūbos" konkurso laurea
tu. Nuo 2000 m. jis gyvena 
Londone. O Darius Mileris 

Nojus, žinomas vokalistas, 
dainų tekstų ir muzikos auto
rius, nuo 2000 m. sėkmingai 
besireiškiantis Airijoje, Euro
festivalyj e pagrojo ir padai
navo jau pagarsėjusias savo 
dainas ir melodijas iš naujau
sios savo kūrybos. Iš Prancū
zijos atvyko grupė "Triolina". 
Tai dainininkė, gitaristė ir 
kompozitorė Lina Brucaitė su 
gitaristu Vincent Perrot ir vio
lončelistu Armel Gontier. 
Klausytojai galėjo pasidžiaug
ti Linos lietuviškomis kom
pozicijomis. 

Po visų šių grupių pasiro
dymų organizatorių parinkta 
komisija paskelbė Gretą Kve
derauskaitę festivalio nugalė
toja. Jai suteikiama galimybė 
Vilniuje įrašyti vieną savo dai
nų profesionalioje įrašų studi
joje "MA studios". Daina Juk
naitė gavo paskatinimo pre
miją. Vakaro pabaigai grojo 
garsioji grupė "Anbo" iš Lie
tuvos. 

Festivalis buvo įspūdingai 
paruoštas. Negailėta nei lėšų, 
nei darbo. Pastatyta didžiulė 
scena. Parūpinta galinga įgar
sinimo aparatūra. Gimnazijos 
parkas apšviestas. Parko takai 
apšviesti specialiomis žvakė
mis. Veikė šašlykinė ir baras, 
pristatyta palapinių. Naktimis 
buvo kuriami laužai. Atrodo, 
buvo padaryta nemažai rekla
mos, žiūrovams pritraukti pa
kviestos garsios grupės iš Lie
tuvos, paruošta daug gražių 
suvenyrų. Apie 30 dainininkų, 
vilkinčių juodais festivalio 
marškiniais, linksmino visus, 
apie 30 organizatorių ir padė
jėjų, pasipuošę raudonais fes
tivalio marškiniais, kepė deš
reles, pardavinėjo gėrimus, 
moderniausios ryšio techni
kos pagalba prižiūrėjo tvarką. 
Tik žmonių buvo mažai. Kai 
prezidentas su savo palyda po 
atidarymo išėjo, aikštėje teli
ko apie 30 žmonių. Ir taip bu
vo per visas dienas. Gal kitą 
kartą reikėtų pasitelkti profe
sionalios pagalbos, nes gaila 
didelių išlaidų, gražios muzi
kos ir nuoširdaus organiza
torių triūso. Andrius Šmitas 
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A t A 
VYTAUTUI JONUI ŠIMKUI 

mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANGELĘ, brolį 

ALGĮ, artimuosius ir kartu liūdime. 
Myron Douglas, Rūta Kulnytė-Douglas, 

du/aos - Kassandra, Sabrinna ir 
Vytas Kulnys 

PADĖKA 
Netekome brangiausio imogaus

MAMOS, MOČIUTĖS, PROMOČIUTĖS 

A t A 
MARUOS CHOROMANSKIENĖS 

(1907.xI.4 - 2008.VI.30) 

Dėkojame visiems, kurie buvo su mumis tomis sun
kiomis mums dienomis. 

Dėkojame klebonui kun. A Šarkai, OFM, už ser
gančios lankymą, maldas laidojimo namuose, šv. Mišias 
aukotas su kun. Augustinu Simanavičiumi, OFM, ir kun. 
Vytautu Staškevičiumi ir už palydėjimą į amžinojo poil
sio vietą. Ačiū broliui B. Belickui, OFM. Dėkojame prel. 
J. Staškevičiui ir prel. E. Putrimui už atvykimą į kapines. 

Ačiū karsto nešėjams V. Beniušiui, J. Chrolavičiui, 
L. Klimaičiui, T. Kybartui ir R. Sakalui. Ačiū Danutei 
Enskaitienei, KLKM dr-jos Hamiltono sk. pirmininkei, 
ir Vidai Verbickienei už jų pagalbą ir ponioms už ska
nius pyragus. Ačiū už užprašytas šv. Mišias čia ir Lietu
voje, už pareikštas užuojautas žodžiu ir spaudoje. Dėko
jame p.p. Mačiams už skanius pietus. 

Jūsų visų gerumas ir užuojauta mus stiprino ir guodė 
skaudžios netekties metu. Dėkingumas Jums pasilieka 
mūsų širdyse -

vaikai Danutė Švažienė (Henry), Regina ir Algis, 
vaikaičUli Loreta Schick (Jahn) ir Justinas Švažas, 

provaikaitis Henry Schick 

PADĖKA 
BRANGIAM VYRUI, MYLIMAM TĖVUI IR TĖVUKUI 

A t A 
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INOCENTUI JURCEVICIUI 
po ilgos ir sunkios ligos 2008 m. birielio 10 d. 

Viešpačiui pasišaukus i savo namus, 

nuoširdžiai dėkojame kun. Kazimierui Kaknevičiui už su
teiktą paskutinį Ligonio sakramentą, už lankymą namuose, 
už maldas prie karsto laidotuvių namuose ir laidojant kapi
nėse. Ačiū klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, 
ir kun. K. Kaknevčiui už gedulines šv. Mišias Prisikėlimo 
šventovėje; ačiū karsto nešėjams ir Mišių patarnautojams. 
Dėkojame vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, už pareikštą už
uojautą šeimai, žodžiu ir raštu. Ačiū kun. Pijui Šarpnick.ui, 
OFM, už ligonio lankymą namuose ir paguodos žodį. Ypa
tinga padėka Daliai Visk.ontienei ir Danguolei Radtkei už 
sudarymą rinktinio choro, kuris giedojo šv. Mišių metu, ir 
kuriame velionis ilgus metus dalyvavo. 

Dėkojame visiems, kurie atsilankė ligoninėj, namuose, 
koplyčioje ir palydėjo velionį j amžinojo poilsio vietą; dė
kojame už atsiųstas gėles, aukas ir paguodos žodžius raštu 
ir asmeniškai. Ačiū aukų rinkėjoms M. Povilaitienei, B. 
Kazlauskaitei ir V. Baliūnienei bei visiems, kurie aukojo 
sergantiems vėžiu vaikučiams Lietuvoje, Prisikėlimo para
pijai ir už šv. Mišias, užprašytas už velionies vėlę. Ačiū šei
mininkei J. Gurklienei ir jos padėjėjams už paruoštus pie
tus. Dėkoju B. Stanulienei už patarimus ir skanų "napo
leoną" bei ponioms už pyragus. Ačiū visiems, kad buvote 
su manimi ir mano šeima tą skausmingą laiką mūsų gyveni
me. Ilgai pasiliksite mūsų širdyse. 

Liūdintys - žmona Alina, dukros Rymantė, 

Gražina ir Judita su šeimomis 

A.a. Mariją Rudienę amžinybėn 
palydėjus (1914-2008) 

Mirtis a.a. M. Rudienę iš
tiko liepos 8 d. St. Francis li
goninėje, Blue Island, IL, pra
ėjus dešimčiai dienų po jos 94-
ojo gimtadienio. 

Velionė gimė Westville, 
IL, netoli Čikagos. Visas jos 
gyvenimas buvo pašvęstas 
Amerikos lietuvių veiklai. 
Ypač daug dėmesio Marija 
Juozaitytė-Rudienė skyrė i bė
dą patekusiems tautiečiams. 
Jau 1954 m. įsijungė į BAIFo 
organizacijos veiklą kaip jos 
direktorė. Nuo 1960-ųjų ėjo 
centro valdybos vicepirminin
kės, o nuo 1972-ųjų - pirmi
ninkės pareigas. 

Ją taipgi buvo galima ma
tyti vadovaujančiose pareigo
se Lietuvos Vyčių organizaci
joje, šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugijoje, Čikagos lie
tuvių moterų klube, Amerikos 
lietuvių Romos katalikų fede
racijoje (buvo jos direktorė). 
Ji reiškėsi ir kaip Čikagos li
tuanistinės mokyklos globėja, 
finansavo literatūros vadovė
lių leidybą, buvo JAV LB Tu
rybos narė, aktyvi Čikagos lie
tuvių operos kolektyvo rėmė
ja. Velionė nemažai metų pa
šventė ir tarptautinei "CA
RE" organizacijai, kurioje ėjo 
direktorės pareigas. 

Ilg_iausiai ji gyveno Čika
goje. Cia ji baigė lietuvių vie
nuolių vadovaujamą ŠV. Kazi
miero mergaičių akademiją, 
įstojo į De Paul universitetą, 
kurį baigė 1938 m. Ištekėjusi 
už Cikagoje gimusio lietuvio 

Gautas iš "TŽ" bendradar
bio E. Šulaičio pranešimas, 
kad š.m. liepos 17 d. Homet 
Glen, IL, miestelyje mirė a.a. 
Viktoras Kulas, daugelį metų 
Čikagoje dirbęs branduolinės 
medicinos technologu-vadovu, 
visuomenės ir skautų veikėjas, 
vadovavęs "Lituanicos" tuntui 
1960-1963 m., administravęs 
žumalą "Eglutė" bei "Pasaulio 
lietuvį". Buvo gimęs 1929 m. 
balandžio 8 d. netoli Kybartų. 
Velionies pageidavimu, palai
kai sudeginti. Atsisveikinimas 
jvyko liepos 29 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje. Gedulines Mišias au
kojo iš Lietuvos atvykęs buvęs 
misijos kapelionas kun. Algir
das Palio kas, SJ, konceleb
ruojant prel. dr. Ignui Urbonui. 
Pelenai palaidoti Sv. Kazimiero 
kapinėse. 

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiem.s į užsienĮ ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui teL 416 
588-2808 (en 26) dienos meto. 

KATALIKŲ GIMNAZIJOS 
MOKYI'OJA ieško išsinuomoti 
gyvenamllJą vietą Turonte. Tel. 
l 90S 385· 7278. 

A.a. Marija Rudienė su velioniu sol. Algirdu Braziu "Lietuvos 
atsiminimų" pokylio metu Čikagoje 1978 m. Ntr. V. Noreikos 

Antano Rudžio, dirbo jo įsteig
toje plieno pramonės gaminių 
įmonėje "Rock.well Engine
ering", kur nuo 1942 m. ėjo ad
ministracijos vadovės pareigas. 

Už visokeriopą veiklą M. 
Rudienė apdovanota popiežiaus 
Jono Pauliaus ženklu "Pro 
Ecclesia et Pontifice" (1987), 
Lietuva ją pagerbė LDK Ge
dimino Y-jo laipsnio ordinu 
(1997) ir Vytauto Didžiojo or
dino Komandoro kryžiumi 
(2003) (beje, pirmojo apdova
nojimo ji nepriėmė, nes jis bu
vo skirtas tuometinio Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazaus
ko; dėl to susilaukta skirtingų 
įvertinimų). 

Velionė buvo pašarvota 
liepos 11 d. Petkaus laidojimo 
namuose Lemonte, IL. Kitos 
dienos rytą jos palaikai buvo 
nuvežti į švenčiausios Merge-

(nuo 1919 metų) 

lės Marijos Gimimo šventovę 
Marquette Park'e, kur tautie
čiai su ja atsisveikino. Po to 
buvo aukojamos šv. Mišios. 
Gausus būrys susirinkusiųjų 
velionę palydėjo į Šv. Kazi
miero kapines. 

M. Rudienei skirtas nek
rologas "Mary P. Rudis 1914-
2008 Aided Lithuanians in 
U.S. and Abroad", parašytas 
žurnalistės Melissos Patter
son, buvo išspausdintas viena
me didžiųjų Čikagos dien
raščių Chicago 'Iiibune liepos 
11 d. nmeryje. Velionė paliko 
liūdesy vyrą Antaną, du sūnus, 
dvi dukras, 10 vaikaičių, 4 pro
vaikaičius ir daug kitų gimi
nių. M. Rudienė buvo viena iš 
nedaugelio senosios kartos 
ateivių atžalų, ilgus metus vei
kusių Lietuvos ir lietuvių ge
rovei. Edvardas Šulaitis 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton Ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 1 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. rugpjūčio 27 d. ir rugsėjo 1 o d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. rugpjūčio 27 d. ir rugsėjo 1 o d. 
Visi pake tai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head off1ce. 



KLF ZINIOS 

Kanados lietuvią fondas 
per antrąjį 2008-jų metų ket
virtį sulaukė $20,450 aukų. 
Dauguma aukų buvo skirta pri
simenant mirusius draugus, gi
mines ar pažįstamus. 13 asme
nų įstojo naujais nariais, tarp 
kurių buvo ir 9 Maironio mo
kyklos lituanistinių kursų abitu
rientai. Kaipo ypatingą aukoto
ją ntinime Adolfą Sekonį, kuris 
savo $14,900 auka papildė savo 
ir a.a. žmonos Teklės Valiušy
tės-Sekonienės vardo fondą iki 
$52,000. Jo pelnas, A Sekonio 
pageidavimu, bus skiriamas 
Vilniaus krašto lietuvių mokyk
loms paremti. 

Balandžio mėn. Fondui au
koj o: $50 - S. Danaitienė; po 
$25 - A Skilandžiūnienė ir P. 
Skilandžiūnas; A Mikšienė a.a. 
J. Buivio atminimui - $50; A. 
Deksnienė a.a. J. Deksnio at
ntinimui - $50; M. Borusienė -
$20 a.a. L. Boruso atminimui; 
a.a B. Venslovo atminimui po 
$20 - J. Gimžauskas ir J. Kriš
tolaitis; a.a. Eugenijos Kamins
kienės atminimui po $100 - J. 
Henry, V. Liuima, D. Sparrow
Michalak, G. Turvydas, Moen 
Inc.; $60 - Ch. Kavaliauskas; 
po $50 - Anapilio moterų bū
relis, D. Barkauskas-Survila, L. 
Moniz, A Simonavičius, l. Thr
vydienė; po $40- N. Maksam, 
M. Rusinas; $30 - J. Ludberg; 
po $25 - M. Mair, G. Paulio
nienė; po $20 - V. Bubelis, K. 
Dambaras-Janowicz, J.P. Gurk-

lys,B.Hesas,D.llughes,J.Ka
rasiejus, V. Kazlauskas, S. Me
nary, R.A. Moffat, R. Puteris, 
R. Sonda, J. Vmgelis; po $10-
V. Puzeris, P. Stauskas. Iš viso 
per balandžio mėnesį gauta 
$1,490, iš kurių $1,390 skirta 
mirusiems prisiminti, o $100 
buvo eilinės aukos. 

Gegužę iš viso aukų gauta 
$1,260 - $160 mirusiųjų prisi
ntinimui ir $1,100 eilinės aukos. 
Po $100 -Lithuanian Canadian 
Cultural Council, E. Punkris, 
V. Dzemionas, M. Miškinytė, 
K. Pabedinskas, D. Paznėkas, 
V. Peczulis, D. Ramanauskas, 
R. Rudminas, R. Šiaučiūnas, A. 
Valiulis; a.a. B. Venslovo atmi
nimui J. Gedris aukojo $20; a.a. 
B. Skvireckienės atminimui po 
$20 - J. Gimžausk.as, D.M. Jo
nikas, J. Krištolaitis, P. Šidlaus
kas, P. Styra, A.K. Žilvytis, K. 
Žukauskas. 

Birželį $14,900 aukojo A. 
Sekonis; $2,500 metinę auką 
paskyrė PARAMOS kredito 
kooperatyvas; po $100 - A Va
levičius, S. Rubežius, A. Sli
vinskas. Is viso - $17,700. 

KLFondas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams už jų 
nenuilstamą paramą, o ypač 
tiems, kurie aukoja mirusiųjų 
prisiminimui. Tos aukos nėra 
vienkartinės, nes jos dar ilgą 
laiką neša pelną, kuris yra nau
dojamas lietuviškoms organiza
cijoms remti. Inf. 

Parama lituanistiniam 
švietimui 

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lituanistikos 
(baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių 
mokslo ir studijų institucijose 2008-2010 programą, skelbia 
konkursą šios programos priemonių projektams finansuoti. Lie
tuvos mokslo ir studijų institucijos kartu su Lituanistikos (bal
tistikos) centrais užsienyje kviečiamos teikti: l) bendrus užsienio 
ir Lietuvos lituanistų ir (ar) baltistų mokslinių tyrimų, 2) lietuvių 
kalbos ir kultūros ar mugių organizavimo, 3) lietuvių kalbos už
sienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų, 4) užsienio šalių li
tuanistų (baltistų) stažuočių Lietuvoje ir Lietuvos mokslo ir stu
dijų institucijų lituanistų (baltistų) studijų ir mokslinių stažuočių 
užsienio lituanistikos centruose projektus. 

Vertinant ir atrenkant projektus pirmenybė bus teikiama pro
jektams, kuriuose atsispindės planuojamos veiklos svarba li
tuanistinio (baltistikos) centro išlikimui, projekto plėtra ir tęs
tinumas tolesnėje centro lituanistinėje veikloje (pasibaigus pro
jektui), ryšys su kitomis mokslo ir akademinių mainų progra
momis, galimas santykis su vietos lietuvių emigracine bend
ruomene. 

Tuip pat bus atsižvelgiama į projektų rengėjų ir lituanistinių 
centrų indėij i lituanistikos ir baltistikos populiarinimą užsienyje 
bei projektų finansinį pagrįstumą. 

Projektų paraiškas ir numatomų išlaidų sąmatas prašome 
pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento 
Akademinio mobilumo skyriui iki 2008 m. rugsėjo 15 d. adresu: 
Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius. 

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Studijų departamento 
Akademinio mobilumo skyriaus vyresnįji specialistą Saulių 
Gtybkauską tel 8 (5) 2190123, el.p. Saulius.Gcybkausk.as@smm.lt 
Inf. 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

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

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

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

tinklalapis: www.labdara.ca; el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas i§ra§o pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 
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Auksinė sukaktis 

Prieš 50 metų, liepos 26 d., jaunutė Alesė 
Ankudavičiūtė sumainė aukso žiedus su Kostu 
Rašymu. Mišias atnašavo a.a. kun. Jonas Ažu
balis, santuoka buvo suteikta buvusioj ŠV. Jono 
(Turonte) parapijos šventovėje. Parapijos salėje 
vyko šaunios vaišės. Dalyvavo daug draugų ir 
dar daugiau giminių, suvažiavusių net iš Ame
rikos. 

Greit prabėgo tie metai. Jaunieji Rašymai 
užaugino du stiprius sūnus Antaną ir Algį, ku
rie dabar patys augina savo šeimas. Antanas ir 
Algis nutarė, kad būtų labai gražu tinkamai at
švęsti. šią ypatingą šventę. Tui jie taip ir padarė. 
Gegužės 25 d. Lietuvos kankinių šventovėje, 
Mississaugoje (Kanadoje), buvo atnašautos šv. 
Mišios Atesės ir Kosto Rašymų intencija. Iš toli 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

ir iš arti rinkosi giminės bei draugai dalyvauti. jų 
šventėje. Po Mišių visi važiavo į Old Mill resto
raną, kur vyko smagus pokylis. Stalai buvo la
bai gražiai papuošti auksinėmis staltiesėmis ir 
mažomis baltomis bei auksinėmis gėlėmis. Bu
vo didelis vaišių stalas. Ant kito stalo buvo su
dėtos nuotraukos, sveikinimai, gėlės ir dova
nos. Puotą vedė vyresnysis sūnus Antanas, da
bar gyvenantis Čikagoje. Jis su švelniu humoru 
paminėjo tėvelių gyvenimo pradžią (kiek jis jos 
prisiminė ar girdėjo iš kitų). Prel. Jonas Staške
vičius sukalbėjo maldą prieš vakarienę. Bet pir
miau jis padarė staigmeną. Pakvietęs "jaunuo
sius" į priekį, jis jiems atnaujino vestuvinius pa
žadus, pasakytus prieš 50 metų. 

Po labai skanių pietų vyko sveikinimai. Pa
brolių bei brolių ir seserų vardu sveikino Algi
mantas Ankus, krikšto vaikų vardu kalbėjo Ra
mutė Birgelytė-Žiūraitienė. Kostui ir Alesei 
buvo įteiktas popiežiaus sveikinimas, kurį išrū
pino sūnus Algis, ir įvairūs sveikinimai iš Tu
ronto miesto savivaldybės, Ontario provincijos 
ir Kanados valdžios atstovų, kuriuos parūpino 
krikšto duktė Ramutė. Tuip pat buvo gauta ne
mažai sveikinimų iš Lietuvoj gyvenančių gimi
nių, kuriuos perskaitė Antanas. 

Sukaktuvininkams buvo įteikta didžiausia 
gėlių puokštė. Algis tėvelius perrišo specialiai 
padaryta juosta ir jiems abiems buvo sugiedota 
Ilgiausių metų. Dar ilgai svečiai sėdėjo salėje ir 
dalinosi įvairiais įspūdžiais, dar ilgai mažieji 
vaikaičiai Domukas, Vincuk:as ir Lukutis lakstė 
su vyresniais pusbroliais. 

Ilgiausių metų Alesei ir Kostui. Linkime 
abiem dar daug gražių metų. Dlv. 

AUKOS 

Martyno Jankaus (1858-1946), lietuvių tautos istorijoje 
plačiai žinomo Mažosios Lietuvos veikėjo, žymaus anuometinio 
spaustuvininko ir knygų platintojo, 150 metų gimimo sukaktis 
numatoma Lietuvoje iškilmingai paminėti š.m. rugsėjo 24-27 d.d. 
Tu proga išleista 30 psl. ĮJ.iustruota knygutė, kurioje išspausdinta 
ir minėjimo programa. Zvelgiant i kalbėtojų sąrašą, nėra abejo
nės, minėjimas bus aukšto mokslinio lygio, kuriam.e garbingasis 
sukaktuvininkas išryškės ligi šiolei gal ir nežinomais atspindžiais. 
Belieka sveikinti to minėjimo organizatorius, kalbėtojus bei 
klausytojus. S. 

Savo 60 m. vedybų, kurios 
jvyko 1948 m. rugpjūčio 28 d. 
Montrealio šv. Kazimiero šven
tovėje, sukakties proga Anta
nas ir Irena Rekščiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $160. 

A.a. Marijos Choromans
kienės atminimui, nuoširdžiai 
užjausdama dukras Daną su 
šeima, Reginą ir sūnų Algi, 
Pagalbai Lietuvos vaikams $30 
aukojo K. Dervaitienė su 
šeima. 

Rusijos karinių daliniq įsiveržimas į Gruzijos teritoriją, 
bombardavimai ir kruvini susirėmimai pasaulyje sukėlė pasipik
tinimo ir protesto bangą, palietusią ir Lietuvą. Prie Rusijos amba
sados Vilniuje š.m. rugpjūčio 11 d. su juodais kaspinais perrišto
mis vėliavomis susirinko būrys protestuotojų. Kalbėjo mons. 
Alfonsas Svarinskas. Protesto demontracijos tęsėsi ir kitą dieną, 
o rugpjūčio 13 Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
Mišios už taiką pasaulyje, surengta eisena iki Seimo rūmų. 

LGmCinf. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ lntemeto 
tinklalapis mm.teyzib.com lao· 
kia jūsų apsilBDkymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti sujuo 
ir siųsti savo pastabas elektroni
niu paltu - teyzjb@roaen.cona. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Rugpjūčio 7, ketvirtadie
nį, iš Lietuvos kankinių švento
vės palaidotas a.a. Juozas Yur
kus, 91 m. amžiaus. 

• Rugpjūčio 14, ketvirtadie
nį, iš Lietuvos kankinių švepto
vės palaidotas a.a. Jonas Sim
kus, 84 m. amžiaus. 

• Rugpjūčio 16, šeštadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. Algis Augustina
vičius (August), 68 m. amžiaus. 

• Per pastarąsias tris savai
tes daug mūsų parapijiečių dar
bavosi parapijos salėje. Buvo nu
valomos sienos ir pilioriai, už
taisomi plyšiai, valomi šildymo/ 
vėsinimo vamzdžių uždengimai, 
sustiprinamos vamzdžius den
giančios sienos ir perdažoma 
salė. Darbavosi šie asmenys: 
Dalia Ažubalienė, Joana Ažu
balytė, Jonas Ažubalis, Dar~us 
Bansevičius, Janina Dzem10-
nienė, Algis Gelažauskas, In
grida Grey-Išganaitytė, Anta
nas Išganaitis, Laima Išganai
tienė, dr. Kazimieras Janušo
nis, Romas J onušonis, Birutė 
Jurienė, Gintaras Karasiejus, 
Juozas Karasiejus, Zita Kruži
kienė, Kostas Latvis, Algis Ne
vulis, Kazimieras Pajaujis, Ire
na Paznėkienė, Teresė Rama
nauskienė, Aldona Remesat ir 
Pranas Vilkelis. Tai visų padė
kos nusipelnę mūsų pasišventė
liai. Šiam remontui reikalingą 
medžiagą, kuriai iki šiol išleista 
$752, padengė mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius. 

• Alvydas Grigutis nemo
kamai pakeitė sugedusią indų 
plovimo mašiną klebonijoje. 

• Toronto arkivyskupija sa
vo tinklalapyje įdėjo puslapį 
apie Šiluvos jubiliejų Kanadoje. 
Prašome pasiskaityti. Tinklala
pio adresas yra www.archtoron-
to.org. v 

• Visi kviečiami į Siluvos 
M. Marijos 11 Kanados lietuvių 
bendrą iškilmę rugpjūčio 24, 
sekmadienį, Midlande Kana
dos kankinių šventovėje. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 2 
v.p.p., o 2.30 v.p.p. bus einamas 
Kryžiaus kelias. Pamaldos - 3 v. 
p.p., kai bus pasitinkruųas per 
Kanadą keliaujantis Siluvos 
Marijos paveiksla~ šventinama 
Kanados lietuvių Siluvos Mari
jos vėliava,vkuri vėliau bus nu
gabenta į Siluvą. Mišias atna
šaus vysk. P. Baltakis, OFM. Pa
maldos bus užbaigiamos prie 
lietuviškojo kryžiaus malda, 
Marijos giesme ir Lietuvos him
nu. Pamaldose giedos bendra
sis choras. Norintieji prie to 
choro prisijungti, prašomi at
vykti 2 v.p.p. repeticijai Mid
lande Kanados kankinių šven
tovės rūsyje esančion salėn. 

• Š.m. rugsėjo 28, sekma
dienį, bus švenčiama mūsų pa
rapijos 80 metų gyvavimo su
kaktis. Prašome jau dabar tą 
sekmadienį pasižymėti dalyva
vimui šioje šventėje. 

• Anapilio knygyne jau 
galima įsigyti Lithuanian Heri
tage žurnalo liepos-rugpjūčio 
laidą. 

• Mišios rugpjūčio 24, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Leoną 
Rimkų (l metinės); Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
rugpjūčio 24, sekmad., 10.30 
v.r. už a.a. Danutę Bražienę ir 
įos tėvu~ -: Ta~ošaičiu~;. Delhi 
Sv. Kazmnero sventove1e rug
pjūčio 23, šeštad., 3 v.p.p., už 
a.a. Oną Vėžauskienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, rugpjūčio 

24, vyksta maldininkų kelionė į 
Midlando Kanados kankinių 
šventovę, kur yra pastatytas lie
tuviškas kryžius Lietuvos kanki
niams pagerbti. Autobusas, ku
ris jau užpildytas, išvyksta nuo 
šios parapijos 11.30 v.r. Mid
lande 2 v.p.p. vyks sudėtinio 
choro repeticija, 2.30 v.p.p. vyks 
Kryžiaus kelias lauke, 3 v.p.p. 
Mišios šventovėj. Pamaldose 
dalyvaus vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, ir pasakys pamokslą. Ka
dangi autobuse jau nėra vietos, 
susidarė laukiančių sąrašas. Bū
tų gerai, jei vykstantys automo
biliais surastų vietos tiems, ku
rie laukia. 

• Pakrikštyti: Andrius My
kolas, Indrės (Freimanaitės) ir 
Paui Ashley sūnus, ir Morghon 
Lynne, Justino ir Cindy Frei
manų dukrelė. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė: dr. Indrė Čuplinskaitė 
su dr. Mare Cels, Dana Danai
tytė su David Stacey ir Lidija 
Puterytė su Andrew Mc Pher-
son. 

• Santuokai ruošiasi Aidas 
Batūra su Audra Valadkaite. 

• Liepos 29 d. palaidota 
a.a. Bronė Dundzienė, 80 m. 
Paliko dukras Rūtą ir Vidą. Lie
tuvoj e mirė a.a. Pranas Ada
monis, Vytauto Adamonio bro
lis, prof. Juozas Gudavičius, Jo
no Gudavičiaus brolis, Water
bury, CT, mirė Algis Stankus, 
Ginos Stankutės brolis. 

• Putnam, CT, neseniai įvy
kusiame N.M. Prasidėjimo se
serų suvažiavime buvo nuspręs
ta palikti ses. Paulę Toronte. 
Ses. Paulė vėl ruoš vaikučius 
Pirmai Komunijai, kuri įvyks 
2009 m. gegužės 3 d. 

• Visų Lietuvos Šv. Kazi
miero provincijos pranciškonų 
suvažiavimas šiuo metu vyksta 
Lietuvoje. Kanados pranciško
nams atstovauti išvyko Toronto 
vienuolyno viršininkas i! para
pijos vikaras kun. Jonas Sileika, 
OFM, ir Hamiltone Aušros 
Vartų parapijoj dirbantys kle
bonas kun. Audrius Sarka, 
OFM, ir diakonas Bernardas 
Beliekas, OFM. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoj, šią vasarą sėkmin
gai vyko dvi dviejų savaičių sto
vyklos - angliškai kalbančių lie
tuvių kilmės vaikų su 90 stovyk
lautojų ir lietuviškai kalbančių 
- su 115 stovyklautojų. Jose dir
bo iš Anglijos atvykę du pran
ciškonai diakonai Antanas Blu
žas, OFM, ir Alvydas Virbalis, 
OFM. Jie Canterbury Anglijoj 
baigia studijas ir ateinantį pa
vasarį bus įšventinti kunigais. 

• Šeimų su vaikais stovykla 
vyks "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoj, nuo rugpjūčio 24 
iki 31 d. Stovyklos vadovai Al
vydas ir Rima Sapliai, stovyklos 
kapelionas - prel. E. Putrimas. 

• Mišios sekmadienį, rug
pjūčio 24: 8 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
a.a.Vincą Normantą; 10.45 v.r. 
už a.a. Sigitą Krašauską - l 
met., už a.a. Kazimierą ir Mari
ją Kalinauskus, už a.a.Rožę, 
Paulių ir Joną Laukevičius; 
12.15 v.d. už a.a. Pijų Jurkšaitį 
ir Aldoną Abromaitienę. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anks
to dėkingi - TŽ leidėjai 

Išganytojo parapijos žinios 
• Pamaldos vyks sekmadie

nį, rugpjūčio 24, 9.30 v.r. 
•Rugpjūčio 31, Darbo die

nos savaitgalį, pamaldų nebus. 
• Sekmadienį, rug§ėjo 7, 

9.30v. ryto pamaldos su Sv. Ko
munija. Nuo to sekmadienio 
tęsime normalią parapijos prog
ramą - pamaldos vėl vyks kiek
vieną sekmadienį. 

Lietuvių Namų žinios 
• Toronto Lietuvių Namų 

ir Kultūros komisijos renginiai 
2008-2009 m.: klasikinės muzi
kos koncertas, pianistė J. Kuz
ma, spalio 5 d.; Kultūros kom. 
rengiamas "Rudens vakaras", 
dainininkai R. Dambrauskas ir 
Kera, spalio 18 d.; "Tango fejer
verkas", ansamblis "Tango 
rock", lapkričio 9 d.; Kultūros 
komisijos rengiamas kalėdinis 
koncertas ir Kalėdų senelio at
silankymas, gruodžio 14 d. 

• Klasikinės muzikos kon
certai 2009 m.: pianistė J. Kuz
ma - vasario 8 d., kovo 29 d., 
gegužės 3 d.; Kultūros kom. 
rengiamas Motinos dienos kon
certas, gegužės 10 d.; "Rudens 
vakaras", spalio 17 d. Paruošė 
- Rūta Snowden. 

Labdaros fondo žinios 
• Liepos 23 d. valdybos po

sėdžio metu buvo patvirtinti šie 
nariai: Aušra Baršauskas, Dan
guolė Baziliauskas, Rasa A. La
noo, Irena Nacevičius, Valenti
na Valiūnas, Margarita Zubric
kas, Filomena Mačiulis, Liud
vika Morkūnas, Birutė Pranys, 
Genė Zabieliauskas, Linas Ba
laišis, Marija Mikelėnas-Mc 
Loughlin, Birutė Romeika, Jo
nė Valiukienė, Vytautas Liui
ma, Ona N aruševičius, Ona 
Stončius, Gražina Strimaitis, 
Sophia Styra. Sveikiname nau
jus narius ir kviečiame visus lie
tuvių kilmės asmenis užpildyti 
Labdaros fondo narystės prašy
mus, kuriuos galima rasti "Lab
daros" raštinėje. Inf. 

Š.m. liepos 27 d. suėjo vieneri 
metai, kai a.a. JONAS AUKS
TAITIS, Lietuvos Vietinės rink
tinės savanoris, iškeliavo am
žinybėn. Palikęs savo gimtinę, 
Tu išėjai už laisvę kovoti, kai 
veiduos jaunystė tviskėjo, o ap
linkui girdėjosi karo aidai„. 
Neišsipildė Tavo idealai, neiš
davęs Tėvynės belaisviu tapai. 
Turėjai paklusti valiai tų, kurie 
taškė Europą krauju. Patekęs 
karo sūkuryje pražygiavai dau
gelį šalių, kol apsistojei sveti
mame krašte ir kūrei gyvenimą 
savo. Dažnai sapnavai gimtąjį 
kaimą, senąją liepą prie tro
bos, girgždančią svirtį prie šu
linio ir žydinčias alyvas palan
gėj. Džiaugeisi Tėvynės laisve, 
kai išsipildė Tavo svajonė. 
Dažnai lankeisi gimtinėj, kur 
praminti jaunystės takai. Tu 
išlikai mums lietuvišku ąžuolu, 
kurį prašei pasodinti gimti
nėj„. Tu išliksi patriotu Tėvų 
žemėj, kurioje neilgai gyvenai„. 

FM 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Liepos 27, Aušros Vartų švent?v~je vy~o iš~~lmingos 
Mišios. Jas aukojo klebonas kun. Ged1mmas M1~ld~1s, k?nce
lebravo kun. Paulius Mališka iš Brazilijos ir khenkas S1mon 
Roy. Giedojo 8 giesmes kvartetas, sol. A. Keblys, skai~ovas !?· 
Gedrikas, zakristijonas A.J. Mickus ir iš Lietuvos nau1ok~s Je
zuitas Eugenijus Puzynia, kuris Pll;iki~i vargona~o, pagiedo
damas solo Panis Angelicus, o paba1ga1 - vargonais Bacho To
catta. Žmonės plojo. Parapijos salėje buv~ paruošto~ "Rūtos" 
klubo vaišės - išleistuvės Simon Roy, kuns dabar dirbs Sher
brooke, QC, ir išvykstančiam Eugenij~i ~uzyni~. Vyko mažas 
koncertas. Eugenijus skambindai;nas p~a~m~ .da1~avo, o ~art~ 
su Simon Roy duetą. Po to padare ratelĮ, ir VISI damavo Ažuolai 
žaliuos. Smagiai praėjo popietė. ~M . . . v· 

St. Jean sur Richelieu kariuomenes bazeJe smo metu 
prancūzų kalbos žinias gilina vienintelė lietuvė civilė Rūta 
Urbanavičė. Lietuvon ji grįš gruodžio vidury. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. Cynthia Mikalajūnaitė? 56 metų, stai~~ ~irė Toronte, 

š.m. liepos 22 d. Daugelį metų dirbo Toronte. Lm~1 mama L~cy 
Bernacka-Mikalajūnienė, broliai Donald (Karen) ~ ~t_!iony Jn., 
seserėčios ir kiti giminaičiai. Duktė a.a. Antano Mikala1uno. Ge
dulinės Mišios įvyko ŠV. Kazimie~o parapi~o~ šventovėje lie~os 29. 
Palaidota Notre-Dame-des-Ne1ges kapmese MontrealYJe. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 51 4-286- 1985 'ftX.: 51 4-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C. l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Tautų jungtis - kalba 
ir kultura 

Rugpjūčio 10 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko susiti
kimas - pokalbis su modernaus 
meno kūrėju Modriu Tenisonu. 
Šis iš Latvijos kilęs kultūros 
veikėjas - tikras baltų tautų at
stovas, puikiai kalbantis latviš
kai ir lietuviškai. Gyvenęs Kau
ne ir sukūręs pantomimos gru
pę - judesio ir išraiškos teatrą, 
M. Tenisonas paliko mūsų vals
tybės kultūroje ryškų pėdsaką. 
Ir dabar šis menininkas siekia 
suartinti baltiškųjų tautų kultū
rinį bendradarbiavimą, didesnį 
vienas kito pažinimą. 

Susitikime M. Tenison kal
bėjo apie žmogaus judesių bei 
įprastų pokalbių vaidybą, apie 
prasmingus ženklus, įaustus tau
tinėse juostose ir sukurtus at
skirų asmenų. Pokalbio pabai
goje buvo parodytas M. Tenison 
sukurtas trumpas judesių ir iš
raiškos vaidybos filmas. 

Latvijos ir Lietuvos kalbi
ninkų ryšiai bei emigrantų liki
mai kaimyninėje valstybėje bu
vo aptariami rugpjūčio 17 d. 
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. 

DĖL ILGO DARBO DIE
NOS SAVAITGALIO TŽ bus iš
leidžiami rugsėjo 3, trečiadie
nį, ne antradienį, kaip įprasta. 
Administracija ir redakcija ne
dirbs Darbo dieną - rugsėjo l, 
pirmadienį. 

Lietuvių Namų popietėje. Šia
me pokalbyje dalyvavo dvi vieš
nios, atvykusios į York univer
sitete vykstanvčią tarptautinę 
konferenciją: Siaulių universi
teto docentė, Kanados audito
rijos kūrėja ir vadovė R. Kvašy
tė ir Laimutė Baluodė, Latvijos 
valstybinio universiteto (Ryga) 
mokslininkė ir pedagogė. Abi 
kalbėtojos papasakojo apie sa
vo asmeninį patyrimą, augant 
kitos kultūros apsuptyje, dvi
kalbystės įtaką mokslo darbams 
ir asmeniniame gyvenime. 
Viešnios atsakė į gausius popie
tės dalyvių klausimus apie lat
vių ir lietuvių kalbininkų pa
stangas švarinti ir saugoti nuo 
išnykimo vieninteles likusias 
gyvas baltų kalbas, apie abiejų 
valstybių kultūrinius ir mokslo 
mainus ir bendradarbiavimą. 

Abi popietes surengė Lie
tuvių Namų kultūros komisija. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 

Inf. 

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 


