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Pagaliau pasibaigė ... 
Tai gilaus atodūsio žodžiai, palydėję ne taip jau dažną 

bendrą Europos tautų džiaugsmą, išsiliejusį prieš 64 metus, 
gegužės 9 dieną. Tą dieną sodų žydėjimuose dingo bombų 
sprogmenys, nebesigirdėjo tankų žlagsėjimo ir į bunkerius 
nuneštų vaikų klyksmo ... 

T IK pro beribę tylą tai vienur, tai kitur prasiverždavo 
smagūs šūksniai, skambūs valiavimai, nuaidėdavo 
skardžių trimitų garsai skelbdami žinią, kad pagaliau 

pasibaigė Antrasis pasaulinis karas, pražudęs dar nesuskai
čiuotus milijonus žmonių, sunaikinęs nepaprastai daug tur
to, darbštuolių telkto per ištisus šimtmečius. Šiandien žvel
giant į tą baisiąją pasaulio tragediją, norisi klausti, kodėl vi
sa tai įvyko? Praeities tyrinėtojai ir istorikai savo ruožtu 
skelbia apmąstytas tų įvykių priežastis, derina nuomones, 
renka naujus duomenis, galbūt lygina šių dienų įvykių tra
gedijas su anomis buvusiomis, ir dėl to ne vienam dar net 
liūdna pagalvoti, kad karai buvo ir bus ... Eiliniam žmogui 
peršasi ir viena neatlaidi mintis, būtent - šitokia tragedija 
žmoniją ištinka kiekvieną kartą, kaijai prievartos būdu bru
kama santvarka, kurios ji nenori. Sitą teiginį paremia pa
vyzdžiai - bolševikinė revoliucija Rusijoje ir fanatiškas užsi
spyrimas įgyvendinti valdymosi sistemą, kuri iš esmės prieš
tarauja žmogaus laisvei ir jo paskirčiai, ir Vokietijos nacio
nalsocializmas, iškeliantis vienos tautos pirmavimo būtinybę 
ir jos misiją sukurti tokią Europą, kuri taptų pavaldi vokie
čių tautai, kažkokiu būdu pranašesnei už kitas. Pastangos 
prievarta ir kariniais būdais įgyvendinti tas utopijas ir prive
dė žmoniją prie baisių žudynių pasaulio nepakeisdamos. 
Peršasi ir šalutinė mintis: o kur veda šių dienų užmojai mė
ginti jėgos būdu įgyvendinti demokratijas? .. 

B E išimčių nėra nieko. Ir pats didžiausias 1945 metų 
gegužės mėnesio džiaugsmas neapsiėjo be išimčių. 
Lietuva, Latvija ir Estija sulaukė antrosios Sovietų 

Sąjungos okupacijos patvirtinimo, nors tos šalys tikėjosi tei
singo pokarinio sprendimo. Amerika ir Didžioji Britanija, 
pataikaudamos Stalinui, leido ne tik antrą kartą okupuoti 
neutralumą paskelbusias valstybes, bet dar pridėjo ir neblo
gą priedą - Rytprūsius, dėl kurių ateities mažai kas bešneka 
ir, atrodo, leidžia laikui kraštą surusinti, o po to kas gi beiš
drįs sakyti, kad jis Rusijai nepriklauso. Taigi baltiečiams po
karinis džiaugsmas maišėsi su skausmu ir stipriu neteisybės 
pojūčiu, matant lygiai vienodus nevidonus - tik vienus kar
tuvėse, kitus garbės tribūnose. Politinis mąstymas šiaip taip 
pateisina tuolaikinį vakariečių dviveidiškumą - okupacijos 
nepripažįstam, bet leidžiam okupuoti. Reikėjo kraupių 50 
metų, kol nieko blogo niekam nepadariusios šalys atsikovo
jo savo nepriklausomybes. Tegu kas ir sakytų, kad tam atsi
rado gera proga ar stebuklas įvyko, bet be įvairiais būdais 
dėtų pastangų per pogrindžio veiklas, per partizanines ko
vas ir pagaliau per visų tų pavergtų tautų užslėptą mintį at
gauti laisvę įvyko tas istorinis lūžis kaip tiesos pergalė prieš 
klastą, smurtą ir melą. Ir mums, lietuviams, tas pavėluotas 
karo pabaigos džiaugsmas prasiveržė valiavimais ir skaidrio
mis ašaromis Kovo 11-ąją. Tvarkomės dabar patys, gal ir 
nevisai taip kaip turėtume. Dar vis tai vienur, tai kitur suju
da netolimos praeities šešėliai, dar tartum nebežinome už 
ko griebtis, kad būtume panašūs į vergijos nepatyrusius. 
Reikia dar daug ko išmokti. Tačiau svarbiausia reikia budė
ti, kad atgauta laisvė mūsų neklaidintų, kad būtume atspa
rūs glostymams, kurie užmigdo. O sunkumai turėtų primin
ti, kad ne kiekviena našta yra beprasmė. ČS 
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Senos partijos nauja atmaina 
Ką apie tai rašo spauda Lietuvoje? 

"Man gėda gyventi šal~e, 
kurią valo mankurtai". Sią 
skaudžią ir beviltišką mintį iš
rėkė šviesaus atminimo rašy
toj a Jurga Ivanauskaitė, kai 
buvęs LDDP užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys "gilia
mintiškai" pareiškė "oficialų 
šalies vadovų požiūrį, kad pri
tariama teritoriniam Kinijos 
vientisumui", o Č. J uršėnas, 
paklaustas apie Tibeto prob
lemą, prabilo tik jam vienam 
suprantamu žargonu: "selek
tyvinė moralė", "dalinė tiesa", 
"rafinuota melo forma" ir 
pan. Tada rašytoj a savo "karš
tą, svilinantį jausmą ir despe
ratišką suvokimą ... " nuo Ti
beto perkėlė į Lietuvos politi
kos situaciją ir su siaubu pa
galvojo, kad gal netrukus to
kia gaida bus pranešta apie 
"pavyzdinį" sugrįžimą į kai
myninės didelės valstybės glė
bį! (Jurga Ivanauskaitė. Man 
gėda gyventi šalyje, kurią valdo 
mankurtai 11 Lietuvos aidas -
1994, liepos 5 d., p.7). 

Kaip rašo prof. Bronius 
Genzelis, LDDP vyriausybė 
"be skrupulų atsisakė rinkimų 

pažadų. Ji, atvirai pareiškusi 
- 'pamirškime, ką žadėjo
me ... ', įdiegė XIX š. laukinio 
kapitalizmo principus. Tokio 
atviro cinizmo Lietuvos pilie
čiai anksčiau neregėjo" (Bro
nius Genzelis. Jubiliejus. Kas 
toliau? 11 Lietuvos žinios. -
2008, birž. 10 d.). "Ypač ko
munistinė nomenklatūra įsi

siautėjo per paskutiniuosius 
dešimt metų, valdant Bra
zausko ir Kirkilo komunis
tams, persikrikštijusiems į so
cialdemokratus" (Vaclovas 
Volkus. Lietuvos žmonės, nety
lėkite 11 Lietuvos aidas. - 2008, 
bal. 16 d., p. 3). 

Streikuojantiems moky
tojams valdžia atsakė neturin
ti pinigų jų atlyginimams pa
didint... ir čia pat paskyrė "300 
mln. litų kalėdinėms nomenk
latūros atostogoms. Tuo tarpu 
pedagogų duonai kasdienei 
reikalingų 200 min. litų G. 
Kirkilas taip ir nerado! Per jo 
kadencijos trejetą metelių sei
mūnai 'pravažinėjo' 500 mln. 
litų, o jų būtų pakakę padvi
gubinti visas pensijas" (Au
gustienė, R. Blinkevičiūtės par-

tija 11 Lietuvos aidas. - 2008, 
geg. 26 d., p. 6). 

"Lietuvos dujos" parduo
tos dešimt kartų pigiau ir taip 
valstybei padaryta dviejų bili
jonų litų žala; "Vakarų skirs
tomieji tinklai" parduoti šešis 
kartus pigiau - valstybei pa
daryta dviejų ir pusės bilijono 
litų žala; "Alitos" privatizavi
mas - valstybei padaryta ke
turiasdešimties milijonų litų 
žala; "Geonafta" valstybei 
kainavo šimtą dvidešimt mili
jonų litų nuostolių; "Lifosa" 
parduota už dvidešimt keturis 
milijonus - padaryta dviejų 
bilijonų litų žala. O kiek atne
šė nuostolių "Lietuvos" ir 
"Draugystės" viešbučių privati
zavimas? Kiek kainavo "Aly
taus tekstilė"? .. (Vaclovas 
Valkus. Ten pat). 

Europos parlamento na
rė, ekonomistė Margarita 
Starkevičiūtė ragina keisti 
Lietuvos užsienio politikos 
kryptį ir sparčiau diegti šalyje 
europinius gyvenimo standar
tus. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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Pavasario šventė 
Šventėme Šeštines. Tai 

Kristaus dangun žengimo 
šventė, kilnojama pagal Ve
lykų laiką. Ji būna 6-iom 
savaitėm praėjus po Velykų 
ketvirtadienio. Pirmos trys 

dienos pažymimos kaip tai
kos, sveikatos ir derliaus 
maldavimų arba Kryžiaus 
(seniau vadinosi "kryžiavo
mis"). Tomis dienomis Lie
tuvos kaimuose žmonės gie
dodami eidavo prie kryžių. 
M. Katkus Balanos gadynėje 
prisimena, kaip susirinkę 
žmonės vienoje iš kaimo so
dybų, pagiedoję litaniją, gie
dodavo giesmę Pone kara
liau, Dieve Abraomo ... 

Evangelijoje, pagal šven
tą Luką, skaitome apie Jė
zaus žengimą į dangų ir jo 
įsakymą: "Eikite į pasaulį ir 
skelbkite Evangeliją". Toliau 
skaitome: "Įžengė į dangų ir 
sėdi Tėvo dešinėje". Aišku, 
Dievui nėra nei kairės, nei 

dešinės. Dievo sūnus Jėzus 
Kristus paimtas į Dievo gar
bės ir laimės pilnatvę. 

Čia prisiminkim Viltį. 
Tikintiesiems Kristus yra 
Viltis, nes Jis tikėjo gyveni-

mu ir todėl prisikėlė. Daliai 
žmonių prisikelti padeda su
sipažinus su DIDŽIŲJŲ 
ŽMONIŲ DARBAIS: nuos
tabios pasaulio šventovės, 
Lietuvoje - Kryžių kalnas, 
Salantų rajone Viliaus Orvy
do Akmenų muzieįus. Dar 
kitiems GERAS ZODIS. 
Gyvenimas be VILTIES -
saulės išdeginta dykuma, vė
jo pustomi tyrai, nulūžusia 
viršūne sausuolis medis. 
VILTIS suspindi ir skausmą 
kenčiančio ligonio akyse pa
deda įskaityti džiaugsmo ži
burėlį. VILTIS pakelia gyve
nimo liūnuose prasmegusius 
ir sušildo sugeltas ir atšiau
rumo sužvarbintas širdis. 

R. Norkutė, Lietuva 

• Kaip kiti laiko sau per didelę garbę į aukštas vietas iškilti, taip 
t;l.l 
~ mes laikykime per didžiausią Dievo malonę paldiūti į tas vietas, 
E-i kur reikia savęs didžiausio išsižadėjimo, kur daugiau reikia 
Z vargti ir kentėti dėl Jėzaus, kur daugiau reikia pakelti darbų ir 
;i vargų, išniekinimo, pažeminimų, netuno ir t. t. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Kalvarijų šešėliuose 
2009 m. balandžio 2 dieną 

sukako ketvirtos Jono Pau
liaus 11 mirties metinės. Atro
do taip neseniai skambėjo ge
dulo varpai. Žmonija išgyveno 
didžiulę netektį paties popu
liariausio žmogaus, kuris keitė 
pasaulį, kad jis būtų žmoniš
kesnis. 

Šiemet paminėjimas pra
ėjo blankiai, kaip ir visos kitos 
metinės. O norėtųsi, kad Lie
tuva oficialiu lygiu, tiek baž
nytiniu, tiek pasaulietiniu pri
simin tų jį nuoširdžiau. Juk 
Karolis Wojtyla pasakė, kad 
jo pusė širdies yra Lietuvoje. 
Su kokia meile jis sutikdavo 
Lietuvos vyskupus. Iš tikrųjų 
jis daug padarė mūsų valsty
bei ir tautai. Tad prisiminimo 
vien Mišiose neužtenka. Ga
lėtų prabilti chorai giesmėmis, 
jaunimas paskaityti jo kūry
bos ar akademiniuose rate
liuose aptarti kai kurias Jono 
Pauliaus 11 mintis apie meilės 
civilizaciją, t.y. tarp konfesinį 
ir tarpreliginį dialogą, apie 
taiką, teisingumą, kuris pade
da skleisti meilę neapykantos 
pilname pasaulyje. Oi, daug 
būdų yra pažvelgti nors vieną 
valandėlę į Apvaizdos pa
šauktą Didįjį Popiežių. Ir 
šventąjį. 

O dabartinis Šv. Tėvas 
Benediktas XVI, dažnai prisi
mindamas savo pirmtaką, jau 
tuo nusipelnė didžiausios pa
garbos, ir jeigu mane kas pa
klaustų, tai apibūdinčiau jį -
Gilusis, arba - Genialusis Po
piežius. Jeigu Jonas Paulius 11 
mesdavo apaštalo tinklą vi
suose kontinentuose, plaukė 
iš krašto į kitą, sužavėdamas 
tautas, tai dabartinis jas ban
do apglėbti, duoti joms krikš
čioniško gyvenimo turinį, pa
baigti spręsti Jono Pauliaus 11 
pradėtus uždavinius. Abu jie 
yra nuostabūs, atėję Dievo 
Apvaizdos keliu į vyriausio 
kunigaikščio sostą. Jonas Pau
lius 11 labai vertino Karlo 

Kun. ROBERTAS PUKENIS 

apgaubtam istorinių pamink
lų: čia Koliziejaus arkų švies
šešėliai pasitinka piligrimus, 
toliau Veneros ir Romos šven
tyklos griuvėsiai, spoksantys 
tarp medžių žalių, o žiūrint 
tiesiai, išėjus iš metro, tave 
pasitinka Triumfo arka, kurią 
315 m. Romos senatas per-

Popiežius Jonas Paulius II 

statė imperatoriaus Konstan
tino garbei, laimėjusiam mūšį 
prieš Makscencijų... Kiek 
daug čia subėga istorinių pri
siminimų. Kaip mielas ir tas 
senas gatvės grindinys, milijo
nų žmonių išmindžiotas ... Ko
liziejus yra miesto amžinumo 
simbolis. 2000 m. rugsėjo 11 
d. teroristai taikėsi jį susprog
dinti, bet nespėjo, nes buvo 
išaiškinti. 

1084 m. normanams nu
siaubus miestą, žmonės pra
dėjo ardyti Koliziejaus akme
nis. Tada popiežius Benedik
tas XIV, norėdamas išsaugoti 
šį paminklą, amfiteatro cent
re pastatė kryžių ir pradėjo 
rengti Kryžiaus kelio stotis. 
Taip romėnams patiko, kad 
visi popiežiai palaikė šią tradi-

Popiežius Jonas Paulius 11 bučiuoja Lietuvos žemę vizito 
metu Vilniaus oro uoste 1993 m. rugsėjo 4 d. 

Ratzingerio patarimus, ideo
logiją ir perduodavo Bažny
čios mokymą žmonijai įtaigiai, 
ryškiai. Kardinolas Karlas 
Ratzingeris buvo artimiausias 
Jono Pauliaus 11 bendražygis. 
Jie vienas kitą papildė. Balan
džio 16 d. Benediktui XVI su
kako 82 metai. Šv. Tėvas yra 
dar pilnas energijos ir užmojų. 
"Baltas, baltas lyg vyšnios vir
šūnė" praėjo Kryžiaus keliu 
Didtiį Penktadienį. 

Negaliu pamiršti Didžiojo 
Penktadienio Kryžiaus kelio 
stočių Romos miesto lopšy, 

ciją. Spindint šimtams degan
čių žvakių procesijoje su alyvų 
šakele ir malda širdy žmogus 
apmąsto Kristaus ir tų krikš
čionių, kurie šitam amfiteatre 
buvo nužudyti, kančią. Kry
žių, pradėjęs nešti pats popie
žius, perduoda kitiems. Pa
prastai duoda panešti protes
tantų, seminaristų, vienuolių 
atstovams. Neaprašysi tų jaus
mų, tos gražios romantikos, 
kurią lydėdavo žilasis senelis 
Jonas Paulius II. 

Jonas Paulius 11 buvo mu
myse įaugęs į kraują, ir mes 

neįsivaizdavome Bažnyčios 
gyvenimo be jo. Juk mano am
žiaus kunigų, gavusių šventi
mus 1979 m., visa kunigystė 
prabėgo su Jono Pauliaus 11 
pontifikatu. Dar daug liko ne
skaityta jo prisiminimų, encik
likų, dar daug glūdi nenagri
nėtų temų. Visada norėsis gir
dėti jo pirmuosius žodžius: 
"Nebijokite atidaryti Kristui 
duris .. " 

Bažnyčia - tai Kristus is
torijoj e. Jis nepalieka mūsų 
vienų nė valandėlei. Jėzus lydi 
mus visose gyvenimo akimir
kose: kryžkelėse ir negandose. 
Kristus kaip prieš 2000 metų 
byloja Evangelijos balsu. Jis 
kviečia visas tautas ir mus vi
sus: ateikite, kurie vargstate ir 
prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Aš 
esu amžino gyvenimo duona. 

O kiek yra pasaulyje koli
ziejų? Pasirodo neįtikėtina, 
kad pažangos, laisvės šimt
metis buvo taip paženklintas 
smurtu ir kraujo dėmėmis. 
Kiekvienas kontinentas turi 
savo Golgotą. Ir nėra tos ša
lies, tos vietos, kurioje neaug
tų Kryžiaus medis. Jonas Pau
lius 11 juos visus pavadino: 
Dviejų tūkstantmečių kolizie
jais. Pasaulietiškai mes juos 
vadiname genocidu, persekio
jimais, gulagais, konclageriais. 
Labai liūdna, kad ruošiantis 
Dviejų tūkstantmečių jubilie
jui, kankinių katalogas yra pa
pildomas naujom pavardėm 
beveik kasdien. 1997 m. gru
pei žinovų, kurie rūpinosi 
naujų kankinių martirologija, 
vadovavo ukrainiečių vysku
pas Michail Hrynchyshyn, o 
komisijos sekretorius buvo 
ukrainiečių kunigas Marco 
Gnavi. Popiežius tą darbą at
likti patikėjo kaip tik sūnums 
tautos, kuri daugiausia nu
kentėjo nuo Stalino represijų. 
Sekretorius pasakojo, kad 
pradėjo darbą 1995 m. Pir
miausia gerai įsisąmoninome 
uždavinius, nurodytus encikli
koj e Tertio Millennio Adve
niente (Anėjant Trečiam Tūks
tantmečiui), tada paruošėme 
anketas, klausimus. Nuspren
dėme surašyti visus kankinius, 
kurie savo kančia paliudijo 
Kristų. Vieni yra daugiau, kiti 
mažiau žinomi, o norime, kad 
istorija žinotų visų vardus. Ši
tos komisijos užduotis nėra 
vesti Beatifikacijos bylos, bet 
surašyti nors biografijas. Vos 
tik pradėjus rinkti, dar 1997 
m. 300 vienuolių kongrega
cijų, vietinių bažnyčių atsiun
tė apie 3700 užpildytų lapelių, 
liudijančių mūsų amžiaus kan
kinystę. (Iš Robertos Berettos 
interviu su kunigu M. Gnavi // 
Avvenire, Quanti sono i Cal
vari del secolo? (Kiek yra šio 
šimtmečio kalvarijų?) 1997 03 
23, p. 19). Padarę visų duo
menų apie kankinius sintezę, 
ją suveda į kompiuterį, o 
paskui išverčia į pagrindines 
kalbas. Vietinių bažnyčių, ku
rios praėjusiu šimtmečiu nu
kentėjo, jau buvo apie 70, bet 
tai dar ne visi gauti atsaky
mai. (Bus daugiau) 



-NUC>lVION 

Krikštas - priežastis, 
minėjimas - pasekmė 

E 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos leidinys Varpas 2006 
m. rugsėjo mėn. pateikė skai
tytojams inžinieriaus Rimanto 
Kunčo-Žemaitaičio iš JAV 
straipsnį, nagrinėjantį Lietu
vos krikšto klausimą. Aktas, 
davęs progą paminėti Lietu
vos vardą istoriniuose šalti
niuose, buvo prieš tūkstant
metį įvykęs N etimero krikštas 
(1009 m.). Taigi, Lietuvos var
do paminėjimas yra betarpiš
kai susijęs su krikštu, krikšto 
pasekmė. Minint pasekmę, 
juolab privalėtume minėti 
priežastį - Lietuvos krikšto 
tūkstantmetį. Netimeras ne
buvo eilinis lietuvių tautos 
žmogus, nes Lietuvos vardas 
minimas, o jos atstovas, kuni
gaikštis (istoriniai šaltiniai jį 
vadina "karaliumi"), pasi
krikštijęs drauge su 300 karių. 
Tikėtina, kad tie kariai prie 
"karaliaus" nebuvo eiliniai, o 
karvedžiai, valstybės vyrai. 

Praėjus 242 metams po 
Netimero krikšto įvyko Min
daugo krikštas, po kurio, pra
ėjus dar 2 metams, Lietuva 
tapo karalyste. Tautos virsmą 
krikščioniška šalimi, žinoma, 
negalima laikyti vienkartiniu 
aktu, įvykusiu per valdovų 
krikštą, o turime vertinti kaip 
šimtmečius trukusią raidą. Ta
čiau apie tokios raidos pra
džią, kaip ir tautos pirmą pa
minėjimą istoriniuose šalti
niuose, privalome atsižvelgti, 
jį įvardinti, minėti. 1987 me
tais buvo minimas Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejus, 
nors faktiškai tuomet sukako 
978 metai nuo Netimero ir 
735 metai nuo Mindaugo 
krikšto. Koks pagrindas buvo 
Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejui minėti? 

Panašu, kaip teigia savo 
rašinyje R. Kunčas-Žemai
taitis, kad 1387 metais neva 
įvykęs Lietuvos lenkiškas 
krikštas yra lenkų istoriko, vysk. 

Z. Olešnickio sekretoriaus J. 
Dlugošo fantazijos bei istori
nės klastos ir mūsų laikų len
kų mesianistų sukurpto spek
taklio padarinys. J. Dlugošo 
XII tomų istorinė klastotė 
Lenkijos garbei, Historia Po
lonicae (Lenkijos istorija), dar 
vadinama Kronika, pasižymi 
ypatingu šmeižtu visai Gedi
minaičio karaliaus Jogailos 
šakai bei ligūsta neapykanta 
Lietuvos karalystei ir jos sa
varankiškumui. O moderni
zuotoje Kronikoje atsirado 
pirmas istorijoje teiginys apie 
karaliaus Mindaugo ir Lietu
vos atsimetimą nuo krikščio
nybės, kurio autorius - lenkų 
"mokslininkas" L. Latkovskis. 
Apmaudu, kad šį teiginį pra
dėjo mėgdžioti ir dabartiniai 
Lietuvos istorikai. 

J. Dlugošas Vengrijos kara
liaus Liudviko I iš Anžu dinas
tijos dukrai Jadvygai prisegė 
Lietuvos "krikštytojos" vardą. 
Neva 1387 m. balandžio 6 d. 
per Didįjį Sekmadienį įvykęs 
tas krikštas. Dlugošo teigimu, 
" ... atėję krikštytis lietuviai bu
vo basi, apsivilkę išverstais 
kailiniais, apžėlę, atrodė kaip 
laukiniai. Karalienė dalino 
jiems medvilninius rūbus, ba
tus. Lietuviai, pirmą kartą pa
matę šiuos apdarus, ėję į upę 
du tris kartus, kad juos gau
tų". Kad tuo metu Lietuvoje 
dar buvo užšalusios upės ir 
ežerai ir kad vengrė Jadvyga 
Lietuvoje nė karto nebuvo, J. 
Dlugošo "istorijai" nesvarbu. 
(Neveltui Lietuvos Atkuria
masis Seimas 1990 m. uždrau
dė įsileist į Lietuvą lenkiškus 
istorinius darbus). 

Tačiau, lenkų veikėjams 
suklaidinus patį popiežių, len
kiško Lietuvos krikšto vaidini
mas įvyko, nes 1986 m. moks
liniame simpoziume, svarsčiu
siame Lietuvos krikšto datos 
minėjimą, dalyvavo Liublino 
Katalikų universiteto ir Var
šuvos profesoriai vietoje lietu-

vių, to laikotarpio žinovų. Čia 
dera pridurti, kad panašiame 
svarstyme dėl Latvijos krikšto 
(900 metų jubiliejaus) daly
vavo akademikai latviai ir tik 
vienas kitatautis. 

Kalbant apie Lietuvos krikš
to raidą, neturėtume pamiršti, 
kad Jogaila (iki vainikuojantis 
Lenkijos karaliumi) buvo Ry
tų krikščionių (ortodoksų) 
sektantas. 1386 m. vasario 
mėn. Jogaila buvo katalikiškai 
pakrikštytas Vladislovo var
du, vasario 18 d. vedė Jadvygą 
ir kovo 14 d. buvo karūnuotas 
Lenkijos karaliumi. Dera pa
stebėti, kad, vykstant perša
mam lenkiškam Lietuvos krikš
tui, Vilniuje jau buvo 5 katali
kiškos bažnyčios ir vienuoly
nas ir 12 ortodoksų bažnyčių 
ir vienuolynas. Po Jadvygos 
mirties, 1422 m. stačiatikė So
fija Alšėniškė (Alšėnų kuni
gaikščio Algimantaičio And
riaus duktė) priėmusi katali
kybę, tapo ketvirtąja Jogailos 
žmona. Jogaila ir jo žmona 
Sofija (būsima šv.Kazimiero 
močiutė) tvirtino pakrikusią 
Lenkijos krikščionybę-katali
kybę, pastaroji išvertė Šven
tąjį Raštą į lenkų kalbą, rėmė 
bažnyčias ir labdaros įstaigas, 
įkūrė Krokuvoje bendrabutį 
Lietuvos studentams, ypatin
gai jais rūpinosi. Po jos mir
ties už nuopelnus platinant 
krikščionybę Lenkijoje jai ne
buvo ne tik atsidėkota, bet dė
tos pastangos istorinį faktą 
paniekinti, atstatyti "lenko 
garbingą vardą". Tai ir darė 
lenkai, keldami Jogailos žmo
nos Jadvygos "šventumą", ne
pelnytai prisegę jai Lietuvos 
krikštytojos vardą. Neturime 
pamiršti, kad 1387 m. buvo 
.eakrikštyta tik Aukštaitija, 
Zemaitiją 1413 m. krikštijo 
Vytautas kartu su Jogaila. Ir 
tai buvo tarsi Mindauginio 
krikšto atnaujinimas. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Lietuvos krikštas. Lenkų misionieriai skleidžia katalikų tikėjimą Lietuvoje 1387 m. 
(v. Gersono piešinys iš Gimtoji istorija). 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Karalius Lietuvoje 
Gegužės 6-7 d.d. oficia

liu vizitu Lietuvoje lankėsi 
Ispanijos karalius Juan Car
los I ir karalienė Sofija. 
Anksčiau lankęsi Estijoje ir 
Latvijoje, Vilniuje karališ
koji pora susitiko su Lietu
vos prezidentu Valdu Adam
kumi, ministeriu pirmininku 
Andriumi Kubilimui, seimo 
pirmininku Arūnu Valinsku. 
Svečiai apsilankė seime ir 
Vilniaus universitete, Tra
kuose. 

Susitikimuose aptarti 
energetikos klausimai, ES 
aktualijos, Lietuvos patirtis 
santykiuose su Rusija ir kt. 
Karališkoji pora apdovanota 
trimis lietuvių dailininko 
Petro Repšio sukurtais si
dabriniais medaliais, skirtais 
pirmajam Lietuvos vardo 
paminėjimui Europoje, pir
majam tarptautiniu mastu 
pripažintam Lietuvos valdo
vui ir pirmai Lietuvos valsty
bėje lietuvių kalba išleistai 
knygai. 

Nebesvarstys Ignalinos 
Seimas gegužės 7 d. ga

lutinai atsisakė svarstyti pa
taisas, siūlančias pratęsti Ig
nalinos atominės elektrinės 
antrojo bloko veiklą. Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komi
tetas pripažino, kad patai
sos, kuriomis siūloma atidėti 
Ignalinos jėgainės uždary
mą, prieštarauja Konstitu
cijai. 

"Tvarkiečių" parengtas 
įstatymo projektas dėl Ig
nalinos atominės elektrinės 
antrojo bloko darbo pratęsi
mo numatė, kad jėgainės 
darbas galėtų būti patęstas 
iki techniškai saugių termi
nų. Anksčiau minėta, kad 
toks terminas yra 2012 m. 
vidurys. Taip pat siūlyta įpa
reigoti Ignalinos AE vado
vybę sudaryti sutartis su tie
kėjais dėl branduolinio kuro 
pirkimo, kuris užtikrintų 
antrojo bloko darbą 2010 m. 

Vertino kandidatus 
Rinkos tyrimų bendro

vės RAIT balandžio mėnesį 
atliktos apklausos duomeni
mis, jei rinkimai vyktų sek
madienį, už D. Grybauskaitę 
savo balsą atiduotų 65.5% 
apklaustųjų. Kazimirą Pruns
kienę rinktų 4.2%, Social
demokratų partijos vadovą 
Algirdą Butkevičių - 3.1 %, 
Darbo partijos kandidatę 
Loretą Graužinienę - 2.5%, 
partijos "Tvarka ir teisingu
mas" kandidatą Valentiną 
Mazuronį - 1.8% apklaus
tųjų. Už Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos vadovą Valde
marą Tomaševskį savo balsą 
atiduotų 0.3%, tiek pat bal
suotų ir už atsargos brigados 
generolą Česlovą J ezerską. 
8. 7% apklausos dalyvių at
sakė, jog rinkimuose nedaly
vautų, 11.1 % savo atsakymo 
nenurodė. 

Prekyba su Kanada 
Užsienio reikalų minis

teris Vygaudas Ušackas ge
gužės 4 d. Vilniuje susitiko 
su Kanados tarptautinės 
prekybos ministeriu Stock
well Day ir aptarė Europos 
sąjungos ir Kanados ekono
minio bendradarbiavimo 
perspektyvas, energetinio 
saugumo ir atominės ener
getikos klausimus, Lietuvos 
ir Kanados bendradarbiavi
mo Afganistane galimybes. 
Ministeriai sutarė, kad būti
na ir toliau teikti finansinę 
paramą Afganistanui ir di
džiausią dėmesį skirti to
kioms skurdžioms provinci
joms kaip Garas. 

V. Ušackas pasiūlė Ka
nados vystomojo bendradar
biavimo žinovams atvykti į 
Goro provinciją ir vykdyti 
bendrus su Lietuva projek
tus, su kolegomis iš Lietuvos 
vykdyti bendrus projektus. 

URM Moldovoje 
Lietuvos užsienio reika

lų (UR) ministeris Vygaudas 
Ušackas lankėsi Moldovoje 
gegužės l d., pažadėjo Mol
dovos vadovams užvesti dia
logą ES dėl vizų režimo pa
lengvinimo. Susitikimuose 
su Moldovos prezidentu 
Vladimiru Voroninu, parla
mento pirmininku Marianu 
Lupu ir opozicinių partijų 
atstovais kalbėta apie dialo
go būtinybę tarp valdžios ir 
opozicijos. Susitikimuose 
taip pat kalbėta apie žinia
sklaidos laisvės padėtį Mol
dovoje. Aptarta ir ES Rytų 
partnerystės iniciatyva. 

Sumažintas biudžetas 
Gegužės 7 d. seimas pa

tvirtino patikslintą šių metų 
valstybės biudžetą, kurio pa
jamos mažinamos 3.5 bln. li
tų, o išlaidos - 2.1 bln. litų. 
Valstybės biudžeto pajamos 
mažinamos 3.9 bln. litų, o 
savivaldybių biudžetų - 406 
min. litų. Viso valdžios sek
toriaus - valstybės, savival
dybių, "Sodros" ir Privalo
mo sveikatos draudimo fon
do biudžetų - išlaidos maži
namos daugiau kaip 3 bln. 
litų, pranešė Finansų minis
terija. 

Valstybės biudžeto paja
mos (be ES lėšų), palyginti 
su ankstesniu planu, mažina
mos 3.517 bln. litų(l 7.6% ), 
išlaidos (be ES lėšų) - 2.067 
bln. litų (9.6% ), o su ES pa
rama - 1.118 bln. litų. Vals
tybės biudžeto išlaidos ma
žinamos daugiausia inves
ticijų, institucijų išlaikymo ir 
darbo užmokesčio sąskaita. 
Šiemet į valstybinį biudžetą, 
kuris apima valstybės ir savi
valdybių biudžetus, be ES 
paramos lėšų turėtų įplaukti 
20.317 bln. litų pajamų -
3.923 min. litų (16.2%) ma
žiau negu buvo patvirtinta 
2009 m. plane. RSJ 
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Nuotykių ir pašaukimo keliu 

SES.M.LORETA 
O. JONUŠAIT~ 

Pasitraukimas i Vakarus 

Dangus buvo paraudęs, o 
žemė dundėjo nuo patrankų, 
kai paskutinis ešelonas paju
dėjo iš Vtlniaus. Per protekci
ją ir aš pakliuvau i laimingų 
skaičių. Thi buvo 1944 m. bir
želio mėn. vidury. Žmonių 
veiduose matėsi didelis rū
pestis ir nerimas dėl neaiškios 
politinės padėties. Grįžau pas 
tėvus i Mažeikius, o čia radau 
tik tėvelį geležinkelio tarny
boj. Mamytė su dviem seserim 
jau buvo išvykusi pas savo se
serį Oną Aleksandravičienę į 
Lūšę. Kitą rytą po šv. Mišių 
nuėjau į Ventą išsimaudyti. 
Išsimaudžius sužinojau, kad 
mieste kilo panika, nes vokie
čiai atsitraukdami gaudė jau
nus žmones darbams, grūdo į 
sunkvežimius ir vežė. Kai ku
rie jų bėgo Ventos link ir slė
pėsi rugių laukuose ar krū
muose. Man buvo neįmano
ma grįžti namo, tai pasislė
piau tarp rugienų griovy. Per 
mane peršoko raitelis ir ma
nęs nepastebėjo. Vėliau iš ten 
pasukau į kapines, kurios bu
vo arti. Pradėjus temti nuėjau 
pas artimiausią kaimyną ūki
ninką ir prašiau priglausti. Čia 
atsirado dar viena pabėgėlė. 
Jis mus nuvedė į daržinę, ir 
mes kopėčiomis užlipome ant 
šieno, pats kopėčias paslėpė 
ir sakė, kad iš ryto duos ženk
lą, kai bus saugu nulipti. Po 
patirtos baimės, nedrąsiai grį
žau namo. 

Po kelių dienų plechavi
čiukų padedami, vežimu su 
kroviniais pasiekėme Lūšę, 
apie 20 km nuo Mažeikių. Ži
nojom, kad frontui artėjant į 
Lūšę atvažiuos traukinys, su 
kuriuo geležinkeliečiai galės 
Jaikinai pasitraukti į Kretingą. 
Čia sutikau ir tetą Malūkienę 
su vyru iš Vtlniaus. Nuo Lūšės 
už kilometro matėsi Dautarų 
km., mūsų ūkio bakūžėlė, ku
rioje aš gimiau. Aplankėme 
tėviškę, atsisveikinome su tė
vo seserimi Elze, kuri tvarkė 
ūkį. Čia dvelkė tiek daug prisi
minimų, nes kasmet lankyda
vome abi tetas, važiuodavome 
į šv. Onos atlaidus, į Židikus, 
skindavome vyšnias ... Ati
džiai sekėme kiekvieną žinutę 
apie artėjantį frontą, ir pa
galiau atvažiavo laukiamas 
traukinys, o su juo ir tėvelis. 
Prekiniame vagone pamačiau 
ir savo draugę Augę su tėvais 
ir dviem sesutėm. Tarp gele
žinkelininkų buvo ir gyd. Biels
kus, studenčių, kun. Kulvelis 
ir .k:t • .Krovėme savo maistą ir 
patalynę į vagoną. Galvojome, 
kad važiuojame neilgam ir 
kad greit grįšime atgal. Tėvas 
sukalė gardelį, į kurį patalpi
no 6 vištas, o dėdė įteikė 
mums ir Malūkams po kibirą 
sviesto, nes tuo laiku dirbo 
pieninėje. 

Atsisveikindamos su gimi
nėmis nepastebimai nubrau-

Pabėgimas į laisvą pasaulį 

kėme ašaras, užtikrindamos kėme aplinką, kiekvieną pra
kitiems, kad vėl netrukus pasi- skriejantį vaiz.dą, juk tais keliais 
matysime. Ilaukinys pajudėjo nekartą vaikščiota. Iki 1939 
Kretingos link. Kretingoje di- m. gyvenome tris km nuo sto
delė kamšatis. Pranešta, kad ties mūriniame geležinkelio 
iki šiol dar negautas leidimas name prie Gargždų plento. 
įvažiuoti per sieną į Vokietiją. Šalia buvo ir kitas namas, ku
Aš prisiminus, kad liepos 31 riame kurį laiką gyveno Ma
d. Kretingoj vyksta Parcinku- lūkai. Namus supo vaisme
lė, paskatinau draugę Augę džiai ir alyvų krūmai. Lyg ek
nubėgti išklausyti šv. Mišių ir 
prašyti Dievą palaimos toles
nei kelionei. Tuip ir padarė
me. Sugrįžusios jau nebera
dome traukinio, kuris buvo 
išvažiavęs Klaipėdos link. Au
gė pradėjo verkti, o aš ją rami
nau. Mes taip karštai meldė
mės, Dievas tikrai padės. Čia 
stovėjo traukinys su vokiečių 
kareiviais. Mes pasisakėme, 
kad norime važiuoti į Klaipė
dą pas tėvus. Jie pakvietė į 
prekinį traukinį ir siūlė valgy
ti. Tuo tarpu pasirodė polici-
ninkas, pradėjo bartis ir nuve- Ses. Loreta Jonušaitė 
dė mus į stotį, liepė laukti, kol 
jis sugrįš. Mes nutarėm bėgti rane trumpa akimirka pasi
vagonų link, bet ir čia mus su- džiaugėme prisiminimais. Va
laikė vokiečių kariškis ir už- žiavome i Gdanską, o iš ten 
klausė, kur bėgame. Jam su Breslavo link. Kai kuriose sto
ašaromis akyse paaiškinom, tyse šalpos organizacijos siūlė 
kad atsiskyrėme nuo tėvų. Jis kavos ir sausainių. Pakely pa
pasakė, kad už 10 minučių matėm, kad jau mūsų visos 
traukinys išvažiuoja į Klaipė- vištos pavogtos. Breslave per
dą ir kad galės paimti. liepė ėjome dezinfekcijos procedū
greitai lipti į traukinį. Jis Augę rą ir gavome vokiškus doku-

Būsimoji seselė Loreta Romoje 1950 m. liepos 5 d. su kun. J. 
Grabiu ir sesute Bena (dešinėje) Ntr. iš priv. albumo 

paslėpė po suolu, o mane ap
dengė karišku apsiaustu, ir aš 
stovėjau netoli lango. Jis pats 
žvelgė pro langą, o policija 
klausė jį, ar nematė dviejų 
mergaičių. Jis purtindamas 
galvą atsakė neigiamai. Paju
dėjus traukiniui, kariškis pa
sakė, kad galime jaustis lais
vai. Aš vistiek bijojau ir tik 
pasiekus Bajorų stotį išlindau 
iš po apsiausto. Pagaliau pri
važiavome Klaipėdą. Koks di
delis netikėtumas, kai trauki
nys sustojo priešais tėvų vago
ną. Iššokusios iš traukinio bė
gome pas tėvus. Mūsų džiaugs
mas netilpo širdy. Verkė tėvai, 
sesutės ir aš. Dėkojau Aukš
čiausiajam už ypatingą globą 
ir meilę mums. Savo atsitrau
kimu sukėlėme daug rūpesčių 
tėvams ir artimiesiems, bet 
viskas pasibaigė gerai, pagal 
Dievo planą. 

Vokietijoje 

Nuo Klaipėdos prasidėjo 
mūsų odisėja. Įbedę akis se-

mentus. Iš ten nuvežė į Bos
sen lagerius. Jie laukuose, ap
tverti spygliuotomis vielomis. 
Thi buvo pereinamieji lage
riai. Viduje buvo dviaukštės 
lovos ir daugiau nieko. Mais
tas buvo duodamas iš bendro 
katilo. Naktimis blakės neleis
davo ramiai miegoti. Kai ku
rie miegodavo lauke ant žoly
no. O aš kelias naktis miego
jau lauke ant stalo. Sargas už
leido tėvams savo kambarį su 
dviem dviaukštėm lovom. 

Po savaitės atvežė daug 
žydų, visi buvo su geltonomis 
žvaigždėmis. Mes matėme 
juos pro spygliuotas vielas, 
mums uždraudė su jais kal
bėtis. Vakarais kalbėdavome 
bendras maldas ir giedoda
vome Marija, Marija. Atėjo 
pranešimas, kad rytoj veš į ki
tus lagerius. Apie 40 žmonių 
atvežė į Podelcigą, kuris yra 
tarp Kustryno-K.ic ir Frank
furto prie Oderio. Kur kiti bu
vo išvežti, mes nežinojome. 
Susigyvenusi šeima buvo jau 

išardyta. Stoty gyvenančios 
jaunuolės aplankė mus ir pa
sisiūlė aprodyti apylinkes, 
nuostabų slėnį. Paaiškino kaip 
surasti šventovę Frankfurte. 
Gėrėjausi skirtinga slėnio 
augmenija, o mintimis skrie
jau į tėviškę spėliodama, kas 
ten dabar dedasi, kokie politi
niai vėjai ten pučia? Palikta 
tėviškėlė liko tokia gyva ir 
brangi atminty. Po kelių dienų 
įsakė važiuoti į darbą į Kust
ryn-Kic. Dėdė Malūkas buvo 
atsakingas už darbą. Čia rei
kėjo ravėti nuo geležinkelio 
žoles ir kastuvais mesti žemes 
į vagoną. Buvo atkreiptas dė
mesys, kad jaunuolėms - tai 
per sunkus darbas. Netrukus 
atėjo pranešimas, kad vyksi
me į kitus lagerius. Ir ta gru
pelė vėl buvo suskaldyta. 

Mus nuvežė į Rosenthal, 
kur lageris buvo beveik kitoj 
pusėj stoties. Namas mūrinis, 
dešiniame spame jau gyveno 
latvių šeimos, o kairiame mes 
apsigyvenom. Mūsų ir Augės 
šeima - 10 asmenų, du broliai 
Malinauskai su antram pusėm 
ir tylusis jaunuolis Povilas, iš 
viso 16. Thrp latvių ir mūsų 
buvo virtuvė. Stoties pusėje 
matėsi mažas kaimelis, o mū
sų pusėje - tik didelis ūkis su 
aukšta daržine. Sužinojome, 
kad netoli yra Soldino stotis 
su miesteliu, o nuo Dariaus ir 
Girėno tragiškos žuvimo vie
tos - tik dviejų km atstumas. 
Sekmadienį atvyko ir daugiau 
tautiečių aplankyti istorinių 
vietovių. Tėwi buvo paskirtas 
darbas iešmus valyti, mamai 
žolę ravėti, o jaunimas buvo 
išsiųstas į Neudamą dirbti fab
rike. Frontas artėjo, bombar
davimai dažnėjo, tai aš pasili
kau pas tėvus. 

Rusų pagauti 

Tai buvo 1945 m. kovo 
mėn. antroji pusė, kai vieną 
dieną iš ryto atsirado su gar
vežiu rusai. Pasigirdo šūviai ir 
klyksmai. Pas mus įbėgę kariš
kiai klausė, kaip mes čia pate
kome. Jie sakė, kad mus išva
davo ir, kad mes turime kuo 
greičiau vykti į Lansbergą. 
Tun nurodys, kaip grįžti į Lle
tuvą. Sužinojome, kad buvo 
nušautas stoties viršininkas, o 
kiti sužeisti. Moterys buvo va
romos į didžiulę daržinę. At
vykusi kita grupė norėjo mus 
paimti prie apkasų, bet sakė
me, kad turime važiuoti į 
Lansbergą. Po kiek laiko at
vykę kariškiai klausė, kodėl 
dar neišvažiavome, turbūt 
esame kuo nusikaltę, kad bi
jome grįžti. Taip kasdien jie 
pas mus lankydavosi, o mes, 
jaunimas, slėpdavomės spin
toj, po lova ar lovoj užsimas
kuodavome. Kartą aš gulėjau 
motinos lovoje kojų gale, kai 
rusas atsisėdo ant lovos kraš
to. Tuda aš šaukiausi "Marija, 
gelbėk mane". Rusas atsistojo 
ir išėjo. Kitą dieną atėjo ka
reiviai ir liepė vyrams išsiri
kiuoti. Juos išvedė, o išeidami 
pasakė, kad moterys bus pa-

imtos apkasų kasti. Lagery ki
lo panika, šauksmai, dejonės, 
ašaros. Žvelgėme į nutolstan
čius suimtuosius - gal tai pas
kutinis kartas, kai taip palydi
me jyos? 

Sis įvykis palietė giliai visų 
sielos gelmes. Meldėmės karš
tai iš širdies gilumos ir, rodos, 
kiek.vienas maldos žodis turė
jo savo svorį, gylį ir reikšmę. 
Prašėme Aukščiausiąjį, kad 
globotų juos ir mus, kad jie 
sugrįžtų atgal ir kad visi drau
ge galėtume pernešti karo 
sunkumus. Nuo tos dienos aš 
pasiryžau kasdien kalbėti Ro
žinį. Mama kas rytą eidavo 
laukan pasižiūrėti, ar negrįžta 
jie. Vieną rytą atpažino tėvo 
siluetą. Kareivis atvedė jį tik 
trumpam atsisveikinti, nes ki
tą dieną žadėjo juos išvežti i 
Lodzę. Rodos, jau nebeliko 
vilties susitikti. Vos neapalpo
me iš džiaugsmo, kai po trijų 
dienų jie visi sugrįžo. Jie buvo 
tardomi ir mušami, buvo suri
kiuoti miškely sušaudymui. 
Tus tylusis Povilas paaiškino 
jiems, kad esąs komjaunuolis 
ir kad prižada visus nuvežti i 
pereinamus pabėgėlių lage
rius. Jam buvo išduotas raš
tas, ir tuo būdu visi su juo grį
žo. Mes visą laiką galvojome, 
kad Povilas yra vienos idėjos 
su mumis ir nieko neslėpėme 
nuo jo, tad dabar buvome la
bai nustebę. 

Prasidėjo vėl nauja odisė
ja. Povilas parūpino arklį su 
vežimu, į kurį sudėjome savo 
daiktus ir patys vilkstine ėjo
me paskui vežimą. Eidama aš 
galvojau, kokia galinga mal
dos reikšmė. Kelias buvo labai 
ilgas, apie 80 km į Šviebodzi
ną. Dienos metu eidavome, o 
vakarais miegodavome darži
nėse. Pakeliui sustabdydavo 
mus rusai, bet pamatę Povilui 
išduotą pažymėjimą, netruk
dydavo. Vokiečiai buvo varo
mi priešinga kryptimi. Kartais 
užėję į kambarius rasdavome 
ką tik išvirtus pietus, kartais 
patys pasigaudavome kokią 
vištą ir išsivirdavome; bulvių 
pakely netrūko. Kartais karei
viai mėgindavo mus apvogti, 
labiausiai pageidavo laikrodu
kų ar žiedų. Mamytė laikė no
sinėj suvyniotą arbatą. Karei
vėlis iš rankinuko pagrobęs 
nosinę pabėgo, o laikrodėlis 
liko rankinuke. Vieną dieną 
bevažiuodami sužinojome, 
kad karas pasibaigė. Tui buvo 
gegužės 8 d. Po var_gingos ke
lionės pasiekėme Sviebodzi
ną. Lageriat buvo aptvertoj 
miesto daly. Cia mus priregist
ravo ir nurodė dviaukštį na
melį, kuriame turėsime apsi
gyventi iki išvažiavimo į Lie
tuvą. Namelis buvo prie pat 
užtvaros vartų, kur nuolat bu
dėdavo rusų kareivis. Maistas 
buvo gaunamas už tvoros cent
re iš bendro katilo. Už tvoros 
matėsi ateiviai lenkai iš kitų 
kraštų, o kitoj pusėj - daug 
griuvėsių nuo miesto bombar
davimo. Laisvo miesto daly, 
arti parko buvo rusų štabas, ir 
ten apsigyveno vyresnieji ka
riškiai. Parke kartais vykdavo 
koncertai, meninių vienetų 
pasirodymai pergalės ženk
lan, į kuriuos kviesdavo ateiti 
ir pabėgėlius. 

(Bus daugiau) 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA OTAVOJE KVIEČIA LIETUVOS 

RESPUBLIKOS PILIEČIUS, GYVENANČIUS KANADOJE, AKTYVIAI 

DALYVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR 

EUROPOS PARLAMENTO RINKIMUOSE 

Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia visus Lietuvos Respublikos 
piliečius, laikinai arba nuolat gyvenančius Kanadoje, įgyvendinti savo rinkimų teisę ir 
aktyviai dalyvauti 2809 m. gegdės 17 d. vyksiančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimuose ir 2809 m. butelio 7 d. vyksiančiuose rinkimuose į Bu.ropos Parlamentą. 

Lietuvos Respublikos piliečiai kviečiami pasirinkti patogų balsavimo būdą ir balsuoti 
Lietuvos Respublikos ambasadoje, balsavimo punkte 'lbronte arba paštu. 

Balsavimas paštu prasideda likus 15 dienų iki rinkimų, tad užpildytus rinkimų 
biuletenius balsuojantieji turi atsiųsti: dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų iki 
gegužės 17 d. (pašto .išsiuntimo data), o dėl rinkimų i Europos Parlamentą iki birželio 7 
d. (pašto išsiuntimo data). 

LR prezidento rinkimą metu 'Ibronto Lietul'ią Namuose (1573 Bloor Street West) 
veiks papildomas balsavimo punktas. Pilieaai galės atvykti ir balswoti geplės 14 d. 
n110 ll.00 val. iki 20.00 val. ir aepiės 15 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. 

Balsavimas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos 
Parlamentą uhienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams yra dar viena galimybė palaikyti 
ryšį su savo valstybe ir dalyvauti jos gyvenime. Nuo mūsų visų aktyvumo priklauso mūsų 
ateitis. 

Krikštas - priežastis, 
minėjimas - pasekmė 

A1kelta iš 3-čio psl. 

Akademikas Zigmas Zin
k.evičius, atsiliepdamas i pra
džioje minėtą Vmpo straipsnį, 
2007 m. pirmame *11]Jo nu
meryje rašė: "Mindaugo lai
kais Roma traktavo Lietuvą 
kaip krikščionišką šalį ir laikė 
ją lygiateise tuometinio katali
kų pasaulio nare. 'lbkia tada 
ji ir buvo! Mindaugas pasirū
pino, kad Lietuvos bažnytinė 
provincija būtų pavaldi tiesio
giai šventajam Sostui, ne vo
kiečių ar lenkų hierarchų sos
tui. Tučiau svarbiausia yra tai, 
kad Mindaugo įžiebta krikš
čionybės liepsna nebeužgeso. 
Po to visą laiką Lietuvoje bu
vo kunigų, vienuolių, veikė 
viena kita bažnyčia, išliko 
krikščioniška bendruomenė 

~ - - - -

iki pat pakartoto Lietuvos 
krikšto Jogailos ir Vytauto lai
kais. 'Tui matyti ne tilt iš istori
jos šaltinių, bet aiškiausiai tai 
rodo lietuviški poteriai, išlaikę 
neabejotinus pirmykščio ver
timo iš vokiečių kalbos Min
daugo laikais elementus ... " 

Anot akademiko, vadina
mojo "karaliaus" Netimero 
krikštas įvyko ne Lietuvoje, 
bet prie pat jos, lietuvių gimi
naičių jotvingių žemėje. Tu.
čiau anuometinės valscybės ar 
kunigaikštystės dažniausiai 
būdavo daugiatautės, jų že
mės plytėjo už etninės Lietu
vos ribų, todėl ir nėra taip 
svarbu, kokioje žemėje tas 
krikštas įvyk.o. Lietuvos, o ne 
jotvingių paminėjimas šalti
niuose todėl pagrįstai sietinas 
tik su Lietuva. 

Lietuvių tauta buvo iki jos 
paminėjimo istoriniuose šalti
niuose. Ją buvus liudija išliku
si seniausia turtinga kalba, 
kultūra, tradicijos. Istorinio 
likimo bendrystės saitais su
sieta, lietuvių tauta i krikščio
nybę atėjo, žinoma, ne iš kar
to, todėl tautos krikštą api
brėžti tik vienu iš minimų 
krikštų datų būtų neteisinga, 
tačiau krikšto pradžią, baltų 
krikščionybės raidos pradžią, 
kurią randame istoriniuose 
šaltiniuose, minėti - prasmin
ga, reikalinga. 

'Tuigi 2009 metais, minint 
Lietuvos tūkstantmetį, turi
me minėti ir jos krikšto pra
džios tūkstantmeti bei 756-
uosius metus nuo Lietuvos 
karūnavimo krikščioniška 
karalyste. 

--~ 

UŽSIPRENUMERUOKITE 

•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS~~ 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

M iestas ProvincijaNalst. 

Te lefon o numeris E -pašto adr esas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
LSC 1T3, Canada 

Pašto ko d as 

2009.V.12 Nr.19 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

KANADOS ĮVYKIAI 

Naujas liberalų vadas 
Kanados liberalq parti

jos vadovu iirinktas M. Ig
natielf. Akademinį išsilavi
nimą turintis M. Ignatieff į 
politiką atėjo po triuškinan
čiai pralaimėtų S. Dion rin
kimų. Konferencijoje buvo 
aptarta ir būsima rinkiminė 
programa. M. Ignatieff įsiti
kinęs, kad pirmiausia reikia 
sutelkti partijos narius ir rė
mėjus, antra - pagerinti eko
nomiką. Tik keliais punktais 
yra nusakyta, kokie liberalų 
siekiai aplinkosaugoje, ma
žinant klimato atšilimą. Di
džioji programos dalis skirta 
mokslo ir švietimo sričių ge
rinimui. Paskutinės apklau
sos rodo, kad daugelis kana
diečių yra patenkinti dabar
tiniu valstybės vadovu S. 
Harper, nors ir norėtų spar
tesnių permainų. M. Igna
tieff neseniai išleido knygą 
True Patriot, kurioje daug 
vietos skirta asmeniniams 
ryšiams su Kanada. Bet tik 
ateitis parodys, ar naujasis 
Uberalų partijos vadovas, po 
trijų dešimčių metų, praleis
tų JAV, sugebės ne tik išsau
goti, bet ir sustiprinti nepri
klausomą nuo didžiosios 
kaimynės JAV Kanados poli
tiką ir savarankiškumą. 

Ka•ada lada sustabdyti 
prekybos derybas su ES, jei 
nebus atšauktas prekybos 
draudimas ruonių medžiok
lės produktais. Po ilgamečių 
laukinės gamtos ir gyvūnų 
globos aktyvistų pastangų 
visame pasaulyje Europos 
valscybėsnutarėnebeprilinti 
bet kokių gaminių, kuriems 
naudojama ruonių mėsa, 
oda, riebalai, norėdamos su
stabdyti ruonių medžioklę. 
Kanada pati didžiausia ruo
nių medžiotoja. Jos šiaurės 
indėnai iš šio verslo gauna 
daugiau kaip trečdalį paja
mų pragyvenimui. ES, atsi
žvelgdama i tai, paliko gali
mybę vietiniams poreikiams 
ir vidaus prekybai sumedžio
ti tam tikrą ruonių kieki. Ka
nada ir Danija ketina šj gin
čą spręsti WTO (Pasaulio 
prekybos organizacija). 

Vatikane popiežiws Be
nedildes XVI priėmė Kana
dos indėnų pasiuntinius - jų 
vadus ir buvusių rezidentinių 
mokyklų auklėtinius. Popie
žius Bažnyčios vardu atsi
prašė už padarytas skriau
das indėnų vaikams, jų pa
tirtą fizinę, psichologinę ir 
seksualinę prievartą. Nuo 19 
šimunečio pradžios iki nese
nų laikų 150,000 indėnų vai
kų, atplėšus juos nuo šeimos, 
kultūros, bendruomenės, bu
vo paimti i internatus ir vie
nuolynų, daugiausia katali
kų, globą. Jie prarado kalbą, 
tradicijas ir gyvenimui reika
lingus įgūdžius, ne vienas ta
po fizinio ir seksualinio 
smurto aukomis. Dabarvals
cybė ir Bažnyčia po ilgų teis
mų patyrusiems smurtą bu-

vusiems moksleiviams moka 
pinigines išmokas. 

Federacinė "'Yriausybė 
skiria 3 mln. dol. humanita
rinei pagalbai Šri Lankoje ir 
ragina įleisti tarptautinius 
stebėtojus i karo zoną tarp 
Šri Lankos armijos ir tamilų 
sukilėlių. Jau antrą savaitę 
tamilų bendruomenės nariai 
Otavoje, parlamento aikštė
je, Toronte ties JAV amba
sada ir judriausioje miesto 
dalY,je rengia daugiatūkstan
tinius piketus, gyvąja grandi
ne apjuosdami judrias kryž
keles, trikdo miesto eismą, 
sukelia nepatogumų praei
viams. Tamilų kilmės kana
diečiai reikalauja, kad Ka
nada sustabdytų karo veiks
mus ir paremtų tamilus, ban
dančius sukurti nepriklauso
mą valstybę. Tamilų tigrai, 
kovojantys prieš teisėtą Šri 
Lankos vyriausybę, Kanado
je ir kitose valscybėse yra pri
pažinti teroristine organiza
cija, pagalba jiems uždrausta 
įstatymu. 

Albertoje pirmoji kiau
lių gripo auka - mergaitė 
sėkmingai gydoma ligoninė
je, užregistruotas pirmasis 
kiaulių gripo atvejis Otavoje, 
Kinijoje karantine sulaikyti 
Kanados studentai. 'Tučiau 
visuotinė baimė dėl galimos 
epidemijos mažėja. Visus 
nustebino netikėtas atvejis 
Albertos provincijoje. Al
bertos ūkininkas, grįžęs iš 
Meksikos su lengvais gripo 
požymiais, užkrėtė kiaules 
vienoje fermoje. Pasaulinė 
sveikatos organizacija užtik
rina, kad kiaulieną valgyti 
nepavojinga, šis gripas - tai 
tik kvėpavimo takų susirgi
mas. Bet nepadeda nei tokie 
itikinėjimai, nei daugiau po
litiniais sumetimais pakeis
tas kiaulių gripo vardas į la
biau neutralų - prekyba 
kiauliena sumažėjo. 

Viktorija Stafford 8, 
Woodstockmieste balandžio 
8 d. dingusi mergaitė, dar 
nerasta. Nežinoma moteris, 
pasibaigus pamokoms, ją iš
sivedė iš mokyklos ir nebe
grąžino namo. Visos paieš
kos buvo bevaisės. Policija 
siūlo 50,000 premiją už bet 
kokias žinias, kurios padėtų 
surasti dingusią mergaitę. 

Teiamas paskyft bausmę 
pirmajam kaltinamajam Ja
ne Creba byloje. Jis apkal
tintas 2-ojo laipsnio .žmog
žudyste, bausmė - laisvės at
ėmimas 25 metams. Jane 
Creba, 15 m., Toronto moks
leivė, buvo nušauta 2005 m. 
antrąją Kalėdų dieną To
ronto centre, judrioje vieto
je vidurdienį susišaudžius 
dviem grupėms dėl įtakos ir 
teritorijų. Sužeisti dar 7 pra
eiviai. Nuosprendžio laukia 
7 suaugusieji ir 1 nepilna
metis, kaltinami antro laips
nio žmogžudyste. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
NEMOKIOS ĮMONĖS 

Neregistruotos įmonės 
per dvejus metus valstybei 
iš viso nesumokėjo apie 3.6 
mln. litų mokesčių, joms pri
skaičiuota 1.7 mln. litų bau
dų ir delspinigių. Latvijos 
bendrovė "Banalat" už 
anksčiau nesumokėtą PVM 
su delspinigiais valstybei tu
ri atiduoti apie 100,000 litų. 
žemaitijoje naftos telkinius 
žvalgiusi Vokietijos įmonė 
"Precision Drilling Tuchno
logy Service Gmb" vokie
čiams darbininkams atlygi
nimą mokėjo gimtinėje, bet 
jis buvo įtrauktas į Lietuvoje 
įsteigto skyriaus sąnaudas. 
Nemokėjusi privalomojo gy
ventojų pajamų mokesčio ši 
įmonė per kelerius metus 
sutaupė 530,000 litų. Viena 
Švedijos bendrovė samdė 
Bulgarijos piliečius Klaipė
dos uosto įmonėse valyti ir 
dažyti laivus - per 3 metus 
už juos nesumokėta 3.2 mln. 
gyventojų pajamų ir socia
linio draudimo mokesčių. 
Britų įmonė "Transimport 
Ltd" Klaipėdos uosto įmo
nėms 3 metus siuntė suvirin
tojus, nesumokėjo 180,000 
pelno ir kitokių privalomų 
mokesčių. 

PLUNGĖ-LKS 
2009 m. Plungė Lietu

vos kultūros sostinės titulą 
perėmė iš Zarasų. Šis Že
maitijos miestas konkurse 
"Lietuvos kultūros sostinė 
2009", kurį organizavo vie
šoji įstaiga "Vilnius - Euro
pos kultūros sostinė 2009" 
(VEKS), nurungė 16 Lietu
vos miestų ir miestelių. Lai
mėjusiam projektui įgyven
dinti finansavimą skiria 
Kultūros ministerija. Plungė 
ketina suplanuotiems rengi
niams per metus išleisti 
430,000 litų. Tokios sumos 
turėtų užtekti daugiau nei 
pusšimčiui didesnių rengi
nių, kurie dar išsiskaido į 
šimtą mažesnių. Beveik vi
sus metus apimanti Plungės 
kultūrinė programa yra iš
dėstyta sritimis: muzikinė
literatūrinė, sakralinė-isto
rinė ir menas. Kai kuriuose 
renginiuose dalyvaus net iki 
1000 žmonių. 

VEIKS PROGRAMA 
Į programos "Vilnius -

Europos kultūros sostinė 
2009" (VEKS) programą, 
naujausiais duomenimis, 
įtraukti 77 projektai, ku
riems 26.5 mln. litų finan
savimą skiria Kultūros mini
terija ir Vilniaus miesto sa
vivaldybė. Šie 77 projektai 
apima beveik 700 įvairių 
renginių - nuo koncertų iki 
festivalių. Tučiau šių 77 pro
jektų finansavimas dar nėra 
galutinai patvirtintas. Dar 
18 projektų įgyvendinami 
rėmėjų lėšomis. 

PLĖTROS PROGRAMA 
Lietuvos vyriausybė ba

landžio 15 d. patvirtino vals-

tybinę lituanistikos plėtros 
2009-2015 m. programą, ku
riai numatoma skirti 34 min. 
litų. Ji leis sustiprinti litua
nistikos mokslinių tyrimų 
koordinavimą, pagerins li
tuanistikos mokslinių tyri
mų rezultatų sklaidą tarp
tautinėje erdvėje, užtikrins 
geresnį šios srities moksli
nių tyrimų tarptautinį priei
namumą. Programai iki 2015 
m. numatoma skirti apie 34 
mln. litų. Lėšos 2009-2015 
metų programos priemo
nėms įgyvendinti bus skiria
mos atsižvelgiant į valstybės 
finansines galimybes. Prog
ramos vykdymą administruos 
Lietuvos mokslo taryba. 

PRA'IYBOS JŪROJE 
Baltijos jūros Lietuvos 

ir Latvijos teritoriniuose 
vandenyse gegužės 5 d. pra
sidėjo vidurinės Baltijos jū
ros šalių regiono tarptauti
nės gelbėjimo ir paieškos 
pratybos "Bold Mercy 
2009". Dviejų dienų pratybų 
tikslas - patikrinti skirtingų 
šalių paieškos ir gelbėjimo 
centrų veiksmų koordinavi
mo efektyvumą, taip pat ki
tų įvairių tarnybų sąveiką 
žmonių paieškos ir gelbėji
mo, taršos incidentų jūroje 
atvejais, pranešė Krašto ap
saugos ministerija. Praty
bose dalyvauja Lietuvos ir 
Latvijos karinių jūrų pajėgų 
(KJP) laivai, Lietuvos kari
nių oro pajėgų, Švedijos ir 
Latvijos paieškos ir gelbė
jimo sraigtasparniai, taip 
pat stebėtojai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Švedijos. Nuo 
1998 metų vykstančias pra
tybas organizuoja ir koordi
nuoja Lietuvos kariuome
nės KJP Jūrų gelbėjimo ko
ordinacinis centras. 

SMUKO PREKYBA 
Mažmeninės prekybos 

apyvarta per metus (šių 
metų kovą, palyginti su 2008 
m. kovu) Lietuvoje suma
žėjo 21.1 %. Europos sąjun
goje (ES) didžiausias meti
nis mažmeninės prekybos 
apyvartos nuosmukis buvo 
Latvijoje (27.3% ), kiek ma
žesnis Estijoje (16.6% ), ro
do ES statistikos tarnybos 
Eurostato duomenys. Visoje 
ES mažmenininkų apyvarta 
kovą, palyginti su vasariu, 
krito 0.3%, o metinis nuo
smukis buvo 3.1 %. Mažme
ninės prekybos apimtys per 
metus išaugo tik Lenkijoje 
ir Belgijoje. Tarp valstybių 
narių, kurios jau pateikė ati
tinkamus duomenis Euro
statui, didžiausias mažme
ninės prekybos apyvartos 
smukimas kovo mėnesį, pa
lyginti su vasariu, buvo Lie
tuvoj e ( 4.3% ), Lenkijoje 
(3.3% ), Latvijoje (2.6% ). 
Didžiausias prieaugis buvo 
Slovėnijoje ( 6.8% ), Prancū
zijoje (l.l%) bei Estijoje, 
Austrijoje ir Jungtinėje Ka
ralystėje (visose po l%). RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1----
Nauja plokštelė ''Lietuva'' 

Montrealio lietuvių cho
ras, diriguojamas Aleksandro 
Stankevičiaus, rengia savo se
zono užbaigimo koncertą sek
madienį, gegužės 24, Aušros 
Vart9 parapijos salėje po Mi
šių. Sis sezonas buvo ypatingas 
visiems choristams, vaiku
čiams ir suaugusiems. Prieš 
Kalėdas choras išleido savo 
kompaktinę plokštelę kalėdi
nių giesmių ir dainų "Adeste 
Fideles". Po to choras pradėjo 
labai intensyviai ruoštis Lietu
vos Dainų šventės Dainų die
nai, kuri įvyks liepos 6 d. Vil
niuje. Arti 40 choristų daly
vaus šioje šventėje. 

Montrealio lietuvių cho
ras yra vienas iš didžiausių 
vienetų, vykstančių į Lietuvą 
šia proga. Paminėti choro se
zono darbui ir pabrėžti Lie
tuvos 1000-mečio vardo jubi
liejui, choras yra įrašęs naują 
plokštelę, vadinamą "Lietu
va". Šioje naujoje kompakti
nėje plokštelėje yra 14 dainų, 
visos paimtos iš 2009 Dainų 
šventės repertuaro. Plokštelė 
bus pristatoma visuomenei 
metinio koncerto metu gegu
žės 24 d. Choristai maloniai 
kviečia visus dalyvauti šiame 
koncerte ir pasiklausyti keletą 
ištraukų dainų, kurios bus dai
nuojamos Vilniuje šią vasarą. 
Koncerto bilietas- $15 (įskai
tant pietų bufetą). Veiks baras 
ir loterija. Inf. 

Argentina 
LIETUVOS AMBASADO

!llUS Argentinoje Vaclovas 
Salkauskas balandžio 20 d. 
įteikė skiriamuosius raštus Ar
gentinos prezidentei Kristinai 
Femandez de Kirchner. Po ski
riamų raštų įteikimo Lietuvos 
ambasadorius padėjo vainiką 
prie generolo San Martino pa
minklo Buenos Aires miesto 
centre. Lietuva diplomatinius 
santykius su Argentina užmez
gė 1991 m. rugsėjo 25 d. 

RIO NEGRO PROVIN
CIJOJE, Cipolletti mieste, 
balandžio 15 d. mirė Klemen
sas Balčiūnas. SLA valdyba 
reiškia užuojautą jo našlei ir 
šeimai bei artimiesiems. 

BALANDŽIO 25 D. SLA 
patalpose vyko metinis susi
rinkimas, kuriame aptarta 
praėjusių metų mūsų draugi
jos veikla ir priimtas metinis 
SLA balansas, finansiniams 
metams pasibaigus gruodžio 
31 d. SLA valdyba reiškia gilią 
padėką buhalteriams Klaudi
jai ir Juozui Deveikiams bei 
Ignui Deveikiui už praėjusių 
metų apyskaitos paruošimą. 

Montrealiečiai rengia naują įrašą. Viršuje iš k. Donald Doell 
groja birbyne; dešinėje - altai (iš k.) sėdi Valerija Valiulytė, 
Joana Adamonytė, Rasa Pavilanienė ir Stasė Naruševičienė, 
stovi Aušra Geralevičiūtė-Drysdale, Živilė Jurkutė-Blayney, 
Andreja Celtoriūtė, Aleksa Piečaitytė ir jos mama Ginta 
Jurkutė-Piečaitienė. Apačioje - tenorai Algis Jurėnas, Rytis 
Bulota ir Donald Doell Ntrs. V. Bulotienės 

MONTREALIO 
LIETUVIŲ CHORO 

PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS 

KONCERTAS IR VAIŠĖS 
GEGUŽĖS 24 d. PO MIŠIŲ 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

ĮĖJIMAS $15 / VEIKS BARAS IR LOTERIJA 

SUSMENIJIMO lietuvių 
Argentinoje tautinių šokių an
sambliai "Dobiliukai", "Dobi
las" ir "Gintaras" ruošia Joni
nių šventę, kuri įvyks mūsų pa
talpose birželio 20 d., 21 val. 
Žiūrovai matys kelis šokius, 
kuriais grupės pasirodys Šokių 
šventėje Lietuvoje, liepos mė
nesį. Visi kviečiami dalyvauti. 

NUMATYI'A SLA2009 m. 
VEIKLA: birželio 20 d. - Jo
ninių šventė; liepos 5 d. - šv. 
Mišios už mirusius narius; lie
pos 26 d. - pietūs ir SLA 95 
metų sukakties minėjimas; 
lapkričio 15 d. - XXI Alaus 
šventė; gruodžio 12-13 d.d. -
baseino 2009-2010 m. sezono 
atidarymas. Inf. 



Iš Kanados Lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimo sugrįžus ... 

Balandžio 18-19 savaitga
lis buvo nuostabus savo pava
sarišku oru, paukščiukų čiul
bėjimu. Aš, atstovaudama 
Kalgario Vytauto Didžiojo li
tuanistinei mokyklai, dalyva
vau Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavime 
Toronte. Kanadoje veikia 5 li
tuanistinės mokyklos ir l li
tuanistiniai kursai, o pasaulyje 
- 198 lituanistinės mokyklos! 
Mokinių skaičius mokyklose 
įvairus - nuo keliolikos moki
nių Kalgaryje iki 159 mokinių 
Toronte. Pamokos Maironio 
mokykloje vyksta kiekvieną 
šeštadienį. Bet mes mokyto
jai, vadovai - susirinkome pa
bendrauti, pasidalinti savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais, 
drauge ir pasiklausyti nuo
stabios lektorės iš JAV - Dai
vos N avickienės, kuri yra ir 
JAV LB Švietimo tarybos pir
mininkė. Turėdama didelę pa
tirtį dirbant mokykloje, dės
tant lietuvių kalbą, autorė ap
žvelgė JAV lietuvių švietimo 
istoriją, vertybes - Lietuvos 
simbolius, jų reikšmę, litua
nistinės mokyklos vaidmenį 
šiandien. Autorės žodžiais ta
riant, "mokykla šiandien už
_{?ildo tėvų padarytas spragas". 
Siuo technikos ir įvykių laiko
tarpiu tėvai labai užsiėmę sa
vo darbais, mažai laiko lieka 
bendravimui su vaikais, o ką 
jau kalbėti apie lietuvių kal
bos turtinimą. 

Tikrai su pasididžiavimu 
kalbėjau apie gerai lietuviškai 
kalbančius mūsų mokyklos 
mokinius, jų tėvus, mūsų 

bendras šventes ir tėvų ir mo
kytojų bendradarbiavimą. 
Konferencijos pabaigoje vyko 
karštos diskusijos, ar suburti 
lietuvišką jaunimą, kad jis 
bendrautų, mažiau kreipiant 
dėmesį į lituanistines žinias, 
ar mokyti lietuvių kalbos, lite
ratūros, istorijos, supažindi
nant su lietuvių tautos papro
čiais ir kultūra. Kaip to pa
siekti - skirstant mokinius pa
gal žinių lygį ar pagal amžių, 
interesus? 

Vytautas Bireta, Kanados 
lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas, pažadėjo steng
tis aprūpinti mokyklas vado
vėliais, vaizdinėmis priemo
nėmis, siekti, kad kiekviena 
mokykla turėtų nešiojamą 
kompiuterį ir projektorių, su
teikė informacijos apie lietuvių 
stovyklas, mokytojų kursus. 

Visi mokytojai - iš Ed
montono, Hamiltono Vysk. 
M. Valančiaus, Montrealio, 
Toronto ir Kalgario sutikome, 
kad pagrindinis mokyklos 
tikslas yra mokyti, o mokinių 
- mokytis. Juk neįmanoma 
išmokti lietuvių kalbos be jos 
gramatikos. Tačiau visų moky
tojų nuomonė buvo panaši -
stengiamės diegti kalbos pa
grindus spektaklių, švenčių, 
šokių, chorų, stovyklų metu, 
pagaliau ir mes - mokytojai, 
turime bendrauti patys tarp 
savęs. Taip, mūsų Kalgario 
Vytauto Didžiojo lituanistinė 
mokykla susiduria su eile 
problemėlių: neturime nuola
tinių patalpų; kiekvienais me
tais nežinome, ar rasime mo-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.75% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind ............... 2.75% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams-3.10 % 

•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 

kytojų dirbti su mokiniais; tin
kamų vadovėlių, pratybų, ki
tos didaktinės medžiagos trū
kumas; mokymo programų 
stoka; lietuvių kalbos moky
mo metodikos, pritaikytos už
sienyje gyvenantiems vai
kams, stoka; jaunimo suinte
resuotumas mokykla. 

Smagu viešnagės metu 
praleisti puikų vakarą Teviškės 
žiburių šventiniame koncerte, 
kuriame dalyvavo vyrų šeše
tas iš Čikagos "Dainava", kitą 
dieną, lankantis lietuviškose 
Mišiose, kalbantis su lietuviais, 
ragaujančiais cepelinus ar ku
gelį. Tikrai džiaugiuosi tuo, 
kaip mes su mokytoja Loreta 
mokome vaikus, kokius rengi
nius organizuojame, kaip pa
renkame mokiniams medžia
gą, kaip įtraukiame mokinių 
tėvus. Sutikite, atvežti vaikus 
mokyklon neužtenka, reikia 
vaikams, kad mokykla jiems 
būtų patraukli, juos sudomin
tų, be to mokiniai taip pat tu
ri jausti šiokią tokią pareigą, 
atvykstant į ją. 

Medis be šaknų miršta, 
taip kaip lietuviška mokykla 
be lietuvių kalbos. Taigi, vaikų 
skatinimas, jų pasirodymas 
švenčių, koncertų metu, bend
ri jų projektai, dalyvavimas 
meno ar sporto renginiuose ir 
pagaliau lietuvių kalbos eg
zamino išlaikymas - tai ilgas, 
nelengvas kelias, turintis labai 
kilnų tikslą - jaunimo, kaip 
pasaulio piliečio, bet lietuvių 
tautos atstovo ugdymas. 

Aida Labanauskienė, 
Kalgario Vytauto Didžiojo 

lituanistinės mokyklos vedėja 

London, ON 
MŪSŲ PARAPIJOS TA

RYBA ruošia Joninių dieną -
Laisvio-Petro Sergaučio dvare 
birželio 28, sekmadienį. Nu
matytos sode sekmadieninės 
Mišios, o po jų - šventė su vai
šėmis. 

ATEINANTĮ SEKMADIE
NĮ bus renkama antroji rink
liava Šv. Petro kunigų semina
rijai Londone paremti. 

MIELAI PRIIMAMI PY
RAGAI sekmadieninėms ka
vutės popietėms. Tuo reikalu 
prašome susisiekti su Olga 
Svilpiene, kuri veda sekma
dieninių popiečių tvarkaraštį. 

PRIMENAME, kad au
kos Tikinčiajai Lietuvai pri
imamos kiekvieną sekmadie
nį iki Sekminių. 

GEGUŽĖS 17, sekmadie
nį, 3 v.p.p. Mišios bus už a.a. 
Juozą ir Marcelę Riklikus. Inf. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

Atl iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybl!. 

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

(prie Evans] 
S avin inkas Jurgis Kulle~ius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Lenkija 

Seinuose ir Punske Lie
tuvos užsienio reikalų minis
teris Vygaudas Ušackas, lan
kydamasis Lenkijoje, su vie
tos valdžios pareigūnais bei 
Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovais aptarė Sei
nų krašto lietuvių švietimo 
ir lietuviško paveldo išsau
gojimo bei puoselėjimo 
klausimus. Seinuose minis
teris pabrėžė, kad apsilan
kymo Lenkijoje tikslas yra 
sustiprinti Lietuvos ir Len
kijos ryšius, o Seinai ir Puns
kas, pasak ministerio, at
spindi glaudžiai abiejų kraš
tų susipynusią istoriją ir 
bendradarbiavimo galimy
bes. Jis kvietė plėsti abiejų 
valstybių ryšius, nes lietuviai 
ir lenkai gali daug kuo pra
turtinti vieni kitus. Todėl 
abipusiam tautiškumo puo
selėjimui turi būti sudarytos 
tinkiamos sąlygos. Taigi Sei
nų kraštas, teigė ministeris, 
yra nepakartojamas savo pa
veldu, nes čia jaučiama iški
lių lietuvių Antano Bara
nausko, Vinco Mykolaičio
Pu tino, Mykolo Krupavi
čiaus, Vinco Kudirkos dva
sia. Ministeris taipgi pa
prašė vietos valdžios at
stovus atsižvelgti į Seinų ir 
Punsko lietuvių prašymus, 
sprendžiant lietuvių švie
timo ir lietuviško paveldo 
klausimus. 

Ministeris V. Ušackas 
Berznyko ir Seinų kapinėse 
pagerbė Nepriklausomybės 
kovose 1919-1920 m. žuvu
sius Lietuvos savanorius, pa
dėdamas ir gėlių vainiką ant 
garsaus varpininkų judėjimo 
dalyvio Juozo Kauko kapo. 
Jis taip pat aplankė Seinų 
"Žiburio" gimnaziją ir Puns
ko Kovo 11-osios licėjaus 
statomas patalpas. Ministe
ris už nuopelnus Lietuvai 
įteikė "Lietuvos tūkstant
mečio žvaigždę" ilgametei 
Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkei bei Auš
ros leidinio redaktorei Ire
nai Gasperavičiūtei ir Puns
ko viršaičiui ir Lenkijos 
lietuvių bendruomenės ta
rybos nariui Vytautui Liš
kauskui. 

Gudija 
Gardine paminėtas Lie

tuvos tūkstantmetis. Minėji
mą surengė Gardino lietu
vių visuomeninis susivieniji
mas "Tėvynė". Dalyvavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės (TMID) genera
linis direktorius Arvydas 
Daunoravičius, jo pavaduo
toj a Vida Bagdonavičienė, 
Lietuvos generalinis kon
sulas Gardine Rimantas La
takas, Gardino apskrities 
valdžios atstovai, šio miesto 
tautinių mažumų organiza
cijų vadovai. Zodį tarė 
TMID generalinis direkto
rius A. Daunoravičius. La-

biausiai nusipelnę Gardino 
lietuvių bendruomenės na
riai šia proga buvo apdova
noti TMID padėkos raštais. 
Po oficialios dalies buvo ro
domas A. Dirginčiaus sukur
tas dokumentinis filmas Kad 
apie mus žinotų, skirtas su
pažindinti su Gardino lietu
vių bendruomenės veikla. 
Minėjimas vyko nauJaI 
įrengtose Gardino lietuvių 
visuomeninio susivienijimo 
"Tėvynė" patalpose. Jų įren
gimą parėmė Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos vyriau
sybės. 

Gervėčių krašto, Petrikų 
kaimo moterys - Marija 
Mažeikienė ir Valda J očienė 
- dalyvavo renginyje "Pasi
dainavimų vakaras su Ve
ronika" mokytoj~ namų sve
tainėje Vilniuje. Siame vaka
re viešnios drauge su Vero
nika Povilioniene dainavo 
savo krašto dainas: Kur žiba 
žiburėlis, Kų motu/a padarei, 
Škada žalo ųžuolėlio ir kitas 
dainas. Trijulė traukė ir 
skambias dzūkų dainas, nes 
Veronika yra Dzūkijos duk
ra. Galėjo ir daugiau iš Ger
vėči ų krašto kaimų daly
vauti moterų, tačiau jos ne
turėjo vizų, kurios privalo
mos norint pervažiuoti vals
tybinę sieną. Renginyje pa
siklausyti savo kraštiečių 
dainų atvyko ir "Gervėčių" 
klubo nariai, gyvenantys 
Vilniuje. 

Vokietija 
Europos lietuvių kul

tūros centro Hiittenfelde 
kvietimu, Vasario 16-osios 
gimnazijoje lankėsi Šiaulių 
universiteto bei šio univer
siteto gimnazijos delegacija. 
Svečiai apžiūrėjo gimnaziją, 
susipažino su mokyklos veik
la. Buvo pasirašyta tarp abie
jų gimnazijų sutartis. Siaulių 
universiteto gimnazijoje yra 
sustiprinta vokiečių kalbos 
mokymo klasė. Buvo aptar
tos įvairios mokyklų bendra
darbiavimo galimybės. Šiau
lių universiteto gimnazijos 
direktorius J. Giniotis džiau
gėsi, kad galės paskatinti sa
vo mokinius patobulinti vo
kiečių kalbos žinias Vasario 
16-osios gimnazijoje. Pasira
šyta bendradarbiavimo su
tartis ir su Šiaulių universi
tetu. Šalia įvairių specialy
bių, universitetas rengia mo
kytojus, kurie galėtų orga
nizuoti įvairių dalykų būre
lius bei mokinių užsiėmimą 
laisvalaikiu. Šio universiteto 
studentai, atlikdami prakti
ką Vasario 16-osios gimnazi
joje, galėtų paįvairinti bend
rabučio mokinių laisvalaikį. 
Šitoks abiejų švietimo insti
tucijų bendradarbiavimas 
kaip geras pavyzdys plečiant 
mokymosi akiratį. Tokiu už
moju rūpinsis berniukų 
bendrabučio vedėjas Gedi
minas J ankūnas. JA 
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Motinos mėnuo 
Padovanokime motinoms pačiu gražiausiaa gėlca. Juk jos - tai džiaugamaa. kuri m.otiDoma 

taip retai dovmojame. Vuš pavasarėjančių, svžaliawsią lauką. !y~ą pievą ir sodą žiedai 
skleidna aplink gyvenimo tmikimą ir viltį m.otiną l)'pseną, turi Įajmjpa mus. Ji m.oto suprasti 
laimę, knri ateina il gėrio ir būtiea dliaupmo. O gėris ateina iš po, kurio moko motinos. 
Motinai šven&uaiai Mergelei Marijai, li gra!iausią metų mėnesį yra aliriamos Gegužinės 
pamaldos, anbčiau labai mėgstamos LietuYOJe. 

Įdėkime į motinoll rallba k.vepianiŲ laukų gėlę, png.l•11•lrime ją, kaip mkystėje ji glaudė 
mus. Bėjusią am!inybėn aplankytime jos kapą. u!deJdme žvakelę ir prisiminkime ją kaip 
gegdės sodą lydėjimą, bip amljną meilę. kuria ji mus mylėjo. "Nieko nėra amžino, tik geru
llW ir gailestingwms, - sakydavo mano llWlll. - nicbr jie neprapuola, nesudega. nenn•qsta; 
kiek, vaikeli, biisi geru. gailestlngu, tiek tavęs išliks šiame pasaulY,je". 

Aš prisimenu iydinti rugi1i lauq ir llllllllll tddiu pro J118ius grjltanl!ią, p•mclfuaią lw:vę. 
Bėgdavau jOI paaililii. Painiodavaud po kojom„. Ji paimdbo mane ant rankq ir DCidavo namo: 
vienoj rankoje mane, kitoje tempdama la"birą su pienu. Kitą dieną nešdlm> mano sesę Emą. Ir 
taip tempdavo kaadien Hvo nešuij. Ir jau Uėjusios į gyvenimo ktlią, vis dar ataigręldamos 
matome m.odną prie lulinio balmtėle starele ir marga prij'llOlte, semiaMą vandenį. Nenutols-
tantis motinos vai7.du mus lydi visą gyvenimą. llau Norlmt6, Klaipėda ----------"'""'---"=-- ---""'""' 

Aš kaime! Saulėtame, f.a
liame ir ja11kiame. Kieme ne
rimastingai kudakuoja pe
relilė, pametuai žolėje išai
blaWuaius viščiuku&. Dūzgia 
bitelėa, neskubėdamos dar
buojasi kamanės, medžiuose 
&lkhwi pauliteliai, o ai ato
viu lio apilldini!io pasa11tio vi
dwy basu ir nežinau nuo ko 
pradėti savo viešnagę? Esu 
vienut vienutėlis didelėje 10-

dyboje - visi išėjo i darbus -
tu dadą ravėti, kas gyvulių 
ganyti, o manęa nepasiėmė -
sakė per maf.as„. Įpylė piene
lio pllOdelį. atpjovė naminės 
d'llOOOS riekę ir paliko iki va
karo. 

Pradžioje apgrėbiau kie
~ išėjo lygios linijos., ir at
rodė, kad žolė "sušukuota". 
Dade priskyniau buroką 
lapq, ir pro plyšius aptvare 
sukaišiojau kiaulėms. Palais
čiau gėles. Begelbėdamas 
cieklJnij vilčiulą, istrigusi 
tvoroa f;aginiUOle, radau dido
ką apragą, pro kurią įsirom
džiau į bimymj ti.emą„. 

Kieme nei viičiuq, nei 
kačiuką, tik vamalėšq jūra ir 
pilkas namelis P"lrendfsjoae. 
Ant slenkKio sėdi senolytė, 
parėmus rankele suvargusį 
veideJĮ ir illJlnJn1sjomis akelė
mis tiDri į neįsivaizduojamą 
toŲ.„ Pasisveikinau ir atsisė
dau lalia. Scnolytė apkabino 
mano peaua, pabučiavo pl
vel9 ir tyliai, drebančiu balse
liu padainavo posmeli apie 
auganeią kieme liepe!ę ir dut
re~„. PritrOkusi oro nutilo. o 

Lietuvos kaime 
dvi didelės alaros nuairito per 
jos rautllėmis išvagotą veidą 
ir tekštelėjo i mano delnus„. 

- Ko verki, močiute, ar 
tas skauda? - paklausiau. 

-Skauda, šin:Ų skauda dėl 
savo vaikeliq, nežinia kur .iš
vdtq ir dar nc:tinia ar gyvą.„ 
Nei laiškclio, nei :linclės. •• -
dar du akaidriis laJeUaj nusiri
to veidu. 

- Dabar ai būsiu čia su 
tavimi, gerai? - paaisiiiliau ir 
suaigii!im dėl tokio savo ilsi.
šokimo. 

- Žinoma, kad gerai, tik 
neturiu kuo tave palepinti, 
nei karvutės, nei olkelės„. -
graudinOlli senolytė. 

- AI turiu ir pienelio, ir 
duonelės! - apsidžiaugiau. -
Tuoj tave pavaišinaiD. - Ir vėl 
keturpėsčias pralindau tvorą 
bei įanakau 1roboD. Moi!iutė 
mirkė duonelę piene ir lėtai, 
beveik jWlmjngai pati valgė 
mano vaišes ir man vis kąsnelį 
įsiūlydama. 'Illip papuseyčia
vome ir paskui nuėjom.e 10do 
gilumon prie upelio nusi
prausti bumeli11, rankelių ir 
kojelių. •• U! .kluono čiurleno 
siauras, bet liDbmas upeliu
kas. Kitame krante buvo nu
plauta nuošliauža ir ataidcn
gęa gražaus molio plotas. 

Nusiplovęs bumelę, dėl 
rankelių ir kojelių nebesirū
pinau: iklimpau į molynų ir 
afsidtiaugti negalėjau: i5a tau 
ne pbstdino gabaliuhs, dllo-

damas darlelyjel Čia puaė 
blno lipnaus riebam molio ir 
vilas mano ... 

Plūkiausi pora vahmdų ir 
pirmai baMmaa buvo baigtas, 
tieaa senolytei reikėjo gana il
gai ailkinti, tur nulipdyto šu
niuko nosytė, .kar ausytės ir 
voclegytė, bet tai ne8'Utrukdė 
jai ivertinti mano kiirlnio ge
I'lli Xilnialirdiškai puhmmo
jau savo llpdhŲ močiutei ir 
pasiūliau ji patupdyti prie na
mo durą, kur ir vieta šuniukui. 
Sutiko. Įsivertę šuniuką i ka
ruti, atitysėm ji iki trobos ir 
patupdėm sargo 'Vieton. 

- Moaute, aš nulipdysiu 
tavo dukrytes ir dubaftc:s bei 
llUltatyliu prie lango, kad ne
btltum 'rienilal - ilpoštinau 
savo planus kitądien. 

- Sutinku, tik vežkime 
moli. o ne gatavą balvcmą, -
pasiūlė llmlDlytė. 

Aisivcf.ėm kelis bručius 
molio ir p118kibirį vandens, 
pradėjom darbų: močiutė 
maišė moJj, o ai formavau ru
taliva kaip žiemą il sniego. 
Didelis - pinnasia, ant jo ma.
!esnia ir tre&s mažiausias -
tai galva. Daugiausia darbo 
buvo IU ja: teko prilipinti nosį 
ir ausis, išbrė!ti akis ir bumą, 
nupinti ir primitinti bsaa ir 
visą tai papuošti karūna. 
Abiem atrodė palu. 

Dadlo Įkarštyje 'd tvoros 
.išdygo balta skarele apsigobu
si galvelė ir šDktelėjo: " ••• tai 

svetelio sulankei. Onut? Ar 
galima pažiOrėt, ką ten meist
ravojat?" "Eikl, - sutiko se
nolytč, - aa pu kaimynus at
~ beruimas, 1ai va bal
VODWI ID8D lipdo. .. " PasiraJm
auodama lazdele, skarotoji 
jsmuko p!O varteliua ir iš lėto 
tabliu atJiDgavo iki mudviejų 
darbo lauko. AI kaip tit įsodi
nau po rugiagėlę į balvono 
alis bei uBipinav bijiillo žiedo 
lapeli ant lūpą ... 

- Vaje, bip grafAI, - mos
telėjo lazdele lkarotoji, - o 
man ar nulipdysi kokią stmy
Wt;? 

- Kad aš i5a dar ne visas 
nulipdžiau, - ln1klinausi, bet 
šb:delė ii dtiaupmo babėjo. 

- o m norėtumėte? 
- Na, - senutė užsakė, -

gal švniuq arba kačiuŲ - aš 
irgi vienutėlė namuose, tai 
būtų 1inbmian au mgu.„ 

Kitą dieną pabaigiau se
nolytei dukrait9, nupyniau 
tikrą gėlių vaiDiŲ ant kasų ir 
nustrik.sėjau pas skarotąją. 
Šioji pradžioje pasi"""ino ma
ne u!sta1ėn lyg planą apsvar
tyti, pavailino meliu med11m 
su agurkais, pa\la11stnė:jo :nau
jieną iš miesto ir pavargus.ia 
bei apsalusia lirdelt:, paguldė 
klėtiD pailsėli.„ 

Garsu apie balvonq lip
dytoją nn•bmhėjo per kaimą. 
Rimti dėdėl ir tetos ubukda
vo pas senol~ paaižiiirėti ir 

dėl naujo ubak.ymo susitarti.„ 
Darbavomės išsijuosę, pra
džioje visiems nulipdžiau po 
šuniuką ar katytę, o po to -
po bnilių ar bralai~. O Sb.
rotoji kaimynė visus išmokė 
m.ano tvarinius vadinti stovy
lom, o ne balvonaia. 

Vaaara praėjo kiirybinia
me p•k'1imc ir !adėjodar gra
femi rudenėli- prasidėjo ru
giapjiilė IU tokiom ak.ambiom. 
dainom, tokių jokioje dainą 
šventėje negirdėjau. Tučiau 
viešnagė kaime paaibaigė 
daug greičiau ir labai prozii
kai. .Atvaliavo mama ir išsive
lė mane iš saulėto .kaimo i pil
ką ir dulkėtą miestą: sandė
liuke kriuksėjo du pamukai, 
kuriema kaadien rcikqo ėda
lo. O aš .ir buvau šeimoje tu 
atliekų tiekėjas, rinkdavę• iš 
kelią kvartalą bulvią lvpenas, 
virę& jovalą ir iėręa parlclius.„ 

Vasara kaime palito ne 
tik saulėtą pririminim11„ bet ir 
labai gražią svajon~. Kada 
non gyventi kaime! Kaime, 
kur sode prie upelio biitq mo
lio nuMlia11ža, iš kurio lipdy
čiau mwylas ir puoičiau ap
liDkines sodybas. Puary&u
čiau pienu su juoda duona. 
Vakarais eičiau svefiuoma 
pas bitininkę ir valgytJau me
dų su agmbis ••• Bet avarl>iau
sia, kad per rugiapjūtę dai
nuočiau su visais taip, b.d lau
bi skambėtą ir mišk.ai aidėtų. 
Dainuočiau .ii viaoa širdies„. 
Bet svajonė taip ir lito tik 
svaja. A. Stanillaaku 
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M.K. Ciurlionis ir E. Munch 
knygoje 

Laimos M. Petrusevičiūtės knygos sutiktuvės 

Š.m. balandžio 29 d. LR ambasados Osle 
pastate, kino salėje, įvyko du menotyros dakta
rės, docentės Laimos Marijos Petrusevičiūtės-

Laima M. Petrusevičiūtė su knyga 
Ntr. l. Sidarevičiaus 

Sjur knygos Melancholija ir Saulė: Munchas ir 
Ciurlionis ("Mintis", 2008) pristatymai, kurių 
vienas buvo skirtas norvegų meno organizaci
jų atstovams ir meno mylėtojams, o kitas -
Norvegijos lietuviams. Renginių koordinatorė 
- Birutė Eidintienė. 

Įvairių kraštų kultūrose surasime meni
ninkų, kurie savo kūryba tarsi siekia pažaboti 
lemtį ir prisiliesti prie amžinybės paslapčių. 
Negausių tautų kultūros istorijai itin svarbūs 
menininkai, kurie kūriniuose geriausiai išreiš
kia tautų slapčiausias svajas, lūkesčius, metafi
zinę, žodžiais sunkiai nusakomą, jos dvasią. Toks 
lietuviams yra Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis (1875-1911 ), o norvegams - jo amžininkas 
Edvardas Munchas (1863-1944), kurių susiti
kimas šioje knygoje - natūralus ir organiškas. 

Kita vertus, prieštaringoje XIX ir XX š. 
sandūros meno raidoje yra nedaug ryškių jų 

lygio kitų šalių menininkų, kurių naujoviški 
ieškojimai, idėjos tiesiogiai ar netiesiogiai pa
veikė modernistinę sąmonę ar atvėrė naujus 
meno raidos kelius. 

Pasak habil. daktaro, filosofijos profeso
riaus Antano Andrijausko, parašiusio šiai 
knygai išsamią įžangą, ši komparatyvistinė 
studija yra naujas gaivus įnašas į tą mūsų čiur
lionistikos sritį, kuri iki šiol likdavo šešėlyje. Ji 
pasižymi minties aiškumu, tyrinėjamos me
džiagos įvaldymu, sėkmingu problemų prista
tymu ir kvalifikuotai atlikta analize. Kita ver
tus, Petrusevičiūtė pirmą kartą plačiau įveda 
Čiurlionio kūrybą į kitus neabejotinai svarbius 
platesniam pripažinimui kontekstus ir parodo 
jo kūrybos svarbą XIX ir XX š. sandūros meno 
procesuose. Knyga padeda geriau Čiurlionį ir 
Munchą įpiešti į Vakarų modernėjančios dai
lės raidos procesus ir suvokti šių nepakanka
mai įvertintų menininkų kūrybos gelmines 
prasmes. 

Čiurlionio ir Muncho kūrybos lyginamajai 
analizei skirta Petrusevičiūtės knyga yra neat
siejama nuo autorės intelektualinės biografi
jos, dabartinės lietuvių humanistikos raidos, 
jos atvirėjimo pasauliui, augančio dėmesio 
komparatyvistinei problematikai. Įdomus ir 
intriguojantis šios studijos tekstas liudija, kad 
lietuvių dailėtyra tolydžio pereina į kitą teori
nės minties lygmenį. 

L. Petrusevičiūtė studijavo meno istoriją 
ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. Dirbo 
MA istorijos institute Menotyros skyriuje ir 
yra XX š. lietuvių dailės istorijos 1-111 tomų 
bendraautorė. Penkerius metus redagavo Kul
tūros barų žurnalo dailės skyrių ir daug metų 
dėstė Vilniaus dailės akademijoje. 1994 m. 
apgintos daktaro disertacijos tema: XX š. l 
pusės Lietuvos tapyba ir modernizmas. 

Ji yra parašiusi ir paskelbusi daug tekstų 
dailės istorijos, teorijos ir kritikos klausimais, 
skaičiusi pranešimus įvairiose mokslinėse 
konferencijose, yra parodų kuratorė, aktyvi 
dailės propaguotoja Lietuvoje ir užsienyje. 

Šiuo metu jau keturiolikti metai dėsto 
dailės istoriją ir teoriją Askerio meno kolegi
joje ir Norvegijos valstybinėje muzikos akade
mijoje Osle. Liana Ruokytė-Jonsson, 

LR kultūros atašė Danijoje, Islandijoje ir 
Norvegijoje 

A. Strazdo-Strazdelio giesmės Pulkim ant kelių 
tekstas originale, jo išleisdintoje knygelėje 

Giesmė apie siratas (Vilnius, 1974): 

Pulkim ant kelių visi krikščiones, 
Trokšdami dėl sau Jėzaus malonės. 

Su ašaromis, pulkim su viera 
Prieš tą strošniausią Jėzaus afiera. 

Prašau tau, Jėzau, su karšta širdžia, 
Malonėj tavo man patį girdžiu. 

Priduok man loską save garbinti, 
Idant galėčia su tau gyventi. 

Pablagaslovyk, Jėzau saldžiausias, 
Maldomis mūsų, tėve aukščiausias. 

Pablagaslovyk mūsų nameliams, 
Duok urodzajų gausių laukeliams. 

Duok zgadą, meilę, duok ir pakajų, 
O dūšioms čysčiaus dangišką rojų, 

Gyviems sveikatą, duok čėsą gerą 
Per tą švenčiausią mišios afierą. 

Puolam po kojom, mielaširdingas, 
Jėzau saldžiausias, Jėzau garbingas. 

Laikyk mus visus apiekoj savo, 
Turėk visados po spamu tavo. 

PAAIŠKINIMAI: viera = tikėjimas; strošniausia = baisiausia; afiera = auka; 
pablagaslovyk = palaimink; urodzajus = derlius; zgada = santaika; 

čysčius = skaistykla; pakajus = ramybė. 

00 • Kišenvagis eidamas palei kioską sako savo 
O draugui: 
Z - Truputį palauk, kol nusipirksiu madų 
~ žurnalą. 
00. - Kam gi jis tau reikalingas - paklausė 
~ nustebęs draugas. 
~ - Noriu sužinoti, kur naujų madų 

>00. 

drabužiuose bus įsiūtos kišenės. 
• Per karą ūkininkas, eidamas palei medį, 
pamatė lakūną su parašiutu nusileidžiant į 
medį. Lakūnas greit iš jo išlipo. Ūkininkas 
sako jam: 

- Tu stebuklą padarei išlipdamas iš me
džio, į jį neįlipęs. Parengė Stasys Prakapas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Poeto Antano Strazdo kūrinių poetų Henriko Ra

pavasariškai žaismingus ir dausko, Leonardo Gutaus
liaudiškus eilėraščius - Gies- ko, Zitos Čepulytės tekstams. 
mę apie siratas, Gegužėlę, Lietuvos literatūros ver
Kiškį, Strazdą, Giesmę apie tėjų sąjunga, kad artimiau 
vardą Marijos ir Sielianką supažindinus skaitytojus su 
aušrą - dailininkė Aušra Ba- klasikinių ir šiuolaikinių ver
gočiūnaitė-Paukštienė pa- tingų pasaulio literatūros 
naudojo savo sukurtame sce- kūrinių vertimais, pradėjo 
niniame renginyje Pasvydo, aptarimų ciklą "Skaityk su 
statomame balandį ir gegužę vertėju" viešosiose Lietuvos 
"Lėlės" teatre. Spektakliui, bibliotekose. Pirmas susiti
kuris skiriamas suaugusiems kimas surengtas kovo 12 d. 
ir vyresniųjų klasių moks- Lietuvos aklųjų bibliotekoje 
leiviams, muziką parašė Vilniuje. Aptartas Marlene 
Faustas Latėnas, vaidina Vi- Haushof er romanas Siena 
lius Kirkilionis, Nijolė Ind- su jo vertėja iš vokiečių kal
riūnaitė, Elvyra Latėnienė ir bos Jurgita Mikutyte. Kiti 
Sigita Mikalauskaitė; eilė- susitikimai: Anykščiuose ver
raščius skaito Dalius Butkus. tėja Dalia Dilytė aptarė se-

Poetas A. Strazdas (1763- novės romėnų filosofo Lu-
1833) gimė Rokiškio rajone, cius Annaeus Seneca ( 4 pr. 
Astrave, baudžiauninkų šei- Kr. - 65 po Kr.) Laiškus Lu
moje. 1789 metais baigė Var- cilijui (Epistulae morales ad 
nių kunigų seminariįą, nuo Lucilium). 
1790 metų kunigavo Siaurės Kaune vertėja iš vokiečių 
rytų Lietuvos parapijose. Po kalbos Vilija Gerulaitienė 
1814 m. nuolatinių pareigų diskutavo Patrick Sueskind 
neturėjo, gyveno iš atsitikti- romaną Kvepalai. Elektrė
nių dvasininko patarnavimų nuase vertėjai Antanas Gai
ir išsinuomotos žemės. Ke- lius ir Austėja Merkevičiūtė 
liolika paskutiniųjų metų pristatė Stefan Zweigo kny
praleido Kamajuose, kur ir gas. Rokiškyje vertėja iš grai
mirė. Jam dar gyvam esant kų ir prancūzų kalbų Diana 
buvo išleista jo poezijos kny- Bučiūtė apžvelgė Jori-Kad 
gelė Giesmės svietiškos ir Huysmanso Atvirkščiai ir 
šventos (1814) su 9 pasaulie- Ioanna Karystiani Mažoji 
tiško turinio eilėraščiais ir 2 Anglija. Kaune Eglė Išganai
religinėm giesmėmis (viena tytė kalbėjo apie norvego 
iš jų, populiarioji Pulkim ant Per Pettersono Vogti arklius. 
kelių). Daug jo nespausdintų Aida Krilavičienė Varėnoje 
eilėraščių paplito žmonėse aptarė visus suomių rašytojo 
ir virto liaudies dainomis. Mika Waltario išverstus į lie-

Valstybinėje filharmoni- tuvių kalbą romanus. Pra
joje kovo 25 dienos kameri- jektu "Skaityk su vertėju" 
nės muzikos koncerte skam- norima ne tik ugdyti pasau
bėjo ir naujausias klaipėdie- lio literatūra besidomintį 
tės kompozitorės Loretos skaitytoją, bet ir ugdyti verti
Norvilaitės kūrinys Lietus ly- mų kokybės sampratą, ge
ja toli nuo mūsų smuikui, riau supažindinti visuomenę 
violončelei, fortepijonui ir su vertėjo profesija, kelti jos 
perkusijai. Pavadinimas pa- prestižą, o vertėjams - už
rinktas pagal austrų daili- megzti tampresnį ryšį su 
ninka ir architekto Friedens- skaitytojais. 
reich Hundertwasser (1928- "Menų spaustuvė", po 
2000) paveikslą. Kompozi- intensyvių remontų, savo pa
tarė 1989 m. baigė Muzikos vasariniam sezonui paruošė 
ir teatro akademiją, prof. Ju- seriją šokio ir vaidybos spek
liaus J uzeliūno kompozici- taklių. Kovo 7 d. sezoną pradė
jos klasę. Dėsto Klaipėdos jo choreografės ir šokėjos Lo
Stasio Šimkaus konservato- ros Juodkaitės ir režisieriaus 
rijoje. Valentino Masalskio šokio 

L. Norvilaitės-Budriūnie- spektaklis Sibilė. Kovo 8 d. 
nės muzikinės kūrybos prin- Kišeninėje salėje vyko de
cipai susiformavo jau studijų tektyvine istorija paremtas 
metais: polinkis į griežtą, ap- monospektaklislzadora, kom
skaičiuotą tvarką, bet neap- pozitoriaus Jono Sakalaus
riboj ant fantazijos erdvės, ko, poeto Dainiaus Gintalo, 
meninės intuicijos. Tuo pasi- režisieriaus Agniaus Janke
žymėjo ankstyvieji jos kūri- vičiaus bei choreografės Ag
niai Praeinanti nata penkio- nijos Šeiko bendras darbas. 
likai styginių instrumentų Kovo 10 d. vyko režisieriaus 
(1990), Con variationi pučia- Aido Giniočio spektaklio 
mųjų kvintetui (1990), Nona Pabėgimas į Akropolį prem
vargonams (1991 ). Pastaruo- jera. Kovo 12 d. choreografo 
ju metu ji sukūrė eilę kūrinių Vyčio J ankausko spektaklis 
orkestrui -Naktis, kai nulyja Budėjimai, kovo 14 d. -Jono 
žiedlapius (2005), Pragydo Vaitkaus Juodvarnis. Gegu
vėjas (2006), Anapus hori- žę numatyta festivalių serija: 
zonto (2006), taip pat ir ka- trumpametražių operų festi
merinių kūrinių - Lakštinga- valis NOA, Naujasis Baltijos 
los lietuje (2003), Liūdesio šokis 09, Naujosios dramos 
sodai (2005), Ryto prieblanda akcija 09, šokio festivalis vai
staiga pavirlo jūra pražydusių kams ir jaunimui Dansema. 
vyšnių (2006) bei vokalinių GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų „ „„„„„„„„ 0.50% 
180-361 dienų „„„„„„„. 0.50% 
l metų „„„„„„„„„„„„„„„ 0.85% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.25% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„ .. „. 2.00% 

Taupomoji sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 
Amerikos dol GIC 
l metų term. ind „„„„„„ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" „„„„. 1.15% 
l metų „ „„„„„„„„„„„„.„„. 1.50% 
2 metų „ „„„„„„„„„„„„„„„ 2.00% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.25% 
4 metų „ „„„„„„„„ „„„„.„„ 2.50% 
5 metų „ „ „„„„„„„„„ „ „„ „ „ 2.75% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA RRSP ir RRIF 
atviras, kintantis„.„ .„„„ 1.50% 
l metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% 
2 metų „„„ „„„„ „„„„„„„„ 2.25% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.75% 
5 metų „„„.„„„„.„„.„„„.„ 3.00% 

Asmenines paskolas 
nuo „„„„„.„„„„„„„„„„„„„ 4.75% 

Sutarties paskolas 
nuo „„„„„„„„„.„.„ „ „„„„„ 4.75% 

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų .„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„. 3.SOo/o 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.00% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 4.25% 
4 metų .„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„. 4.50% 
5 metų .„„„„„„„„„„.„„„„.„.„„„. 4. 75% 

Su kintančiu nuošimčiu 
l , 2, 3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.25% 

1--------------1 •Suteikiame CMHC apdraustas 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo la ikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

9:00- 3:30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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

KELIONĖS l LIETUVĄ, ŠILTUS KRAŠTUS IR VISUR KITUR. 
Visuomet geresnėmis kainomis! 

Pasiri nkite sau tinkamiaus ias sąlygas Inte rne te ir tada le iskite 
mums rasti jums geresne( ka in ą. Arba skambinkite : -
poniai Wijo lai - (angliškai ar le nkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905·306·9563 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.0.S., M.Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Hloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, MSW l CS 
Tel. (41 6) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Senos partijos nauja atmaina 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kalbėdama Dariaus Kuolio vedamoje lai
doje "Sankirtos" dabartinę šalies energetikos 
politiką ji įvertino kaip Rusijos interesų prote
gavimą. (Laisvas laikraštis. - 2008, bal. 19-26 
d., p. 19). Tuje laidoje ji kalbėjo: "Mūsų politi
kai dažniausiai supranta politiką kaip viešuo
sius ryšius ... Lietuvos politikai nėra įgiję tokių 
įgūdžių, kurie reikalingi Europos politikams. 
Yra susiformavusi nuostata, kad tokių įgūdžių 
ir nereikia„. Reikėtų pradėti nuo užsienio po
litikos. Dabar mūsų užsienio politikos pirmeny
bė - Ukraina, Gudija, Moldova. Neįgyvendi
nami Europos sąjwigos įstatymai Mes juos pa
sitvirtinę, bet neįgyvendiname; stambus verslas 
k.apitalizuoja pelną ir socializuoja nuostolius: 
pelną pasisavina sau, o nuostolius palieka 
visuomenei. (Dėl to Lietuvoje atsirado net 2652 
milijonieriai ir bilijonierių jau turime net penkis.) 

Europoje vidutinis ir smulkusis verslas yra 
konservatyvių politikų rūpestis. Lietuvoje šį 
verslą perėmė Darbo partija bei "Tvarka ir 
teisingumas". Atominė elektrinė, kurią ruošia
masi statyti nepertvarkius visos tiekimo siste
mos, iš tiesų dirba Rusijos energetikai. Pa
klausiau "Lietuvos energijos" vadovą, kaip 
mūsų tinklai bus sujungti į Vakarų tinklus. At
sakė, "kad tai turi būti padaryta nepažeidžiant 
Rusijos interesų. Ir šioje srityje įsitvirtino gru
pės, susijusios su Rusija ... Visa Lietuvos politi
ka - tik energetikos politika" (Margarita Star
kevičiūtė. Mūsų energetikos politika - Rusijos 
interesų protegavimas /l Laisvas laikraštis -
2008, bal. 19-26). 

2007 metais tik visuomenei aktyviai pro
testuojant buvo išsaugotas Lietuvos literatū
ros ir meno archyvas, "unikali istoriškai susi
klosčiusi lietuvių tautos kultūrinės minties tal
pykla" (Romualdas Ozolas. Protestuojame 
priel tautos kultūrinės atminties naikinimą JI 
Atgimimas. - 2007, lapkr. 2-8 d„ p. 7). 

Vyriausybė faktiškai įvedė regresinę mo
kesčių sistemą, ".„kuri proporcingai daugiau 
apmokestina mažiau pasiturinčius. Dividen
dai, kapitalo prieaugis ir kitas iš investicijų 
gaunamas pelnas, kuris sudaro didesnę turtin
gesnio žmogaus pajamų dalį, Lietuvoje apmo
kestinamas mažu nuošimtiniu tarifu, o jeigu 
akcijos laikomos daugiau negu metus - net 
nuliniu tarifu. Bet negirdėjau, kad pagrindi
nio mokesčio priešininkai reikalautų, jog šios 
pajamos būtų apmokestinamos paprastiems 
atlyginimams taikomu tarifu" (Kęstutis Gir
nius. Vargingiausiems - kapitalizmas, turtin
giausiems - socializmas 11 Veidas. - 2007, birž. 
21 d., p. 66). Žmonių nuoskaudų faktus ir jų 
komentarus būtų galima vardinti ir vardinti -
jau ir į jaučio odą jų nesurašytum. 

Politologų diskusijoje partijas ir dabartinę 
būklę teisingai įvertino Romualdas Ozolas 
sakydamas: "Partija tapo naudos gavimo insti
tucija. Uždaroji akcinė bendrovė. Ir partijos 
įstatymas yra uždarosios akcinės bendrovės 
įstatymas. Po rinkimų partijos nefunkcionuoja. 
Jas kuria politiniai avantiūristai. Netgi seime 
frakcijos daromos ne idėjiniu susitarimu, kaip 
pozicijos ir opozicijos susitarimų subendravar
diklinimo pagrindu, o grynai finansiniu pagrin
du" (Tiltai tarp politikos ir valstybės piliečių /l 
Respublika. - 2007, lapkr. 22 d, p. 8-9). 

Nomenklatūriniai komunistai keičiantis 
būklei ne tik keičia savo partijos pavadinimus, 
bet ir savo vertybines nuostatas: A Brazausko 
raudonosios LKP - LSDP buvo užsibrėžusios 
ir nedviprasmiškai deklaravusios savo pagrin
dinį tikslą: "LKP siekia: socialistinės Lietuvos 
valstybės„." (Lietuvos komunistų partijos pro
grama. 11 Tiesa. -1990, saus. 5 d.); "Lietuvos 
komunistų partijos planai artimiausiai per
spektyvai ir strateginiai siekiai„. bei pagrindi
nė jos idėja ir tikslas - realus jos suverenitetas 
TSRS sudėtyje". (A Brazauskas,// Tiesa. -
1989, vas. 22 d.); "Kuriame socializmą TSRS 
sudėtyje. Jokio kito kelio nėra ir negali būti ... " 
(A. Brazauskas Į Tiesa. - 1989, kovo 3 d.); 
"Kai kurie asmenys atkakliai perša mums Lie
tuvos respublikos atkūrimo idėją. Esame įsiti-

kinę, jog neįmanoma nutraukti penkių dešim
čių Turybų Lietuvos istorinės raidos. Pagaliau 
nėra ir pakankamai pagrįstų argumentų, kad 
tai daryti būtina. Mes realistai ... (Komunistas. 
- 1989, Nr. 9 d.); "Mes žiūrime į tarybinę ar
miją, kuri dislokuota Respublikoje, kaip į ar
miją, kuri yra viena iš jėgų, ateityje spręsian
čių Lietuvos kaip suverenios Respublikos Są
jungoje klausimus. Tik toks kelias mums šian
dien atrodo realus„." (A. Brazauskas /1 Tiesa. 
- 1990, vas. 10 d.). 

A Brazauskui Lietuvoje pavyko įvesti au
toritarinį režimą, paremtą komunistų partijos 
centralizuoto valdymo principu, pagal kurį 
viena partija - viena tiesa, o partijos genseko 
žodis - visada paskutinis ir viską lemiantis ... 
Komunistinis klanas Seime visada ir visais 
klausimais balsuoja taip, kaip įsako diktato
rius, gensek.as - vieningai, be jokių nukrypi
mų ... Prieš okupacinio režimo kariuomenės 
išvedimą balsavo visi brazauskinio klano Sei
mo nariai, net ir persik.rištiję kitų partijų var
dais: A Sakalas, V. Andriukaitis, J. Tum.ulis, 
Č. Okinčicas, A. Ambrazevičius, R. Paulaus
kas, A Norvilas, D. Morkūnas, K. Glaveckas, 
R. Valatka, A Degutis, E. Klumbys, S. Peško, 
S. Akanovičius, G. Ilgūnas, N. Medvedevas, 
V. Jasiukaitytė, K. Prunskienė, B. Oenzelis, 
M. Stak:vilevičius, J. Paleckis, E. Bičkauskas, 
V. Kvietkauskas, A. K:umža, V. Beriozovas, Č. 
Juršėnas,J. Jurgelis,B. Rupeika,A Brazaus
kas. Jie išdavė atkurtą nepriklausomą Lietuvą 
ir lietuvių tautą. Pagal ši balsavimą juos ir at
pažįstame, kad ir kokiom partijoms jie dabar 
priklausytų. Kas išdavė vieną kartą, išduos ir 
antrą, ir trečią, ir dešimtą. 

Tie patys seimo nariai balsavo už pensijų 
padidinimą stribams, komunistinei nomenkla
tūrai, KGB ir kitų represinių struktūrų dar
buotojams. Tui- O. Babonienė, V. Barayykas, 
S. Burbienė, V. Einoris, V. Greičiūnas, Č. Jur
šėnas, E . Kaniava, J. Karosas, K. Krikščiūnas, 
A Plokšto, V. Papovas, M. Pronskus, A. Pulo
kas, G. Purvaneckienė, J. Raistenskis, A Ri
mas, A. Sakalas, A. Salamakinas, V. Saulis, R. 
Sinkevičius, A Sysas, J. Šiaulienė, J. Utovka. 
Tie patys ir jų dar daugiau tokių prisidėjo -
prisidėjo komjaunuoliškas, neva, liberalų 
būrys nubalsavo ir jų balsais buvo reabilituo
tos sovietinės šventės bei paniekinta 'Ilispalvė 
vėliava. 

Po ilgamečio komunistų partijos, priveisu
sios daugybę dukterinių UAB'ų, įvairiausiais eu
ropietiškais vardais vadinamų partijų, sukūrus 
komunistinį kapitalizmą - pačią baisiausią jo 
atmainą pasaulyje - ir pačiam gensekui tapus 
stambiu kapitalistu ir žemgrobiu (užtvėrusiu 
savo raudonmedžio rojų prie Margio ežero ir 
neleidžiančiu rinkėjams prieiti prie ežero) at
sirado nauja tos partijos atmaina - oligarchi
nis komunizmas. Naujasis imperializmas jau 
nebenaudoja tradicinių kolonizavimo metodų. 
Tui nemadinga. Jis siekia pajungti politines, 
ekonomines ir visuomenines struktūras, o ko
lonizuojamos valstybės išvaizdą palieka nepa
kitusią. 

Komunistinės nomenklatūros dukteriniai 
UAB'ai- Naujoji sąjunga, paulauskininkai, 
uspaskiniai darbiečiai, paksiniai tvarkiečiai 
bei prunskiniai ''valstiečiai", dabar jau ir rau
donieji frontiečiai-staliniečiai - dukteriniuose 
UAB'uose įvedė vertikalaus centralizuoto val
dymo principus, kaip ir jų motininėje komunis
tų partijoje. Tuose UAB'uose direktoriauja jų 
vadai ir samdo tokius narius, kurie jiems ištiki
mai tarnauja. Vadai ir madas diktuoja, ir duo
ną kasdieninę suteik.ia. Kokios tos mados? 
Tos pačios, kaip ir sovietinio režimo metais. 

Kitas komunistinės nomenklatūros UAB'as 
su GRU kvapeliu - tvarkiečiai ir teisingiečiai. 
Tokie "tvarkingi ir teisingi", kad per į areštinę 
patupdytą sostinės vicemerą Evaldą Lemen
tauską (už 300,000 litų kyšį) norėjo nusipirkti 
tarybos opozicinės frakcijos nario balsą. ll'e
čiasis nomenklatūros motininis UAB'as- Darbo 
partija elgiasi lygiai taip pat, kaip ir motininės 
partijos klanas. Prof. Ona Voverienė, 

"Lietuvos aidas", 2008.07.16-17, m . 156-157 
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Elektrinių jėgainių Lietuvai užtenka 
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 

kriminologt 

Tuisybė paprasta: turime 
elektrinių jėgainių 9 kartus 
daugiau nei mums patiems 
reikia elektros, tačiau neturi
me tinklų į Vakarus, kad galė
tume pelningai parduoti. Tu
dėl priversti pardavinėti ir 
pardavinėti pigiai buvusiam 
okupantui! Europos sąjunga 
aiškiai nubraukė valdžios vil
tis IAE pratęsimui, todėl bū
tina išjungti referendumą kaip 
nereikalingą. 

Svarstymai visuomenėje 
pradėti, iš pradžių gal ir ne
drąsiai, mažais būreliais, ta
čiau procesas pajudėjo. Antai 
piliečių "Santalka" svarstė už 
ir prieš naujos AB aplinkybes. 
Tučiau abi pusės viena kitos 
taip ir neįtikino. Valstybinin
kai įrodinėjo savo, o piliečiai 
- savo. Svarbiausia, kad val
džios vyrai taip ir nepateikė 
jokių medžiagos tyrimų ar 
analizės, bet nuoširdžiai tikė
josi, kad jų autoritetas atsvers 
informacijos stoką. 

Tuo tarpu piliečiai, skau
džiai pasimokę iš Čemobilio 
avarijos, karčiai nusivylę TA
TENOS ir PSO veikla, slap
čiomis susitarusiomis ne
skelbti avarijos padarinių, ir 
čia pat priblokšti išviešintų 
Kremliaus protokolų rezulta
tais, klausinėjo valstybinin
kus, o pastarieji gynėsi nieko 
nežiną. Ar tai reiškia, kad Lie
tuvos vyriausybė, neturėdama 
padėties analizės ir perspekty
vų, sudarinėja sutartis su part
neriais, o seimas - priėmė 
įstatymą! Ar tai reiškia, kad 
tokiu pačiu svarbiausiu Lietu
vai reikalu, pažeidžiant Kons
titucijoje įtvirtintas teises, tau
ta nuo sprendimo bus nuša
linta? 

Greičiausiai, kad medžia
ga naujos AE statybai paruoš
ta. Ir paruošta kartu su part
neriais, tačiau nė vienos šalies 
piliečiai su ja nebuvo supažin
dinti. Visose 4 posovietinėse 
valstybėse tvirtai laikomasi 
"geležinės uždangos" prinei-

po, pažeidžiant demokratijos 
garantuojamą viešumą bei vi
suomenės dalyvavimą spren
dime. Tučiau piliečių dalyvavi
mo svarstyme imitacijos vyks
ta, ir paukščiukai kur reikia 
dedami, delegatai renkami ir 
labai neviešuose forumuose 
atstovauja visiems. Tikriausiai 
būtų įdomu žvilgtelėti į tokį 
spektaklį? 

"Villono" viešbutyje vyko 
pasitarimas su Europos pilie
čiais. Atsitiktinumo principu 
atrinkti 40 Lietuvos piliečių 
įsitraukė į ES mastu vykdomą 
užduotį, kurios tikslas - nusta
tyti nuomonių įvairovę ar su
tapimus trijose svarbiausiose 
gyvenimo srityse: energijos ir 
aplinkos, šeimos ir socialinės 
gerovės, Europos reikšmės ir 
imigracijos reikaluose. Tuigi 
diskusijos vyko trijose grupė
se, dalijantis tarpusavyje pa
siektais sprendimais bei pasi
žvalgant per internetinį ryšį į 
kitas grupes, diskutuojančias 
Austrijoje, Kipre, Ispanijoje 
ir Suomijoje. 

Atsitiktinumo dėka į pasi
tarimą Lietuvoje pateko keli 
mokslo pasaulio atstovai, to
dėl diskutuojantys be rengėjų 
informacijos gavo ir papildo
mų žinių, kas suerzino organi
zatorius. Nors Lietuvos pasi
tarimo išvados atrodė pakan
kamai brandžios lyginant su 
kitų valstybių, bet buvo pla
nuota ir tikėtasi kitokių. 

To paties atsitiktinumo 
dėka į "energijos ir aplinkos" 
grupę pateko dvi "mokslo pe
lėdos", visą gyvenimą pasky
rusios ekologinėms proble
moms, sukaupusios didžiulį 
informacijos bagažą, paruošu
sios sprendimo būdus ir prisi
dėjusios prie gamtosauginių 
įstatymų ir jų vykdymo struk
tūrų kūrimo. Būtent šių "pe
lėdų" dėka buvo atmesta Lie
tuvos valdžios planuojama 
naujos AE statybos idėja kaip 
pavojinga dėl tektoninių zo
nų, dėl radioaktyvių atliekų 
problemos bei pavojingumo 
tautos ir visos Europos svei
katai, gyvybei ir genetikai pa-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

darinių. Pasisakyta už saugią, 
racionalią ir ekologišką ener
giją, įtraukiant Lietuvą į ben
drą ES mokslo tiriamųjų dar
bų programą. Tuip gal apribo
jant Lietuvos valdžios ambici
jas bet kokia kaina likti bran
duoline valstybe, kai po čer
nobilio avarijos visos ES vals
tybės atsisakė atominių jėgai
nių. Daugelis jas jau uždarė 
ar uždarinėja dabar bei pla
nuoja uždaryti (kaip ir mes) 
artimiausiu metu. 

Tuo tarpu Lietuva - viena 
vienintelė ES - apsiskelbė sta
tysianti naują AE! Nors alter
natyvios energijos elektrinių 
turim su 3 kartus didesniais 
pajėgumais nei reikia valsty
bės buities ar gamybos porei
kiams! Perteklinė energija 
parduodama su 60% nuosto
liu Rusijos karinėms bazėms 
ir Luk.ašenkos režimui remti. 
Kol tai buvo susieta su seno
sios AB eksploatacija, - kaip 
sovietinės energijos sistemos 
paveldas, - ES šį buvusį oku
panto rėmimą išsprendė kate
goriškai: arba įsipareigojate 
uždaryti AE, arba nepradeda
me derybų dėl įstojimo į ES. 
Ir su šia sąlyga kaipmat buvo 
sutikta. Tučiau naujos AB sta
tyba prisidengiant Lenkija, 
Latvija ir Estija, turint savų 
jėgainių 3 kartus daugiau nei 
reikia valstybei, - tai jau ver
tas KGB rezervistų tiek Lie
tuvos saugume, tiek Užsienio 
reik.alų ministerijoje posūkis. 

Štai kam reikėjo piliečių 
pasitarimo - kad būtų pri
dengta AB statyba, pritariant 
piliečiams elektros energijos 
branginimo akivaizdoje. 

Todėl kelių tarptautinių 

organizacijų rūpesčiu buvo 
slaptai paruoštos priemonės, 
kurių tikslas - parodyti visuo
menės nuomonę. Ir ne bet ko
kią nuomonę, o ištobulintais 
metodais apdorotą, tinkama 
linkme nukreiptą ir būtinai 
suinteresuotos grupės porei
kius tenkinančią. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.50% 
1 metų 1.75% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.10% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 

1.50% 
2.00% 
2.25% 
2.50% 
2.85% 
1.15% 

t---------------t Neša metines ar sudėtines 

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% 
palūkanas 

"Planas 24" Kasdieni n i ų 
pa l ūkanų čekių /taupomoji 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 

Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00- $24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai i r 
nemokami čekių 

patarnavimai 

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

l metų iškeičiamos 
l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

t---------------1 270-364 dienų 
JAV DO LERIŲ KASDI EN I NI Ų 1 metų 
PALŪKAN Ų 0.10% 2 metų 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

1.25% 
1.75% 
2.00% 
2.25% 
2.60% 
0.90% 
0.85% 

0.40% 
0.40% 
0.50% 
0.50% 
0.85% 
1.20% 
1.50% 
1.75% 
2.00% NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 

PAS Ko Los Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.25% ,_ _______ ___, 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

3.00% 
3.50% 
4.00% 
4.15% 
4.25% 
4.60% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamų jų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą ,__ __________ ____. 5 metų 

1.50% 
1.75% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.10% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
S.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be Įspėjimo 

H:H 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS PADĖKA 
Jaunučių žaidynės Hamiltone 

Šiaurės Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmeny
bės įvyks Hamiltone gegužės 16-17 d.d. Ves Hamiltono lietu
vių sporto klubas "Kovas". Numatoma daugiau kaip 35 ko
mandos, žaidžiant 8 metų amžiaus grupėse iš Čikagos, Det
roito, Klyvlando, Toronto ir Hamiltono miestų. Žaidynių ati
darymas įvyks šeštadienį, gegužės 16, 8.30 v.r., "Westdale" 
gimnazijos didžiojoje aikštėje. Po to prasidės žaidimai "West
dale" ir "Cathedral" gimnazijų aikštėse. Po pirmos dienos 
rungtynių kviečiam dalyvius, tėvus ir žiūrovus dalyvauti Mi
šiose 6 v.v., Aušros Vartų šventovėje (58 Dundurn St.N.). Po 
Mišių vyks sportininkų šokiai Jaunimo centre ( 48 Dundurn 
St.N.). Įėjimas $5, vaikams - pizza ir gėrimai. Smulkesnę in
formaciją rasite Hamiltono "Kovo" tinklalapyje http://www. 
hamiltonkovas.org, arba skambinant žaidynių vadovui Rimui 
Miečiui, tel. 416-234-5792. 

Kėgliavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaigdamas sėkmingą sezoną, dėkoja 
"PARAMOS" ir Prisikėlimo kredito kooperatyvams už finansinį klubo parėmimą. 

v 

Maloniai kviečiame naujus narius prisijungti prie šio klubo. Nėra amžiaus ribų ir patirtis 
nebūtina. Ateinančio sezono pradžia - 2009 m. rugsėjo 2 d. 

"Zaibas" nugalėjo "Liepsną" DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS SKAMBINKIT 

LAURYNAS R. kova tarp Klyvlando "Žaibo" 
ir Niujorko LAK - tik po ke
lių apmaudžių klaidų pačioje 

rungtynių pabaigoje niujor
kiečiai nusileido Ohio vals
tijos atstovams 45:50 (20:21). 
Paskutinė pirmosios dienos 
dvikova tarp Hamiltono "Ko
vo" ir New Jersey "Liepsnos" 
atnešė gan lengvą pergalę 
JAV Rytų pakrantės atsto
vams 61:47 (32:16). 

Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307 el. paštas regcasino@hotmail.com 

MISEVIČIUS 

Š.m. balandžio 4-5 d.d. 
buvo surengtos ŠALFASS 
senjorų krepšinio varžybos, 
organizuotos Klyvlando "Žai
bo". Balandžio 4-osios rytme
tį Villa Angela St. Joseph 
High vidurinės mokyklos 
sporto salėje pirmieji į dviko
vą stojo vieninteliai kaimyni
nės "Klevo lapo" šalies atsto
vai Hamiltono "Kovas" ir šei
mininkų "Žaibo" penketukas. 
Nors rungtynių pradžioje ini
ciatyvą savo rankose laikė sve
čiai iš Kanados, po pertrau
kos atkuto Klyvlando lie
tuviai, laimėję rungtynes 
56:46 (23:26). 

Po to susirėmė abidvi var
žybose dalyvavusios Rytų pa
kraščio komandos - praeitų 

metų ŠALFASS senjorų pir
menybių nugalėtojai New 
Jersey "Liepsna" ir Niujorko 
lietuvių atletų klubo vyrai. 
Nuo pat pirmųjų šių rungty
nių minučių nedidelę persva
rą sukaupė "Sodų valstijos" 
atstovai, antrajame kėlinyje 
padidinę savo pranašumą iki 
dviženklio - susitikimas bai
gėsi "Liepsnos" pergale 51:36 
(22:15). 

Lemiama tapo sekanti 

v 

Varžybose dalyvaujant tik 
4 komandoms, Gau antri me
tai iš eilės į ŠALFASS senjorų 
krepšinio pirmenybes neat
vyksta nė viena iš Čikagos) 
paaiškėjo, kad kitą varžybų 
dieną dėl aukso medalių susi
rėmė Klyvlando "Žaibas" ir 
N ew J ersey "Liepsna", o dėl 
bronzos kovojo Hamiltono 
"Kovas" su NYLAK. Šešta
dienio vakare varžybų daly
viai ir nemažai vietos lietuvių 
rinkosi į "linksmavakarį" Lie
tuvių piliečių klube, kur gar
džiomis vaišėmis pasirūpino 
Rūtos Degutienės vadovauja
mos merginos, o bare buvo 
galima paragauti net 13 rūšių 
lietuviško alaus! Dar neprasi
dėjus ŠALFASS baigmių var
žyboms, sekmadienį Klyvlan
do "Žaibo" penketukas įgijo 
apčiuopiamą persvarą prieš 
gerokai jaunesnius favoritais 

laikytus N ew J ersey "Lieps
nos" vyrus, kuomet vakaronė
je šeimininkų komandos žai
dėjas Ray Guarino parūpino 
keliems liepsniečiams nemo
kamą įėjimą į Klyvlando 
miesto centre esantį "Dia
mond Club". 

Paryčiui į viešbutį sugrįžę 

N ew J ersey komandos žaidė
jai neatlaikė visų varžybų su 
geriau pailsėjusiais "Zaibo" 
varžovais ir sensacingai pra
laimėjo jiems 57:61 (29:24). 
Menka paguoda 2-ąja vieta 
turėjusiai tenkintis "Lieps
nai" tapo panaši kaimynų iš 
Niujorko LAK lemtis, kurie 
pralaimėjo Hamiltono "Ko
vui" 34:36 (18:18). Per apdo
vanojimus - staigmena "Exul
tate" choro vadovei Ritai Klio
rienei, kuriai buvo įteiktas 
2008 metų "Iškiliosios ŠAL
FASS darbuotojos" žymuo. 

ŠALFASS valdyba nuo
širdžiai dėkoja Klyvlando 
"Žaibo" klubo pirmininkui 
Vidui Tatarūnui ir jo padėjė
jams už puikiai vestas varžy
bas ir tikisi daug gausesnio 
Šiaurės Amerikos lietuvių at
letų klubų dalyvavimo kitose 
ŠALFASS varžybose bei VIII
osiose Pasaulio lietuvių žaidy
nėse Lietuvoje šią vasarą. 

Zinios iš Lietuvos žybų baigmėje rezultatu 30:29 įveikusi sidabrą 
iškovojusią "HC Garliava" komandą. 

• Kauno "Žalgiris" neįteikė dovanos nau
jajam komandos savininkui Vladimirui Ro
manovui. Čempionų titulą ginantys kauniečiai 
pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
baigmės serijos rungtynėse savo aikštėje 84:94 
nusileido Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšinin
kams, kurie serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į 
priekį 1:0. Ši nesėkmė Lietuvos krepšinio ly
goje Kauno "Žalgirio" komandai buvo pirmo
ji po 28 iš eilės iškovotų pergalių. 

• Stebuklas, kurio laukė Kauno "Žalgirio" 
krepšinio klubo gerbėjai, įvyko. Sporto mece
nato Vladimiro Romanovo valdoma "Ūkio 
banko investicinė grupė" (ŪBIG) pateikė ko
mandos gelbėjimo planą. Įvykusiame "Žalgi
rio" akcininkų susirinkime, kuriame buvo pri
imtas principinis sprendimas perduoti klubo 
valdymą ŪBIG ir jo prezidentui V. Romano
vui, - skelbia kauna diena.It 

• 2008-2009 metų sezono Lietuvos ranki
nio federacijos (LRF) moterų čempionatą lai
mėjo Druskininkų SC komanda, ketverto var-

• Dvidešimtmetis aviamodeliuotojas Povilas 
Cibulskas pelnė aukso medalį Tarptautinės aero
nautikos federacijos (FAI) rengiamose aukščiau
sio rango aviamodeliuotojų varžybose - pasaulio 
taurės rate ("Baltic Cup"). Šios varžybos Lietu
voje surengtos jau aštuntą kartą, - praneša leidi
nys "Aviacijos pasaulis". Madžiūnų pievoje ('fra
kų raj.) vykusiose penkių klasių aviacinių mode
lių varžybose populiariausioje sklandytuvų klasė
je iš 59 įvairių šalių dalyvių geriausias buvo spor
tininkas iš Lazdijų P. Cibulskas. Ilgasparnį mode
lį, kurio sparnų ilgis 2 m 20 cm, o svoris nesiekia 
pusės kilogramo, pakėlus lynu į 50 m aukštį, 
reikia atkabinti nuo lyno taip, kad sklandytuvas 
ore išbūtų 3 minutes. 

• Niurburg žiede (Vokietija) vyko Vokie
tijos ilgų nuotolių lenktynių čempionato tre
čiojo rato varžybos. Jose puikiai pasirodė 22-
ejų metų vilnietis Andžejus Dzikevičius. Vo
kietijos komandos "Weiland Racing" narys iš
kovoj o pergalę 4-oje pagal pajėgumą "GT3 
Cup" automobilių klasėje, o bendroje įskaito
je užbaigė 9-as. VP 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afflliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

„ visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

.- konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

.- dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 1 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 L.akeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 

~w~~\I~~ 

l:> E:. l'I -y-~ L e::~~ E: 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. c41a> 763-5677 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 



Vankuveryje įsikūrę buvę torontiečiai, jauni profesionalai (iš 
k.) dr. Darius Vi_!ikontas, MD, Mykolas Šileika, CA, CBV, 
architektė Liana Sipelytė, inžinierius Tomas Skrinskas 

..-·

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.L.S ., OUI' 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
. (905) 271-7171 (905) 785-3900 

115 Lake horc Road E. 104-3945 Doug Leav ns Blvd. 
Mi . ·auga, ON LlG l 5 ML i auga, O L5 OA5 

~----' www.watersidedenlal.ca www.9thlinedenlal.ca 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
)l> KULNO SKAUSMA1 

)l> PEDOS KAUSMAJ „ PIR TŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

+ VAIKŲ El ENO 

KL DUMAl 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EIS E OS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

)l> ĮAUGĘ NAGAI 
/#1>11.'11\ I TAISYMA ORTOPEDrNIAIS 

l D KLAJS 
)l> VI ·TI Ė NEJAUTRA IR 

HIRURGI lS GYDYMAS 
• PRllMAME VISUS 

'--'-=---' PLA lNIUS DRAUDIMUS 

,_ S !ORŲ P. DŲ ?Rl ŽIORA • ST RILŪ IRA KIA l 

LIGONI US PR/IMAME: 
352 WILLSO 1 ST.E., ANCASTER, Ont. TE . (905) 648-9176 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninė žalos atsiradu io ryšium u kūno 

užalojimu i-: i ~kojima 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Li tuvos respu blikos teisė kJau im ai 

295 The West Mali 6th Floor. Thronro O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com l.pa'tas: lawycrs@pacclawfirm.com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Taize piligrimai Vilniuje 

Taize susitikimo dalyvius sveikina renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys 
J. Bačkis (kairėje); dešinėje - bendrose pamaldose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje dalyvavo 
tūkstančiai šventės dalyvių; nesutilpusieji į vidų, šv. Mišias išklausė lauke, sėdėdami ant 
Katedros aikštės grindinio 

Pirmosiomis gegužės die
nomis Vilnius pastebimai at
jaunėjo veidais. Čia susirinko 
tūkstančiai jaunų žmonių iš 
viso pa~aulio į piligrimystės 
šventę. Sis tarptautinis rengi
nys sutapo su kultūros prog
ramos "Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009" gatvės 
muzikos diena. Tad skirtingos 
jaunimo grupės pasidalijo 
miesto erdves skirtingiems už
siėmimams. Vilniečiai galėjo 
pasirinkti kaip praleisti šį sa
vaitgalį - maldos ir susikau
pimo valanda ar improvizuo-

Taize piligriminė susikaupi
mo minutė 

tas koncertas Vilniaus gatvėse 
ir aikštėse. Daugelis suspėjo į 
abu renginius. 

Taize bendruomenė, susi
būrusi tarpukario metais 
Prancūzijoje, Burgundijos 
apylinkių kaime, žinoma kaip 
krikščioniškojo jaunimo pasi
tikėjimo, vienybės ir vilties 
žadintoja. Ją subūrė tarpuka
rio metais vienuolis Roger 
Shultz, savo misiją pradėjęs 
su keletu bendraminčių bro
lių. Dabar jie vienija 100 pa-

sekėjų iš 25 valstybių, dabarti
nis vadovas brolis Alois. Tai 
gyva savo dvasios gyvenimu ir 
veikla bendruomenė, kvie
čianti rinktis visų krikščioniš
kųjų konfesijų pasaulio jauni
mą į Taize ir kartą per metus 
keliaujanti ten, kur yra kvie
čiami skelbti pasitikėjimo, vil
ties ir vienybės naujieną. 

Taize broliai Lietuvą atra
do septinto dešimtmečio pra
džioje, sugebėję įveikti visus 
suvaržymus ir patekti su savo 
žinia į buvusią Sovietų Sąjun
gos teritoriją. O jau atsivėrus 
sienoms, nuo 1989 m lietuviai 
patys pradėjo lankytis Taize. 
Dabar tai viena iš gausiausių 
lankytojų grupių; kasmet čia 
atvažiuoja 2,000 lietuvių. Vil
niaus arkivyskupo kardinolo 
A Bačkio pakviesti Taize bend
ruomenės vadovai sutiko reng
ti pasitikėjimo piligrimystės 
šventę Vilniuje. Šio renginio 
globėjas - arkivyskupas kardi
nolas Audrys J. Bačkis, ren
gėjai -Taize bendruomenė ir 
Vilniaus arkivyskupijos jauni
mo centras. 

Maldos, susikaupimo ir 
jaunimo bendravimo dienų 
programa tikrai įvairi. Tai 
bendros pamaldos Arkikated
roj e, šv Jonų, pranciškonų 
šventovėse, teminiai pokalbiai 
apie liturginį meną ir muziką, 
socialines problemas ir aplin
kosaugą, gyvenimo prasmės ir 
tikėjimo santykį, asmeniniai 
susitikimai su miesto gyvento
jais. Ne mažiau įsimintini 
bendri pietūs ir vakarienė, ku
riais vaišino Lietuvos kariai ir 
savanoriai Sereikiškių parke. 

Jaunieji maldininkai Sereikiškių parke 

Taize pasitikėjimo piligrimys
tė s šventės Vilniuje dalyvė 

N tr. Š. Mažeikos 

Valgiaraštis ne prabangus: 
makaronai su dešra, bandele, 
obuoliai ir mineralinis van
duo, bet tūkstančiai valgytojų 
prie stalo po atviru dangumi 
Sereikiškių parke apetitu ne
siskundė. 

Piligrimystės šventėje da
lyvavo per 5 tūkst. svečių, dau
giausia iš Rytų Europos vals
tybių, D. Britanijos, Norvegi
jos, Italijos. Sis susitikimas -
pirmasis buvusioje Sovietų 
Sąjungos valstybėje, tad neat
sitiktinai čia atvyko nemažai 
Rusijos stačiatikių bažnyčios 
atstovų, Ukrainos, Gudijos 
pasiuntiniai. Susitikimo daly
vius savo namuose ap__g;yven
dino vilniečių šeimos. Sventės 
rengėjams talkino 300 sava
norių iš Taize ir vilniečių. Jau 
skirstantis nutarta susirinkti 
Poznanėje (Lenkija), o kitais 
metais Taize piligrimų lauks 
Indonezija. 

Štai keli piligrimystės 
šventės dalyvių įspūdžiai. Se
reikų šeima: "Smagu buvo per 
tas dienas vaikščioti Vilniaus 
gatvėmis. Tiek daug gerano
riško jaunimo". Dobilas ir Ūla: 
"Pats geriausias tūkstantme
čio paminėjimo renginys! Ir 
kainavęs, turbūt, mažiau nei 
kai kurios ta proga pastatytos 
skulptūros. Mieste sutikome 
daugiau besišypsančių žmonių. 
Tikrai nepakartojama šventė!" 

Pagal Delfi tinklalapį pa
rengė SK 

(Ntrs. iš Delfi tinklalapio) 
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AtA Pavasarėjant ir kapines aplankant 
JONUI KUTKAI EDMUNDAS PETRAUSKAS 

iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ALDONAI, 

dukrai ir sūnui su šeimomis -

J.ytas ir Genė Starkevičiai 

ILGAMETEI NAREI 

AtA 
v 

URSULEI PALIULYTEI 
mirus, 

reiškiame užuojautą dukroms BRIGITAI, JULI
JAI, APOLONIJAI su šeimomis ir seseriai ONAI 
SENKUVIENEI su šeima -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius 

A.a. Rasos 
v 

Soliūnaitės-
Poskočimienės 

atminimui pagerbti gegužės l 
d. Turonto Prisikėlimo parapi
joje buvo aukojamos Mišios. 
Giedojo ''Volungės" choras ir 
sol. A. Radtk.e. Po to buvo su
rengtas prisiminimo vakaras 
su užkandžiais ir rodoma A. 
Kaknevičiaus sukurta vaizda
juostė apie a.a. Rasos įnašą 

"Kretingos" stovyklos gyvenimui per 26 metus. Gausiai 
dalyvavo stovyklautojai, vadovai bei kiti, pažinę šią šviesią 
ir kūrybingą asmenybę. 

N etekoIDe dar vieno 
veiklaus tautiečio 

v 

A.a. Aleksas Satas iškeliavo amžinybėn 

Ilgametis Cicero lietuvių 
telkinio gyventojas, įvairių or
ganizacijų darbuotojas Aleksas 
Satas amžinybėn iškeliavo ba
landžio 21 d. ir buvo palaidotas 
balandžio 25-ąją Šv. Kazimiero 

A.a. Aleksas Šatas 

kapinėse šalia gerokai anksčiau 
mirusios žmonos Elizabeth. 

A. Šatas gimė Lietuvoje 
1919 m. lapkričio 16 d. Krinčino 
miest., Pasvalio raj. Tėvynę pa
liko traukdamasis nuo artėjan
čios sovietų armijos 1944 m. ru
denį. Pokario metus praleidęs 

pabėgėlių stovykloje, 1949 m. 
atvyko į JAV ir pradžioje apsi
stojo pas savo giminaičius Gary, 
Ind. Vėliau persikėlė į Cicero, 
kur ilgą laiką vadovavo "Alex" 
nekilnojamojo turto pardavimo 
įstaigai, kurią vėliau perdavė 
savo vyriausiajam sūnui Vikto
rui, dar ir dabar jai vadovaujan
čiam. Abu su žmona jie užaugi
no septynis vaikus, iš kurių vie
nas žuvo motociklo avarijoje. 
Vyriausias iš jų Viktoras, kurio 
žmona Milda yra Jaunimo cent
ro valdybos pirmininkė, gimė 
dar pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje, o kiti jau Amerikoje. 

A.a. A. Šatas plačiai veikė 
ateitininkų organizacijoje, pri
klausė Amerikos lietuvių fon
dui, Lietuvių fronto bičiuliams, 
Lietuvių bendruomenei. Būda
mas religingas lankė Šv. Anta
no parapijos šventovę, tautiečių 
susibūrimus po pamaldų, nors 
pastaruoju metu gyveno kiek 
tolėliau nuo Cicero - North Ri
verside, IL, miestelyje. Jis kūrė 
eilėraščius (dažnai susibūri
muose deklamuodavo savo kū
rybą), rašė į spaudą. 

1993 m. Kaune išleido savo 
straipsnių rinkinį Laisvė be tie
sos - nelaisvė. Tuose rašiniuose 

Artimų nepraradę retai kas kapines aplan
ko. Laimingi šioje žemiškoje "pakalnėje", ku
riems gyvenimo keliai ir jų vingiai saugiai veda 
kasdienybių pratęsimuose be skaudžių pra
radimų skausmų„. Pavasaris - tai ne Vėlinių 
metas. Prisikelia iš naujo visa gamta. Jos giesmės 
ir mums čiulba, gieda garsiai ir džiugiai aibės 
giesmininkų paukštelių! Pro užšalusią žemę 
spraudžiasi, kiša galveles daigai„. įvairiausių, 
tiesiog stebuklingų gėlių ir augalų! Giliau nepa
galvojus, atrodytų - kas čia nuostabaus, juk tai 
kasmet, pakartotinai būna ir turi būti ... ir bus ... ir 
mums išėjus. Be abejonės, taip ir bus. 

Kanados Londono Šv. Petro kapinėse palaido
to kuo. Juozo Danieliaus, aptarnavusio lie
tuvius, antkapis Kaip tik tokia saulės ir paukštelių giesmių 

užtvindintą dieną paklydau Kanados Londono 
ŠV. Petro kapinių rimtyje. Tu.i ne lietuviškos, kaip 
Toronto-Mississaugoje kapinės. Bet nuo 1947-
ųjų šios kapinės globia šimtus lietuvių Londone 

ir anksčiau už juos atvykusius (ir kitaip net 
mąsčiusius) tautiečius. Cia ir lietuviškos ben
druomenės pradininkai ir jų pasekėjai, įvairios 
veiklos pratęsėjai ir rėmėjai... Artumoje senų 
kapinių Kalvarijos Kryžiaus centro laidojami 
Londono RK kunigai. Iš ilgos eilės lietuvius 
sielovada Londone aprūpinusių kunigų -vienin
telis čia palaidodas kun. Juozas Danielius. 

Lietuvos vardo paminėjimo istorijos metraš
čiuose Tūkstantmetyje, paklaidžiojus Londono 
Šv. Petro kapinių pavasariniame atgimime, 
randu jo kuklų, vienodą kaip ir visų kitų kunigų 
nedidoką pilko Barre granito paminklėŲ, trečią 
iš šiaurės vakarinėje pusėje, supantį centrinį Kal
varijos Kryžių. Kuklus, kaip kunigui tinka ir 
įrašas: Juozas Danielius, bom August 22, 1885, 
ordained March 28, 1909, died October 7, 1968, 
1U Es Sacerdos. 

Šv. Petro kapinės Londone, ON, kuriose amži
noje ramybėje ilsisi šimtai lietuvių 

Lietuvos vardo tūkstantmečiu Londone, Ka
nadoje, minime kunigo Juozo Danieliaus kuni
gystės šimtmetį, prisimindami jį ir jo smuiką„. 
Verta sugrįžti praeitin, atgaivos ieškoti ir ją rasti 
lankantis dažniau kapinėse.„ 

(Ntrs. E. Petrausko) 

jis nesutikdavo su Bostono Ke
leivyje straipsniais Pasikalbėji
mai Maikio su tėvu , kuriuose 
dažnai būdavo pasisakoma 
prieš religiją. 
v Šioje knygoje telpa 85 A. 
Sato straipsniai, kurie tikrai 
verti katalikiškai nusiteikusių 
tautiečių dėmesio. Knygos įva
de tuometinis Tėvų marijonų 
leisto savaitraščio redaktorius 
kun. Vytautas Bagdonavičius 
taip rašė: "Ši knyga yra reteny
bė ir kartu brangenybė krikš
čioniškame apaštalavime". 

Velionies palaikai buvo pa
šarvoti balandžio 24 d. "Subur
ban Family Funeral Home" Ci
cero, kur tos dienos vakare įvy
ko atsisveikinimas. Religines 
apeigas atliko kun. dr. K 'Ilima
kas. Lietuvių bendruomenės 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
JAV LB Cicero apylinkės valdy
bos narė Audronė Bernatavi
čienė. Įdomių prisiminimų apie 
tėvą pabėrė vyriausiasis sūnus 
Viktoras Šatas. Šeštadienio rytą 
velionies palaikai buvo nuvežti į 
ŠV. Antano parapijos šventovę. 
Čia buvo aukojamos šv. Mišios. 
Po jų 1.§lidotuvių procesija paju
dėjo Sv. Kazimiero kapinių 
link, kur supiltas kapas šiam ne
eiliniam mūsų tautiečiui. Ne
matysime daugiau a.a. Alekso 
nei šv. Antano parap. šventovė
je, nei "kavutės" kambaryje po 
lietuviškų pamaldų, kur jis daž
nai susirinkusius savo poezijos 
žodžiais pradžiugindavo. 

Tegul lengva bus A. Šatui 
svetinga Amerikos žemelė. 
Nuoširdūs užuojautos žodžiai 
likusiems jo šeimos nariams. 

Edvardas Šulaitis 

Fondas Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jtlsit sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietu vių organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studenllf stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

~< E S JV\ l ~' f\ S 
ART S'fUDIO 

PAMINKLA I 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 
konsultacijos 

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

(nuo 1919 metų) 
.& Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.& Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.& Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.& Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir Tėviškės f.iburiams, Kas galite, 
paremkite juos auka ar rėmėjo prenumerata, testamentiniu palikimu. TŽ leidėjai 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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LABDAROS SLAUGOS NAMŲ SAVANORIAI 

Toronto lietuvių ''Labdaros" slaugos namų savanoriams balandžio 29 d. buvo surengta padėkos vakaronė 

l SKAUTŲ VEIKLA l 
• Paskutinė šio sezono su

eiga įvyks gegužės 30 d. po Mai
ronio mokyklos pamokų. Bus 
iškilminga sueiga, kurioje visi 
dalyvaus tvarkingai uniformuo
ti. Prasidės 12.30 v.p.p. Kvie
čiam tėvelius ir kitus skautus 
dalyvauti šioje sueigoje. 

• Šių metų "Romuvos" sto
vykla įvyks rugpjūčio 9-15 d.d. 
visiem kartu vieną savaitę. Sto
vyklos registracijos blankai bus 
surenkami per iškilmingą suei
gą gegužės 30 d. Jei dar neturi
te registracijos blankų, jų bus 
galima gauti tą dieną. 

• Kviečiame visus prityru
sius skautus/es ruoštis dalyvauti 
"Gintaro" ir "Ąžuolo" vadovų 
mokykloje, kuri įvyks "Romu
vos" stovyklavietėje rugpjūčio 
1-8 d.d. 

• Įdomus užsiėmimas! Ge
gužės 23-24 d.d. Turonto miesto 
centre prityrę skautai/ės bandys 
išspręsti įvairius uždavinius nu
statytu laiku. Dalyviai jau užsi
registravę iš Klyvlando, Čika
gos, Los Angeles ir Turonto. Int 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems Į ulsienj ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui teL 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

---... SKAITYTOJAI PASISAKO ---

DU DŽIUGŪS 60-MEČIAI 
SVEIKINAME Tėviškės žiburius, redakciją už ištvermin8ą ir 

nenuilstamą 60-ties metų darbą. Mes, SOFIJA, DANUTE IR 
ALBERTAS DRONSATAVI
ČIAI, švęsdami savo 60-ties me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį, 
pirmąją gegužės 1949 m. Kirk
land Lake, ON, siunčiame auką 
2,000 dol. su šūkiu "Gyvuok 
spauda Lietuvos"! Ir Kanados 
lietuvių muziejui-archyvui -
1,000 dol. Sėkmės Jūsų dar
buose! 

(Nuoširdžiai dėkojame už 
stambią paramą mūsų darbams 
ir jautrius linkėjimus lietuviškai 
spaudai. Sveikiname Jūsų gra- Sofija ir Albertas 
žios sukakties proga. Red.) Dronsatavičiai 

SVEIKINIMAS 
Mielieji visi Tėviškės žiburių darbuotojai! Sveikinu visus ir 

linkiu nepavargti, nepasenti, bet su jaunatvišku darbštumu ir jėga 
tęsti toliau tą kilnų darbą. Ačiū labai už paveikslus, įdėtus į 
laikraštį, man labai labai malonu visus matyti ir skaityti žinias iš 
Kanados. Su pagarba - E. Sakien~-Sluder, Centennial, CO 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

LITUANISTICA., 2008 T. 
54, nr. 4(76), Lietuvių mokslų 
akademijos leidinys, 86 psl. ir 
viršeliai; redaktorės A Gapse
vičienė, A. Juškaitė, Gedimino 
pr. 3, Lt-01103 Vilnius. Tiražas 
195 egz. 

l AUKOS l 
60-mečio proga Valė Keco

rienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

A.a. architektui Leonui 
Abromoniui mirus, reikšdamas 
gilią užuojautą jo žmonai ir 
sūnums, Stasys Valickis Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>'V.A..L LEP.A..c:iE 
------•1111111111111111111111 

UijaW1dami a.a. Jono Kut
kos žmoną Aldoną ir šeimą, 
A.G. Skaisčiai Tėviškės žibu
riams aukojo $25. 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

A.a. Jonas K:utka mirė Wel
lande, ON. Jo atminimui, reikš
dami užuojautą žmonai Aldo
nai, dukrai Dalei, sūnui Arūnui 
ir visiems vaikaičiams, $100 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
J. Tumulėnienė ir šeima. J.K. 

KLB Turonto apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja kre
dito kooperatyvui PARAMA 
už $2000 auką. 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis !f!!'!g.teyzib.com lau
kia jūsą apsilankymo. Skaityto
jai ~ susipažinti su juo 
ir siqsti savo pastabas elektroni
niu paštu - tevzib@rogers.com. 

L A RYS A 
PRVSHLAK 

Sales Representa!ive 
OFFICE: 

416-534-1124 
CELL: 

416-817-3771 

NEPAPRASTAS PIRKINYS 

Parduodamas butas 50 Quebec Ave., 
11-ame aukšte, keli žingsniai nuo High 
Park. Erdvus, šviesus kampinis butas, 
matosi parkas, miestas, CN bokštas, 
ežeras. Dvi prausyklos ir keturi išėjimai į 3 
atskirus balkonus. Arti požeminio, parko 
ir Bloor West parduotuvių. Siū!oma kaina 
$429,900. 

RUDUO 

~ Ro~~~v~ 
"Romu1os" SloQklaviells 

Remontų vaJų 

ROMUVA, INC. maloniai visus kviečia 
i pokylį, kuris įvyks 

2009 m. spallo 17, leštadlenĮ, 6 v.v. 

Prisik61imo parapijos didžiojoje salėje 

Bus vakarienė su vynu 

Šokiai 

Veiks baras 

BILIETAI $100 ASMENIUI 

Skambinkite 416-873-9269 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelią d~ 
jimo, elektros Įvedimo, "plum
bl.ng" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Dalome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai-plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300• s3H• 

c~!on is valid o~~~t~'e:;~~~Pysanka" head off1ce. Off 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Gegužės 3 d. pakrikštytas 
Stephen ir Joanos (Stungmytės) 
Klem sūnus Steponas-Paulius. 

• Gegužės 5 d. iš Lietuvos 
kankinių šventovės Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidota a.a. Ur
šulė Paliulytė, 91 m. amžiaus. 

• Ryšium su "kiaulių" gri
pu, Toronto arkivyskupija kol 
kas dar nesiūlo parapijoms im
tis kokių nors ypatingų priemo
nių, tik prašo kosinčius užsi
dengti burną ir nosį nosinaite ar 
rankove. Taip pat pataria dažnai 
plauti muilu rankas. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 7, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
vyks kapinių koplyčioje 3 v.p.p. 
Pamokslą sakys diak. Bernar
das Beliekas, OFM. 

• Delhi Šv. Kazimiero pa
rapija ruošiasi savo 50 m. gyva
vimo sukakčiai, kurią švęs bir
želio 13, šeštadienį. Iškilmės 
bus pradėtos 3 v.p.p. Mišiomis, 
kurias aukos vysk. Jonas Iva
nauskas, Kauno arkivyskupijos 
augziliaras, kartu su suvažiavu
siais kunigais. Po Mišių numa
tomos vaišės su programa para
pijos salėje. 

• Birželio 14, sekmad., Lie
tuvos kankinių šventovėje 9.30 
v.r. Mišias aukos ir mūsų jaunie
siems Sutvirtinimo sakramentą 
bei vaikučiams Pirmąją Komu
niją teiks vysk. Jonas Ivanauskas. 

".. Anapilio knygyne platina
ma Zodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laida. Galima įsi
gyti garsaplokštę vaikams Pučia 
vėjas, Anapilio sodybos "Ginta
rėlių" dainų albumą ir Vytės Ne
munėlio Meškiuką rudnosiuką. 

• Mišios gegužės 17, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį 
Gailevičių; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje gegužės 17, sekmad., 2 v. 
p.p. už a.a. Petrą ir Adelę Ke
mėžus; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 16, šeštad., 
3 v.p.p. už Jauneikų šeimos 
narių sveikatą. 

Gegužės 15, penktadienį, 
nuo l v.p.p. Prisikėlimo parapi
jos patalpose esančioje KLB 
raštinėje Lietuvos piliečius pri
iminės Lietuvos ambasados pa
tarėja konsuliniais klausimais 
Miglė Jankauskienė. Bus atlie
kami notariniai veiksmai, pa
tvirtinami įgaliojimai, tvirtina
mi nuorašai bei vertimai, pri
imami dokumentai Lietuvos 
pasui gauti ar keisti ir sutei
kiama informacija konsuli
niais klausimais. Pageidaujan
čius dalyvauti priėmime prašo
ma registruotis KLB raštinėje, 
tel. 416 533-3292, nurodant sa
vo vardą, pavardę, kokios kon
sulinės paslaugos reikia ir ku
riuo laiku patogiau atvykti. 

ON TRUCTION J'D. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Motinos dienos proga 
per 10.15 v.r. Mišias giedojo 
"Volungės" vyrų grupė. Gegu
žės 17 d. bus bendras giedoji
mas, gegužės 24 d. giedos "Ret
kartinis" choras, o per Sekmi
nes, gegužės 31 d., Sutvirtinimo 
sakramento iškilmėms giedos 
"Volungės" choras. 

• Gegužinės pamaldos šven
tovėj vyksta §iokiadieniais po 
7 v.v. Mišių. Seštadieniais Ma
rijos litanija yra skaitoma po 9 
v.r. Mišių, o sekmadieniais lita
nija giedama po 10.45 v.r. Mišių. 

• Praeitą šeštadienį para
pijos šventovėj Santuokos sak
ramentą priėmė Onutė M. Sta
nevičiūtė ir John S. Mills. 

• Lietuvoje mirė a.a. Irena 
J ankevičienė, Loretos Vaške
vičienės mama; Worcester, 
MA, mirė a.a. Petras Molis, 
Elenos Molienės svainis. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas vyks gegužės 24 d., 
12 v.d. parapijos salėj. Susirin
kimo metu parapijos tarybos 
sekcijos padaro savo veiklos 
pranešimus, išdalinama meti
nė 2008 m. finansinė apyskaita 
ir renkama pusė parapijos ta
rybos narių. Visi yra kviečiami 
susirinJsime dalyvauti. 

• Zodis tarp mūsų gegužės 
-birželio mėn. knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Visi yra kviečiami jas įsigyti ir 
naudoti. Kaina $5. 

• Šį sekmadienį bus rink
liava Popiežiaus Benedikto 
XVI labdaros veiklai paremti. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj šią vasarą stovyklos veiks 
šia tvarka: lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 6-18 d.d., lietuviš
kai kalbantiems liepos 19-rug
pjūčio l d.d. ir šeimų stovykla 
rugpjūčio 23-29 d.d. Stovyklų 
vadovų susirinkimai vyks ge
gužės 19 d., 7 v.v. parapijos 
patalpose, o birželio 6 d. nuo 9 
v.r. iki 6 v.v. stovyklavietėje. 
Visi vadovai įpareigoti daly
vauti. Gegužės 23-24 d.d. sa
vaitgalis ir visi birželio mėne
sio savaitgaliai yra skirti sto
vyklavietės paruošimui vasaros 
stovykloms. Savanoriai yra 
kviečiami į talką. Atvykę sava
noriai gaus maistą ir nakvynę. 
Savanorius koordinuoja Rūta 
Jaglowitz 416 622-9919. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 17: 8 v.r. už a.a. Antani
ną ir Juozą Morkūnus; 9 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 10.45 v.r. už gyvas ir mi
rusias motinas, už a.a. Juozą ir 
Agotą Vainus ir už a.a. Rožę 
~iaukevičienę, už a.a. Anelę 
Zilienę; 12.15 v.d. už a.a. Leo
nę Juškienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki 
gegužės 15 d. nuo savo kapa
viečių nuimti dirbtines gėles 
ir dirbtinių gėlių vainikus. Ne
nuimtus dirbtinius papuoša
lus vėliau nuims kapinių ad
ministracija. Papuošalai ne
bus saugomi. 

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis 
Vasagoje, 49-je gatvėje (šiauri
nėje ežero pusėje) birželio, lie
pos mėnesiams. Keturi miega
mieji, centrinė šaldymo, šildy
mo sistema, trys minutės iki eže
ro. Dėl išsamesnės informaci
jos skambinti tel. 905 848-9628. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, geg. 17, pa
maldos įprastu laiku - 9.30 v.r. 

• Moterų draugijos "Baza
ras" - vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyks gegužės 
30, šeštadienį, nuo 8 v.r. iki l v. 
p.p. Daiktus ir drabužius parda
vimui pristatyti į šventovę penkta
dienį, gegužės 29, nuo 6 iki 8 v.v. 

• Tarybos nutarimu, meti
nė parapijos iškyla šiemet taip 
pat įvyks Bumeistrų ūkyje, Oak
ville, ON, sekmadienį, birželio 
14, pradedant pamaldomis 11 
v.r. Birželio pradžioje bus iš
siųstas parapijos žiniaraštis, 
kuriame rasite įdėtą žemėlapį 
su nurodymais kaip nuvykti į iš
kylos vietą. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN posėdis įvyks gegužės 

28 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
• LN interneto tinklalapis, 

liet. kalba: www.torontolietuviu 
namai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanguethalls.ca. 

• LN valdyba prašo pra
nešti apie mirusius LN narius 
sąrašo patikslinimui. Skambinti 
tel. 416 532-3311 ar el.paštu: 
litn@rogers.com. 

Maironio mokyklos žinios 
•Tėveliai! Mokinių parsi

neštus registracijos blankus 
2009-10 mokslo metams pra
šome sugrąžinti užpildytus iki 
geg. 23 d. Ačiū. 

• Gegužės 9 d. darželinu
kai, paruošti mkt. J. Dzemio
nienės, V. Valiulienės, R. Byra, 
L. Petrašiūnaitės, A. Puodžiū
nienės ir J. Burbaitės, pasirodė 
Motinos dienos minėjime mo
kyklos auditorijoje. Jie dekla
mavo su judesiais ir dainavo 
savo mamytėms. Kiekvienai pa
dovanojo po gėlę ir atvirutę. 
Ved. V. Zubrickienė pagyrė 
mokytojas, taip puikiai paruo
šusias vaikus. Visi pasivaišino 
sultimis, kavute ir pyragaičiais. 

• Jeigu kas norėtų mokyto
jauti ateinančiais mokslo me
tais, prašome kreiptis į ved. V. 
Zubrickienę, tel. 905 271-6859. 

• Gegužės 16 d. pamokų 
nebus -v Karalienės Viktorijos 
šventė. Zivilė 

Labdaros fondo žinios 

• Labdaros fondo valdy
bos posėdis įvyks gegužės 26 d., 
7 v.v. Slaugos namuose. Svei
katos ministerija pateikė ilgą 
dokumentą "Notice of the Mi
nister of Health and Long-Term 
Care, proposed initial draft Re
gula tion for Long-Term Care 
Homes Act, 2007". Jį Labdaros 
fondo valdyba studijuos ir po 
pasitarimų su Slaugos namų 
administratoriumi Robert Berg 
pateiks pasiūlymus. Ministerija 
kviečia ir visuomenę dalyvauti. 
Tinklalapis: http://www.health. 
gov.on.ca/englishĮpublic/legis 
lation/ltc homes/pdf/ltcha 
draft reg.pdf. 

• Gegužės 12 d. įvyks Lab
daros fondo lėšų telkimo Slau
gos namams komiteto posėdis. 
Komitetas šiuo metu kviečia 
rėmėjus, mecenatus iš lietuviš
kos bei angliškos visuomenės 
paremti projektą ir prisidėti 
prie "Auksinio vakaro", kuris 
įvyks spalio 24 d. St. George's 
Golf and Country Club. GP 

DĖL ILGO VIKTORIJOS 
DIENOS SAVAITGALIO TŽ 
bus išleidžiami gegužės 20, tre
čiadienį, ne antradienį, kaip 
įprasta. Administracija ir re
dakcija nedirbs Viktorijos die
ną - gegužės 18, pirmadienį. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje gegužės 10 d., 11 v.r. Mišios 
buvo atnašaujamos už gyvas ir mirusias motinas. Mišių skaiti
niu~ skaitė Dainava Jurkutė-Blayney, Živilė Jurkutė-Blayney ir 
Daiva Jaugelytė-Zatkovic. Mišių pabaigoje kleb. kun. G. Miel
dažis palaimino Mišiose dalyvavusias motinas. Po Mišių salėje 
buvo Motinos dienos minėjimas ir šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbaigimas. Programą atliko mokiniai. 
Pirmieji scenoje pasirodė gimnastai-akrobatai, savo lankstumu 
ir grakštumu nustebinę žiūrovus. Pianinu paskambino Tomas 
Staškevičius, Darius Jaugelis-Zatkovic pagrojo saksofonu o 
Brigita Verbylaitė-Zicha - smuiku. Grupė mergaičių ir ber~iu
kų pašoko tris šokius: Gražus mūsų jaunimėlis, Grybų raut ir 
Trepsiuką. Didesnę programos dalį sudarė dainos ir deklamaci
jos, į kurias įsijungė visi mokiniai. Pabaigoje suaugusieji lietu
vių kalbos mokiniai Kristina Bulotaitė, Dan Zatkovic ir Robert 
Heroux padėkojo savo mokytojai Tomai Piečaitienei ir įteikė 
jai puokštę gėlių. Vedėja Živilė Jurkutė-Blayney dėkojo klebo
nui kun. G. Mieldažiui, mokytojoms, tėvų komitetui ir vaikams 
už įdėtą darbą. Po septynerių darbo metų ji atsisakė mokyklos 
vedėjos pareigų. Mokytojų vardu vedėjai dėkojo Aušra Gerala
vičiūtė-Diygsdale, o mokinių - Viliutė Mickutė. D. Jaugelytė
Zatkmj.c Zivilei įteikė mokyklos vaikų dainų įrašą; be kitų pa
reigų Zivilė mokė vaikus dainų. Mamytės buvo apdovanotos 
rožėmis, o mokytojos - dovanėlėmis ir gėlėmis. Skambant dai
noms iš įrašo, visi vaišinosi kava ir pyragais. 

Gegužės 17, sekmadienį, Aušros Vartų šventovėje Mi
šios bus atnašaujamos tik 10 val. Penktadienį ir šeštadienį Mi
šių nebus. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, gegužės 10, kleb. kun. Aloyzas Volskis at

našavo šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas. Pamoksle pasvei
kino ir pagerbė visas mamas Motinos dienos proga. Parapijos 
komitetas įteikė po gvazdiką kiekvienai moteriai. Solistas Guy 
Zenaitis su choru pagiedojo Koks didis Tu. Po šv. Mišių klebo
nas ir choras giedojo Marijos litaniją. Po pamaldų visi nusilei
do į salę užkandžiams, kuriuos paruošė komitetas. 

Sekmadienį, gegužės 17, šv. Mišios bus atnašaujamos 
11.30 v.r., ne 11 val. kaip paprastai. 

Parapijos kėgliavimo (bowling) klubas užbaigė 2008-
2009 sezoną. Pokylis įvyko šeštadienį, gegužės 9, "Buffet Anti
que". Užbaigimo čempionai - Haroldo Celtoriaus komanda. 
Metų čempionai - Ann Engei komanda. 

Ketvirtadienį, gegužės 7, Lenkijos ambasadorius Piotr 
Ogrodzinski ir Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė pakvietė 
Otavos, Montrealio ir apylinkės lenkus ir lietuvius į "Canadian 
Museum of Civilization" nuo 7 iki 9 v.v. paminėti Lietuvos-Len
kijos Konstitucijos. Suėjo apie 600 svečių. Garbės svečias buvo 
p. Maria Kaczynski, Lenkijos prezidento Lech Kaczynski žmo
na. Thip pat atsilankė keli parlamentarai. Lietuvos garbės kon
sulas Montrealyje Arūnas Staškevičius ir žmona Silvija, KLB 
Mon~~ealio apylinkės pirmininkė, užsakė autobusą, kurį ap
moke10 LITAS. Išklausėm ambasadorių bei kitų svečių kalbas. 
Patarnautojai nešiojo įvairių užkandžių ir vyno ar kokteilių. 
Bu~o proga ne tik atšvęsti jubiliejų, bet ir susitikti su pažįsta
mais. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 /:V<...: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

KLB ŽINIOS 

• Krašto valdybos posėdis 
įvyko balandžio 30 d. Valdybos 
nariai padarė pranešimus. Ko
vo 11-osios proga pirmininkė J. 
Kuraitė-Lasienė dalyvavo Ed
montono ir Kalgario apylinkių 
minėjimuose. Susitikusi su Al
bertos provincijos lietuvių bend
ruomenių atstovais, aptarė 
jiems rūpimus klausimus. Svei
kiname naujai paskirtą Lie
tuvos garbės konsulę Albertos 
provincijoje Nijolę Korris. 

• Balandžio mėnesį pirmi
ninkė dalyvavo Lietuvos seimo 

FAX: (514) 766-1349 

ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės komisijos posėdžiuose, 
kur buvo nagrinėjami švietimo, 
dvigubos pilietybės, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento reorganizavimo klau
simai. 

• Mokytojų suvažiavimas 
įvyko balandžio 18 d. Toronte. 
Dalyvavo mokytojos iš visų lie
tuviškų mokyklų. Džiugu buvo 
sutikti mokytojas ne tik iš To
ronto ir Hamiltono, bet ir iš to
limų apylinkių - Edmontono, 
Kalgario bei Montrealio. Mo
kytojų suvažiavimas buvo visa
pusiškai naudingas. Inf. 




