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Į ateitį žvelgiant 
Jeigu apie ateitį negalvotume, jei būsimų darbų nepla

nuotume, tai kam tada būtų reikalingos dabarties pastan
gos stiprinti veiklą ir jaudintis, jei kartais nesiseka dirbti 
taip kaip norėtume. 

N ETOLIMOJE ateityje išeiviją sudarys dvi pagrindi
nės visuomenės grupės - pokarinių pabėgėlių vaikai 
bei vaikaičiai ir iš nepriklausomos Lietuvos emigra

vusieji. Jų rankose atsidurs vienokia ar kitokia išeivijos lie
tuvių veikla. Savo kilme jie nebus panašūs, bet norint kartu 
dirbti juos turės jungti koks nors bendrumas stengiantis ne
atsisakyti to "antrojo gyvenimo" - lietuviško. Atrodo, natū
raliausia jungtis būtų kalba. Tačiau matant kaip jau stengia
masi lietuvybę pabrėžti ir išlaikyti be lietuvių kalbos, šitokia 
jungtis nebėra tikra. Atmetus tuos pačius stipriausius tauty
bės tapatumo pagrindus, belieka tyliosios lietuviškos šaknys, 
kurios turėtų kažką išauginti, kad atitiktų pavadinimą. Ar 
tokio augmens užtektų lietuviškajam gyvenimui bent ap
saugoti, dar nepatirta, ir netolima ateitis parodys, kaip tai 
galima ar negalima. Nėra abejonės, kad kalbos nykimą dar 
kurį laiką apsaugos naujai iš Lietuvos atvykstantieji, kuriems 
svetimos kalbos dar bus svetimos. Bet kas atsitiks pradėjus 
aprimti emigracijai ir didėjant repatriacijai? Išeivija, ko
kiais formaliais vardais ją bevadintume, ims stačiai priklau
syti nuo bėgančio laiko, kuris kiekvieną grupę ar augančią 
kartą vers jungtis į gyvenamojo krašto visuomenę ir kultūrą. 
Va, apie šitokią ateitį reikėtų jau dabar pagalvoti ir savo da
bartines veiklas taip derinti, kad būtų bent iš dalies pasi
ruošta neišblaškytą išeiviją išlaikyti sąlygoms besikeičiant. 

N ORMALIAI emigranto gyvenimas yra tam tikras 
greitesnis ar lėtesnis įsiliejimas į gyvenamojo krašto 
kultūrą. Įsilieti labiausiai padeda emigrantų vaikai, 

kuriems privalomos vietinės mokyklos su dėstomąja to 
krašto kalba ir mokykline, dažniausiai nuo šeimos labai 
skirtinga aplinka. Vaikai, augdami dviejų kultūrų įtakoje, su 
mažom išimtim, labiau linksta taikytis prie daugumos kul
tūros, negu prie šeimos (mažumos). Retesnis čia gimęs vai
kas supras, kad reikia derintis prie kultūros tėvų, nors ta 
dingstimi, kad gal kartais tėvai sumanys grįžti į savo kilmės 
kraštą, ir parvežti vaikai neturėtų jaustis esą svetimi. Gali 
tai suprasti paaugesni, bet pastarieji, greičiausiai, savo atei
tį norės matyti krašte, kuriame gimė. Išvada aiški - per il
gas užsibuvimas iškelia rimtą problemą, o geriausiu atveju 
skaldo šeimą. Akivaizdus pavyzdys - pokariniai emigrantai 
"antrabangiai". Tučiau jų padėtis buvo skirtinga - pačiu tin
kamiausiu laiku jiems ir jų vaikams, kada jie būtų galėję tė
vynėn grįžti, dar kabėjo raudona geležinė uždanga, ir 
skverbtis _ero ją pas tuos, nuo kurių pabėgo, būtų buvę ab
surdiška. Sių dienų emigrantams visi keliai laisvi. Kaip tik 
šitą padėtį ir reikėtų išnaudoti lietuvybės reikalams, savose 
vizijose juos perkeliant į tolimesnę ateitį, apie kurią verta 
kalbėti. Netrukus išeivijos sudėtis bus pasikeitusi. Rūpestis 
kyla ne dėl jos kitoniškumo, bet dėl galimo praradimo įkur
tų židinių, apie kuriuos ir sukasi tasai lietuviškas gyveni
mas. Reikėtų ne tik juos išlaikyti, bet ir naujus kurti. Reikia 
"satelitinių" salų, kurios taptų naudingomis bazėmis lais
vam judėjimui iš tėvynės ir atgal. Tie taškai jungtų visus ir 
visur begyvenančius ir bedirbančius. Iš Lietuvos į Lietuvą -
maždaug šitoks turėtų būti tautiečių judėjimas. Sukurtas 
gyvų židinių ir pastovių nuosavybių tinklas labiausiai jungtų 
viso pasaulio tautiečius. Reikalui esant jie jaustųsi galį būti 
visur. Taip įsitvirtintų vadinamoji pasaulinė Lietuva. ČS 

v 

Siame numeryje 
Kalvarijų šešėliuose (Tęsinys) -2 psl. 

Savos uodegos gaudymas - 3 psl. 
Nuotykių ir pašaukimo keliu (Tęsinys) - 4 psl. 

Cicero lietuvių padangėje - 7 psl. 
Knyga apie rašytoją Jurgą lvanauskaitę- 8 psl. 

Dangaus šešėlis - filmas apie M.K. Čiurlionį ir jo gimines - 9 psl. 
Atvelykis Toronto Lietuvių Namuose - 10 psl. 

Tūkstantmečio odisėjos buriuotojai Toronte -12 psl. 
Lietuviška muzika - salėse be sienų - 13 psl. 

"Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, gimtosios žemės ilgesy" ... (B. Brazdžionis) 

Lietuva ir Afrika 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Socializmas yra apgaulin
gai pristatomas kaip "turto 
padalinimas", o iš tikrųjų jis 
yra turto sukaupimas į galios 
centro rankas - valstybinio 
monopolio kūrimas. Todėl didž
turčiai remia socialistinius 
mitus, kad net idealistai pa
dėtų galios trokštantiems iš
naudotojams. 

Iš užmaršties kyla ir kai 
kurios dabartinio tragiško 
chaoso Afrikoje ištakos. Šie
met bado, bedarbės, nusikals
tamumo nuteriotos Pietų Af
rikos (PA) valstybės parla
mento rinkimus aiškia daugu
ma laimėjo komunistinė ANC 
(Afrikos Nacionalinė Taryba). 
O buvo metas, kai baltųjų val
doma ir juoduosius gerokai 
išnaudojanti PAlyg magnetas 
traukė juoduosius iš grynai 

juodųjų valdomų kraštų. Gal 
ne vien dėl uždarbio, bet, kad 
sustiprinus švietimą, PA bal
tieji vis daugiau teisių valdžio
je užleido daugumai. 

Tačiau Ruzvelto ir Stalino 
sukurtos Jungtinių Tautų Or
ganizacijos (JTO) "pasaulio 
lygintojams" reikėjo skubių 
permainų. (To, deja, jie nerei
kalavo iš Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos raudonųjų valdovų.) 
Su JAV ir Europos globalistų 
pagalba jie PApritaikė sankci
jas ir su komunistinės ANC 
terorizmo prieš juoduosius 
pagalba išgujo baltuosius. 

Taip klestinčią PA įstūmė 
į "socializmo rojų". Dabar iš 
ANC sukelto chaoso gelbėti 
PAbalsuotojai pakvietė ANC. 
Išeitų jie laikėsi girtuoklių 
medicinos dėsnių: "Nuo ko 
susirgai, tuo ir gydykis". Dargi 

PA prezidentu tapo nusikaltė
liu laikomas Zuma. 

Ties PA krize ilgiau apsi
stojau, kadangi tai yra aiškus 
įrodymas, kad ne tik pasaulis 
įtaigoj o Lietuvą, bet ir Lietuva 
ne kartą įtaigoja pasaulį. Net 
įdėmūs vien mano knygų skai
tytoj ai gal prisimena kadaise 
girdėję ar skaitę apie ANC. 
Vienoje tų knygų yra įsidėmė
tina nuotrauka: kumščius iš
kėlę, ties kūju ir pjautuvu pa
ženklinta vėliava šalia vienas 
kito stovi juodaodis ir balta
sis. Po nuotrauka paaiškini
mas, jog tai (beveik į šventuo
sius iškeltas komunistas -
V.B.) Nelson Mandela ir ANC 
gensekas J oe Slavo, Lietuvos 
žydas ir KGB pulkininkas. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff arIME 
Arkiv. Luigi Bonazzi, 

naujai paskirtasis popiežiaus 
pasiuntinys Baltijos kraštuo
se atvyko į Vilnių gegužės 5 
d. Jį pasitiko LVK pirminin
kas arkiv. Sigitas Tamke
vičius, vyskupai E. Bartulis, 
J. Matulaitis, J. Kauneckas, 
J. Tunaitis, J. Ivanauskas, J. 
Preikšas. Pasitikime dalyvavo 
LVK gen. sekretorius mons. 
G. Grušas, Kariuomenės or
dinariato atstovai, Opus Dei 
Prelatūros regioninis vikaras 
Baltijos šalims mons. And
reas Lavin, Pranciškonų vie
n uolyno provincijolas br. 
Astijus Kungys OFM, kiti ku
nigai. Naująjį nuncijų pasi
tiko šiuo metu laikinai ei
nantis patikėtinio pareigas 
mons. J.-F. Latheaume, taip 
pat Italijos, Lenkijos, Airijos 
ambasadoriai, Užsienio rei
kalų ministerijos protokolo 
skyriaus darbuotojai. Po ofi
cialaus sutikimo, prie Aušros 
Vartų šventovės svečią pasiti
ko parapijos klebonas mons. 
J. Kasiukevič. Nuncijus mel
dėsi prie Gailestingumo Mo
tinos paveikslo, perdavė ypa
tingus Šventojo Tėvo Bene
dikto XVI sveikinimus. 

Apaštališkasis nuncijus 
arkiv. L. Bonazzi gimė 1948 
m. šiaurės Italijos Bergamo 
arkivyskupijoje. 1973 m. jam 
buvo suteikti kunigo šventi
mai. Baigęs Šventojo Sosto 
diplomatus rengiančią Po
piežiškąj ą bažnytinę aka
demiją, kun. Bonazzi 20 me
tų tarnavo nunciatūrose Af
rikoje, Europoje, Pietų ir Š. 
Amerikoje.1999 m. buvo pa
skirtas apaštališkuoju nunci
jumi Haityje ir konsekruotas 
vyskupu. Nuo 2004 m. va
dovavo nunciatūrai Kuboje. 

Naują Gerojo Ganytojo 
šventovę Kaune per iškilmin
gas pamaldas gegužės 3 d. 
konsekravo Kauno arkivys
kupas metroyolitas Sigitas 
Tamevičius. Si šventovė pir
moji naujai pastatyta ir pa-

šventinta Kaune per 20 at
kurtos Nepriklausomybės 
metų. Gerojo Ganytojo šven
tovės pamatai buvo pašven
tinti 2004 m., pastatyta dau
giausia tikinčiųjų aukomis 
pagal archit. Alg. Kančo pro
jektą. Nuo pat parapijos 
įsteigimo prieš 10 m. jai va
dovauja klebonas kun. Jonas 
Stankevičius. Iškilmėse daly
vavo Panevėžio vysk. emeri
tas Juozas Preikšas, arkivys
kupijos kurijos kancleris 
mons. A. Grušas, prel. V. 
Vaičiūnas, OFS, Kauno ku
nigų seminarijos rektorius 
mons. A. Žukauskas, mons. 
A. J agelavičius, Kauno I de
kanato dekanas mons. V. Gri
garavičius, parapijų klebo
nai, kunigai, svečiai. 

Kryžių kalne gegužės 8 
d. Lietuvos aukštųjų mokyk
lų studentai pastatė kryžių 
su užrašu "Žmogus gyvas ne 
vien duona". Renginio idėja 
buvo kilusi dar sovietų oku
pacijos metais. Lietuvos Ve
terinarijos akademijos doc. 
Birutė Stuikytė kartu su stu
dentais jau tada planavo Kry
žių kalne statyti kryžių Lie
tuvos studentijai, bet tuome
tinė valdžia grasino skau
džiomis sankcijomis. Idėja 
nežlugo, ir gegužės pradžioje 
pastatyti kryžių už studentiją 
Kryžių kalne buvo pakviesti 
visi Lietuvos studentai bei 
dėstytojai. Renginys prasi
dėjo Mišiomis Šaulių kated
roje, kurias aukojo vysk. Eu
~enijus Bartulis. Giedojo 
Siaulių universiteto studen
tai, vadovaujami muz. Stasio 
Žalalio. Po Mišių koncertavo 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentai. Tada 
renginio dalyviai išvyko į 
Kryžių kalną su trispalvė bei 
įvairių Lietuvos aukštųjų mo
kyklų vėliavomis. Kryžius pa
statytas Kryžių kalno papė
dėj e, į dešinę pusę nuo po
piežiaus Jono Pauliaus II 
krucifikso. 

Kalvarijų šešėliuose 
(Tęsinys iš nr. 19) 

Kun. ROBERTAS PUKENIS 

Vyskupijos ir šalių komi
tetai pateiks, atsiųs užpildytas 
anketas ir kitą informaciją 
apie didvyrius pasauliečius. 
Meilė negali išskirti kitaip ti
kėjimą garbinusių brolių, irgi 
tapusių kankiniais. Martirolo
gija buvo pateikta Krikščionių 
vienybės tarybos konfesinių 
bažnyčių vadovams, kad ir jie 
surinktų jų istorijas. Taip dirb
dami drauge, mes labiau įver
tinsime jų gyvenimo auką už 
Kristų. Juk tikėjimo liudiji
mas iki gyvybės atidavimo nu
gali susiskaldymą. Kankinių 
kraujas yra "ne tik krikščionių 
sėkla, bet ir sėkla vienybės". 
Todėl buvo įtrauktos į darbą 
visos konfesijos, kad sudarytų 
bendrą kankinių sąrašą Jubi
liejinių 2000 metų proga. Ar
tėjant Jubiliejui jau buvo iš
spausdinti keli tomai, bet dar
bas dar nebaigtas. Juk mes 
ieškome, toliau pasakoja ku
nigas M. Gnani, fotonuotrau
kų, civilinio ir bažnytinio sta
tuso duomenų, kančios aplin
kybių ir istorinio konteksto, 
kuriame tie žmonės gyveno. 
(Nuo ko ir kaip nukentėjo, mi
rė?). Sąrašas buvo sudaromas 
geografinėje plotmėje. 

Rytinėje Europoje dau
giausia kankinių žuvo nuo ko
munizmo, Vakarinėje - nuo 
nacizmo, civilinio karo Ispa
nijoje. Stipriausia gulagų cha
rakteristika yra ekumenizmas, 
kada vienas kitam padėjo, jau
tė tą patį skausmą ir drauge 
kentėjo nuo to paties žvėries. 
Skiriame ypatingą dėmesį žy
dų holokausto aukoms ir 
toms, kurios gelbėdamos žy
dus, nukentėjo. Afrikoje buvo 
daugiausia misionieriai pra
dininkai, žuvę nuo genčių ki
virčų. Apie 1960 metus pilie
tiniuose karuose buvo daug 
nužudyta kunigų, vienuolių 
Zaire, Kenijoje, Mozambike, 
Alžyre. Azijoje pirmiausia iš
siskiria žiaurumais ir bruta
lumu komunistinė Kinija nuo 
sukilimo Boxer iki Maocedū
no kultūrinės revoliucijos ir 
iki naujausios martirologijos, 
kuri vis dar tęsiasi. Negalima 
tylėti dėl Tibeto likimo, budis
tų vienuolių kančių. Paskuti
niuose neramumuose 2008 m. 
Kinijos "tvarkdariai" riaušėse 
užmušė apie 200 taikių de
monstrantų. Koks didis tos 
tautos laisvės ilgesys. Deja, 
mūsų seimas, gindamas Lie
tuvos interesus, nepriėmė 
tvirtos rezoliucijos, kad oku
pantai išeitų iš Tibeto žemės. 

O kiek daug krito kanki
niais Šiaurės Korėjoje, Bang
ladeše? Filipinuose vargo nuo 
generolo Marcos persekioji
mų. Etniniai konfliktai alino 
Šri Lanką, tebevargina Indiją, 
kurioje pasireiškia kai kuriose 
vietovėse karingasis induiz
mas, nenorintis pripažinti re
liginės laisvės. Pietų Ameri
koje krikščionys, apaštalauda
mi tarp indų arba gindami 
vargšų žemę nuo latifundistų, 
arba besipriešindami diktatū
roms, saugodami gentis nuo 

narkotikų kontrabandos, bu- žinėjo rankos. Martirologija 
vo kankinami, persekiojami, tęsiama, kankiniai niekada 
žuvo ir žuvo Kristaus bažny- neišeina iš mūsų tarpo. Jie yra 
čios ištikimieji vaikai. Prisi- Dievo šauksmas. Martiro
menu, kaip mus visus sukrėtė logija - tai didysis penktadie
žinia - Salvadoro katedroje, nis to pasiaukojusio žmogaus 
beaukojant šv. Mišias, buvo asmeniniame gyvenime. O ta
nušautas arkivyskupas Rome- da jų gyvenimas tampa visos 
ro. Kažką rašiau, kažką kei- Bažnyčios istorija. Taigi pra
kiau - tą nematomą tikėjimo ėjęs šimtmetis turėjo 70 kal
priešą, kokios jis bebūtų spal- varijų. O mes globojame Kry
vos ar vardo ... Romero, tavo žių kalną. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius 11 Vilniaus Aušros Vartuose su kard. 
V. Sladkevičiumi, Vilniaus arkivyskupu A.J. Bačkiu ir didžiule 
minia tikinčiųjų 1993 m. rugsėjo mėn. 

kraujas pražydo ant Viešpa
ties altoriaus gėlėm. Ant tavo 
tėvynės gedulo šydo krito ir 
mano ašaros. Tu gyvas, nes tu 
šventasis, globoki Salvadoro 
tautą ir Bažnyčią. Ten, kur yra 
kovojama dėl socialinio tei
singumo, laisvės, žmogaus tei
sių, ten ir klesti tikėjimas, o 
kur to pasigendama, įsiterpia 
išsilaisvinimo teologija, įkvėp
ta marksistinių pažiūrų. Joks 
protingas žmogus negali pri
tarti šitoms nesąmonėms, ku
rios remiasi smurtu, neįgyven
dinama turtų lygybe. Kai vals
tybė padaroma lyg dievu, tada 
jai aukojamos žmonių gyvy
bės. (Žiūrėkite, tie, kurie va
kar skelbė kolektyvinę nuosa
vybę, šiandien kokius turtus 
jie valdo? Kaip jie priešinasi 
progresyvinių mokesčių įvedi
mui? Žmonės, mes visi esame 
valstybės šeimininkai, tad bū
kite budrūs. Dirbkime, kurki
me, bet ir teisingai pasidalin
kime gėrybes, kad visiems gy
venimas būtų laimingesnis). 

Komisija gavo įvairiausių 
kankinių formų aprašymų. 
Vieni kankiniai yra tikrąja to 
žodžio prasme. Jie ištvėrė 
kankinimus dėl tikėjimo, kiti 
žuvo kaip keršto aukos, kad 
gynė vargšus, globojo jaunimą 
ir saugojo juos nuo narkotikų, 
kiti kalėjo, nusilpo ir mirė, 
ketvirti sunkiomis sąlygomis 
gydė, slaugė, kaip pvz. italės 
vienuolės Afrikoje, prižiūrė
damos ligonius, užsikrėtusios 
virusu Ebola, mirė. Negalima 
viena schema aprėpti visų at
vejų. Svarbiausia, kad jų gyve
nimas buvo raudona meilės 
gija sujungtas su Evangelija. 
Liūdniausia fiksuoti "tikėjimo 
kankinius", kai krikščionis 
žūsta nuo kitos religijos išpa-

Vatikano dienraščio Osser
vatore romano redakcija, kai 
tik kalba apie Lietuvą arba 
nagrinėja kokį nors doku
mentą, susijusį su mūsų Tėvy
ne, visada įdės kokią nors 
nuotrauką iš Kryžių kalno. 
Kiek daug ten meilės paau
kota, lietuviška Golgota. Ka
pota, kankinta, keturis kartus 
Kryžių kalnas valytas, bet ir 
vėl atstatytas, nenugalėtas. 
Tiesa, kai pamačiau Taboro 
kalną, nusivyliau, nes galvo
jau jį rasti labai gražų, o da
bar kalnas ir tiek. Grįždamas 
namo supratau, kad kiekvieno 
žmogaus Taboro kalnas turi 
būti sukurtas savoje Tėvynėje. 
Mums toks yra Gedimino 
arba Birutės kalnas, Trakai, 
Kalvarija ... 

Mus jungia ta pati dalia, 
tas pats kelias, skalauja ta pati 
Baltijos jūros banga. Ir gaubia 
mus visus šis vakaras. Argi nė
ra Lietuvos istorija tarsi žvaigž
dėta naktis? Kai sunku, šalta 
ir nyku, Dievas įžiebia asme
nybių, kurios šviečia, kad ras
tume kelią iš nakties, o kas
dienybėje jie dega fakelo ug
nimi, skleisdami gerumą, mei
lę šilumą. O sunkiausią valan
dą jie žūsta, kad mes gyventu
me. 

Kokia didi tauta, kad ji 
mokėjo išsikovoti laisvę. Ir 
šiandien ne penki NATO lėk
tuvai apgins valstybę, bet pa
čių tautiečių dorovė, vienybė 
ir budrumas išsaugos taiką. 

Kada išnyks pavydas ir 
mes pamilsime vienas kitą, 
kaimynas nebekeršys kaimy
nui, tada mes būsime verti tos 
laisvės ir Dievas globos. Sun
kiausia yra dirbti tyliai, kant
riai, būti nematomu ir pa
prastu. (Pabaiga) 



PRISilVIINilVIAI 

Savos uodegos gaudymas 
RIČARDAS KALYTIS 

Šitaip pavadinsiu pasakojimą apie techni
nę kūrybą Sovietų Sąjungoje. Kodėl mes, tu
rėję daugybę inžinierių konstruktorių, tec~no
logų, eksperimentinių gamybos bazių, m~ko 
vertingo, išliekamo nesukūrėme. Į tą klausimą 
atsako anų laikų anekdotas. Tarptautinėje pa
rodoje vakariečiai labai smulkiai aiškina apie 
savo rodomą įrenginį, atskleisdami visus veiki
mo principus, kai tuo tarpu su japonais nesikal
ba. Į klausimą, kodėl taip elgetės, firmos at
stovas atsako: "Matot, jūs parvažiavę namo, 
parašysit ataskaitą savo darbovietei, ta nusiųs 
glavkui, tas gal nusiųs ministerijai, ten ją ap
svarstys, tada gal po metų įtrauks į planus ... 
Na, o jeigu mes šitaip išaiškinsime japonams, 
tie čia pat bėgs prie teletaipo ir viską išdėstys 
savo firmai". 

Sovietų Sąjungoje oficialiai buvo sukurtas 
visas scenarijus, kaip pradėti ir kuo pabaigti 
naujos technikos kūrimą. Buvo priimtas stan
dartas ESKD Qedinaja sistema konstruktors
koj dokumentaciji) Konstravimo do~en~ci: 
jos vieningoji sistema. Norint sukurti Ir paleisti 
naujos mašinos gamybą, reikia pateikt~ t~ch
ninį ekonominį pasiūlymą, vėliau techmnĮ pa
siūlymą, techninį projektą, išdirbti technines 
sąlygas, pagaminti bandomąjį pavyzdį, sudary
ti valstybinę komisiją, gavus jos teigiamą 
sprendimą, galima pagaminti bandomąją seri
ją, tiktai po jos jau galima pradėti serijinę ga
mybą. Kiekvienas tarpsnis turėjo būti įformi~
tas oficialiu didelės apimties dokumentu, uz
tvirtintu aukštose instancijose ... 

Kuriant techninį ekonominį pasiūlymą, 
reikia išanalizuoti pasaulinius panašumus, iš
vardinti pasaulinio lygio išradimus, pasiūlyti 
numatytas naujoves, apžvelgti savąją SSSR 
pramonę, poreikius, galimybes aprūpinant 
komplektuojančiais gaminiais, suskaičiuoti 
kainas, pagrįsti ekonominę naudą ir t.t. 

Reikia atkreipti dėmesį į daugybę tuo me
tu bujojančių šakinių mokslo tyrimo institutų 
su daugybe mokslinių darbuotojų. Regis, tai 
jie, turėdami kadrų ir žinių, padarytų šituos 
grynai teoretinius darbus. Ne, nieko pa~ašau~, 
institutai daugiausia užsiima vadovavimu Ir 
derinimu, o pagrindinis biurokratinis darbas 
suverčiamas gamintojui, kartais turinčiąm vos 
keletą konstruktorių bei technologų. Zinant 
institutų ambicijas, tiems eiliniams konstruk
toriams tas darbas tai pragaro keliai. 

Pradėsime nuo to, jog kuriant sudėtinges
nę mašiną tenka naudotis komplektuojančiais 
gaminiais bei medžiagomis. Reikia tiktai ge
bėti plačios šalies begalinėje nomenklatūroje 

-
Lankant Lietuvą 2003 ~etais, kelias nuo Lau
kuvos per Kvėdarną į Svėkšną 

N tr. E. Petrausko 

susirasti gamintojus, žinant, jog daugelis tų 
gamyklų yra uždaros ir apie savo gaminius 
duomenų neskelbia. 

Paprastai gamintojas į naują užsakovą 
žiūri neigiamai, o techninio pasiūlymo tarps
nyje jau reikia suderinti tiekimo klausimą. Cia 
:erasideda beg~linis tarp~inybinis ~erinimas. 
Cia jūs suvoksite tarybmĮ ekonomikos ~a~a: 
doksą - ne gamintojas ieško savo gammmi 
rinkos, o rinka prievartauja gamintoją par
duoti savo gaminį. Gamintojas dažniausiai ne
sutinka tiekti papildomos produkcijos. Prie
žasčių apstu: trūksta gamybinių pajėgumų (la
bai populiarus išsireiškimas)_, žaliavos? ap:i~~
jimo, darbo jėgos ir t.t. Prasideda suSiras~ne1i
mai ir papildomi važinėjimai po visą plačią ša
lį. Visi traukiniai, lėktuvai užimti begalinėm 
derintojų kelionėm. O tų visos šalies reikalų 
tvarkytoju ir aktyvintoju dažniausia būna pa
prastos, kartais mažos gamyklos konstrukto
rius. 

Bene didžiausias vargas - suderinti techni
nes sąlygas. Techninių sąl~gų būtinas priedas 
- techninio lygio kortelė. Cia surašyti pasauli
nio lygio pavyzdžių parametrai, kurie negali 
būti geresni už kuriamos mašinos lygį. O iš 
kur imti uždaroje šalyje pasaulinių gaminių 
duomenis? Čia pasireiškia "konstruktorių kū
rybinės savybės", tenka sukurti, kaip sakoma, 
"iš lubų". Ilgą laiką dirbau precizinių staklių 
srityje. Teko projektuoti pirmąsias šalyje prog
ramines profilio šlifavimo stakles. Reikėjo be 
galo daug įdiegti naujovių: programinius įre~
ginius, optiką, sudėtingo profilio programavi
mą, matavimus ir t.t. Apsiribosiu paradoksiš
kais įvykiais bei vaizdais, matytais bevaikštant 
tais beviltiškais keliais ... 

Glavko koridoriai 
Maskvos Arbato daugiaaukščiuose įsikūrę 

ministerijų žemesnieji padaliniai - glavkai. 
Juose daugybė tarnautojų vyrų ir moterų. Ką 
jie veikia, sunku suprasti. Mes čia važinėjame 
"derinti ir tvirtinti". Vyrams reikia vežti "Pa
langos", moterims "Pergalės" saldainių ir lie
tuvišką sūrj. Visi be galo užimti - be. dov_a~ų 
neprieisi. Stai, man r~ikalingas vynau~i.01.~ 
konstruktoriaus parašėhs. Dabar mano ede, is 
koridoriaus patenku į kabinetą, prisistatau, o 
tas pasipūtęs "užimtas", kviečia Standartų ko
mitetas. Tada atsegu portfelį, išimu butelį, sta
tau į pastalę. Vyriausias suminkštėja "Na k~s 
ten? Suderinti". Pasirašė nežiūrėdamas. Pasi
sekė - dar spėsiu į traukinį. O kas jei nepasi
seka? Tada visvien sėdi į traukinį, o po dienos 
vėl čia atsirandi šiuose koridoriuose, mat 
Maskvoje gauti viešbutį neįmanoma. 

Glavko koridoriai visada pilni interesantų, 
kurie čia nelaukiami (mat trukdo dirbti). Net 
sugalvota, kaip nuo jų gintis. Dėl to pašalin!os 
kėdės, sugalvota paini leidimų sistema. Cia 
pamainą pasitrynęs gali susidaryti_ vai~dą api~ 
šios įstaigos darbą. Moterų svarbiausias uzsi
ėmimas - lakstyti po aukštus ir medžioti, "kur 
ką duoda". Čia uždari bufetai, valgyklos, vais
tinės kioskeliai. Vienur atvežė apelsinų, kitur 
rūkytos dešros arba higieninės vatos p~ketė
lius. Visos, kaip bitutės ratuotos, velka gerybes 
į savo darbo vietas. Dar gerokai prieš pietus 
eina užimti valgyklose eiles. Na, o vyrai pasken
dę popieriuose. Pilnos spintos, ant sp!ntų, u~
imtos ertmės tarp spintų. Sunku susigaudyti, 
kur kas guli. Ne kartą mums teko važinėti iš 
Vilniaus ir padėti ieškoti tose krūvose reika
lingų popierių. Mes, nuolatiniai lankytojai, 
jau žinojom, kur mūsų popieriai guli. Vienas 
toks Ivanas Petrovičius teisinosi: "Aš vienas, o 
popierių daug". 

Na, nepasakysi, kad moterys ten nieko ge
ro nepadaro, per jas galima daug reikalų su
tvarkyti. Na, žinoma, ne veltui. Tuo metu, kai 
buvo madingos avikailių "dublionkos", mūsų 
tiekėjai, norėdami pramušti ribojimus, jomis 
aprengdavo pusę Glavko. (Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Išrinkta prezidentė 
Eurokomisarė Dalia Gry

bauskaitė gegužės 17 d. vy
kusiuose rinkimuose surinko 
du trečdalius balsų- 68.17%. 
Dalyvavo 51.67% rinkimų 
teisę turinčių piliečių. Vy
riausiosios rinkimų komisi
jos duomenimis, Kaune už 
D. Grybauskaitę balsavo 
83.21 %, Vilniuje 68.86% rin
kėjų. Užsienyje balsavo re
kordinis skaičius - beveik 
trečdaliu daugiau lietuvių 
negu per seimo rinkimus. 

Antroje vietoje liko So
cialdemokratų partijos va
dovas Algirdas Butkevičius, 
surinkęs 11.78% balsų, "tvar
kietis" Valentinas Mazuro
nis - 6.09%, K. Prunskienė 
-3.86%. 

Prezidento rinkimus ste
bėjo centrinių rinkimų ko
misijų vadovai ir rinkimų or
ganizatoriai iš Gruzijos, Lat
vijos, Kazachstano, Ukrai
nos, Rusijos ir Palestinos, 
taip pat Švedų tarptautinio 
liberalų centro deleguoti 80 
stebėtojų iš Baltarusijos, 
Švedijos ir Lietuvos (14 ste
bėtojų). Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Orga
nizacija nesiuntė savo atsto
vų stebėti rinkimų Lietuvoje. 
Tai vertinama kaip Lietuvos 
politinės sistemos pripažini
mas. 

Sumažinta darbų 
Vyriausybė gegužės 6 d. 

sumažino maksimalų valsty
bės tarnybos darbų skaičių 
3836 pareigybėmis, iš kurių 
apie 700 yra užimtos. VRM 
(vidaus reikalų ministerijos 
žiniomis, darbai mažinami 
vyriausybės kanceliarijoje, 
ministerijose ir joms paval
džiose įstaigose. Jose dabar 
yra apie 65,000 pareigybių, 
laisvų - apie 3100. Kiek žmo
nių, dirbančių naikinamose 
700 pareigybių, teks atleisti 
ar perduoti kitoms įstaigoms 
priklausys nuo kiekvieno mi
nisterio sprendimo. 

Darbo vietų mažinimo 
išvengs seimui, prezidentū
rai, savivaldybėms atskaitin
gos įstaigos, Valstybės sau
gumo departamentas, Spe
cialiųjų tyrimų tarnyba ir sa
vivaldybės. Nutarimas įsiga
lios nuo 2009 m. spalio l d. 
Kiek bus sutaupyta, paaiškės 
2010 m. 

Ūkio nuosmukis 
Gegužės 14 d. Lietuvos 

bankas paskelbė numatan
tis, kad Lietuvos ūkis šiemet 
smuks 15.6%, o kitais metais 
- 4.5%. Sausį centrinis ban
kas numatė šiemet 4.9%, o 
2010 m. - 3.9% bendrojo vi
daus produkto nuosmukį. 
Vidutinė metinė infliacija, 
anot naujausio LB numaty
mo, šiemet sieks 3.9%, o ki
tais m. bus 2.1 % defliacija 
(sausį - 5.8 ir 4.4% infliaci
ja). Nedarbo lygis 2009-2010 
m. sieks atitinkamai 11.6% 

ir 13.4% (sausį - atitinka
mai 10.2 ir 11.6% ), o darbo 
užmokestis smuks atitinka
mai 12.3 ir 5.2%. (sausį -
atitinkamai 0.2 ir 5.2% ). 

EP rinkimų vajus 
Vyriausiajai rinkimų ko

misijai (VRK) oficialiai pa
skelbus Europos parlamento 
rinkimuose dalyvaujančių 
partijų sąrašą ir joms burtų 
keliu suteiktus numerius, ge
gužės 8 d. prasidėjo rinkimi
nis vajus. Gegužės pradžioje 
buvo ištraukti burtai, le
miantys partijos numerį rin
kimų į Europos parlamentą 
biuletenyje. EP rinkimuose 
dalyvauja 15 partijų. Pir
muoju numeriu rinkimų biu
letenyje bus įrašyta Tautos 
prisikėlimo partija, paskuti
nė - 15-oji bus Valstiečių 
liaudininkų sąjunga. EP rin
kimuose dalyvauja 265 kan
didatai. Rinkimai į Europos 
parlamentą Lietuvoje vyks 
birželio 7 d. Lietuva rinks 12 
europarlamentarų. 

Lankėsi seimūnai 

Lenkijos seimo pirmi
ninko pavaduotojas Jarosla
was Kalinowskis per gegužės 
9 d. Vilniuje vykusią 19-ąją 
Lietuvos ir Lenkijos parla
mentarų sesiją pripažino, 
kad abi šalys ne iki galo už
tikrina Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavi
mo sutarties :eunktus. Social
demokratas Ceslovas Juršė
nas priekaištavo Lenkijos 
seimūnams, kad skirtingai, 
nei numatyta susitarime, 
Lenkija nepilnai užtikrina 
lietuvių mažumai galimybės 
mokytis savo kalba, o Lietu
voje į tai atsižvelgiama la
biau. Lenkijoje neužtikrina
ma kultūrinių lietuviškų ver
tybių globa, dar neleidžiama 
Punske ir Seinuose pakabin
ti lentelių su lietuviškais už
rašais. 

Lenkijos parlamentarai 
sulaukė ir priekaištų, kad iki 
šiol Lenkija nepripažino 
prieškarinės aneksijos netei
sėtumo, nepasmerkė okupa
cinės politikos, kai Rytų Lie
tuvoje buvo sunaikintas švie
timas, uždaryta 140 lietuviš
kų mokyklų. O Lietuvos len
kų mažuma turi net univer
sitetą. Lenkijos delegatai sa
vo ruožtu priekaištavo lietu
viams, jog Lietuvoje, anot 
jų, sprendžiant su tautinių 
mažumų kalbos reikalais su
sijusius klausimus, teismai 
daugiausia remiasi Valstybi
nės kalbos įstatymu, o ne 
Tautinių mažumų įstatymu. 

Lietuvos ir Lenkijos sei
mūnų susitikime tema "Pen
kiolika Lietuvos respublikos 
ir Lenkijos respublikos drau
giškų santykių ir gero kai
myninio bendradarbiavimo 
sutarties metų. Kas toliau?" 
Dalyvavo 14 lenkų seimūnų 
ir 20 jų kolegų iš Lietuvos 
seimo. RSJ 
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Nuotykių ir pašaukimo keliu 
('Ięsinys iš nr.19) 

SES. M. LORETA 
O. JONUŠAITĖ 

Laisvo miesto daly, arti 
parko buvo rusų štabas, ir ten 
apsigyveno vyresnieji kariš
kiai. Parke kartais vykdavo 
koncertai, meninių vienetų 
pasirodymai pergalės ženk
lan, į kuriuos kviesdavo ateiti 
ir pabėgėlius. Čia gyvenome 
gana ilgai, iki rudens. Ne kar
tą pagalvodavome - kokia gy
venimo ironija. Bėgome nuo 
rusų, o dabar esame jų spąs
tuose. Aš vis galvojau apie pa
bėgimą. Sekmadieniais mes 
eidavome į lenkų šventovę. 
Kareivis nesulaikydavo, nes 
žinojo, kad vėl sugrįšime. Aš 
tai kas rytą išklausydavau šv. 
Mišias. Kartą po pamaldų už
ėjau pas lenkų kunigą, kuris 
kalbėjo vokiškai. Papasako
jau, kad esame lageriuose ir 
nenorėtume grįžti atgal. Jis 
prašė kitą dieną atsivesti tėvą, 
kuris mokėjo lenkiškai. Jis re
komendavo patikimą šeimą 
kur, norint pasitraukti, būtų 
galima apsistoti. Miesto prie
miesty ant mažo kalniuko ry
mojo du mūriniai nameliai, 
apsupti sodo. Tui Edvardo ir 
Jono pastatai, neseniai atvy
kusių iš Gudijos. Abu broliai 
atidarė krautuvę, buvo labai 
užimti, o aš kartais padėdavau 
pasaugoti mergaitę. Pamažu 
supažindinau visus šeimos na
rius su ta vietove. Netrukus 
gavau pranešimą, kad turiu 
išvažiuoti, rašė ateiti į išvažia
vimo punktą. Mama sužinojo, 
kad vežant šeimos yra išsklai
domos. Aš pasilikau pas ponią 
prie mergaitės ir daugiau ne
begrįžau pas tėvus, o tėvai irgi 
planavo likti. 

Tėvas susipažino su kai
mynystės lenkais ir sutarė, kad 
permes per tvorą savo daik
tus, kad vėliau galėtų atsiimti. 
Šie mielai sutiko. Po savaitės 
ir tėvai gavo pranešimą apie 
išvažiavimą. Sesutės jau iš ryto 
pasitraukė į numatytą vietą, o 
mamytė po pietų. Vedant mi
nią žmonių, mama pasuko į 
šalį prie skersgatvio. Kareiviai 
šaukė, o mama neatsisukus 
ėjo toliau ir pasuko į nežino
mą namelį. Kai pajuto, kad 
minia žmonių praėjo, tai mė
gino žingsniuoti pas vaikus, 
nors širdis dar smarkiai plakė. 
Kai visai sutemo, atžygiavo iš
balęs ir suvargęs tėvas ir tuoj 
nuėjo ant šieno miegoti. Aš 
miegojau trečiame aukšte už 
suverstų baldų. Apie savaitę 
niekur nesirodėme, o kaip bus 
toliau, vis nerimavome. Abu 
broliai nutarė mus išvežti į ki
tą miestelį pas seserį, kuri 
kartu su jais atvyko ir gavo iš 
valdžios dokumentą, išrašytą 
ir nepanaudotą. Atėjo išvažia
vimo diena. Į vežimą sudėjo
me permestus pas lenką daik
tus ir pajudėjome. Važiuojant 
palei triaukštį pastatą, iš ant
ro aukšto šaukė rusų kariš
kiai. Čia važiuoja litvinai iš la
gerio ir švilpė mums. Galvo
jom, kad dabar tai tikrai pa-

kliuvome į spąstus, ir žvalgė
mės kada mus atsivys. Bet ži
nojom, kad mūsų likimas yra 
Dievo rankose. Arkliukas dar 
smarkiau pradėjo bėgti, o mes 
dar karščiau melstis. Netoli 
miestelio nusiraminome, nes 
kelias buvo tuščias, ir niekas 
nesivijo. Pagaliau atsivėrė var
tai, ir mes įvažiavome į naują 
vietovę. 

Metus pagyvenę Miedzyr
zecz išvažiavome į Švidnicą
Slansk. Mušialovos namelis 
mūrinis, dviejų aukštų, gana 
gražiai atrodė. Kieme augo 
didžiulis riešutų medis, o už 
jo vaismedžių ir daržovių so
das, aviečių ir agrastų krūmai. 
Rūsy radome daug prikon
servuotų kriaušių, virtuvėj 
daug indų ir kt. 

Čia susipažinome suku
nigu Juzefu, kuriam atvirai 
papasakojome savo odisėją. 
Jo dėka gavome metrikus, ku
rie atidarė kelią tolesniems 
siekiams. Bena (mano sesutė) 

Lenkijoje 
Šalia tvoros stovėjo dide

lis senoviškas medinis namas, 
o šalia jo dviejų aukštų naujas 
mūrinis namelis. Už jo didelis 
sodas ir daržinė, o už jos - ka
pinės. Nauji mūsų šeimininkai 
- globėjai, tai Marija ir Ignas, 
jų vaikai - Tadas 9 metų ir 
Basia 15 metų. Mūrinis na
mukas skirtas mums. Viršuje 
buvo virtuvė, salonas ir mie
gamasis, apstatytas baldais. 
Apačioje - garažas ir san
dėliukai. Kitą dieną Ignas ve
dė tėvą į miesto savivaldybę 
priregistruoti kaip atvykusį iš 
Gudijos. Tėvas gavo maišą 
miltų ir rudą ožką, kuri buvo 
pieninga. Prasidėjo naujas gy
venimas su naujais vardais. 
Sesutė Bena - Liudvika, Ada 
- Irena, o aš - Roma. Pradė
jome sparčiai mokytis lenkų 
kalbos. Mus mokė tėvas ir Ba
sia. Kai bėda priverčia, tai ir 
greičiau prigyja žodžiai. Aš 
pradėjau lankyti lenkų kalbos 

Seselė l.A>reta Jonušaitė šeimoje Toronte 

pradėjo mokytis gimnazijoj. 
Ada (kita sesutė) - mokytojų 
kursuose, o aš pradėjau dirbti 
pas seseles-vienuoles vaikų 
darželyje. Mane pasiuntė į So
daliečių ekskursiją, Tutrų pa
pėdę. Jis sakė, kad geriau pra
moksiu lenkų kalbos bendrau
dama su turistais. 

Be to, su Ada važiavau į 
čenstakavą; šventkelionė taip 
pat buvo suorganizuota Soda
liečių. Jis skatino mane stoti į 
lenkų vienuolyną, bet aš sa
kiau, kad tėvų ir mano di
džiausias troškimas dirbti lie
tuviškame vienuolyne. Sakiau, 
kad norėčiau išvažiuoti į laisvą 
pasaulį. Jis sakė, kad vokiečių 
vienuolės žino, kokiu būdu iš
važiuoja žmonės. Aš ten nu
vykusi sužinojau, kad Oderio 
upe vokiečių laivai veža iš 
Lenkijos anglis į Berlyną ir 
kai kurie slapta išgabena žmo
nes. Jų tarpe yra ir daug ne
teisingų vežėjų. 

Aš pavaikščiojau palei 
upę ir užkalbinau kelis žmo
nes, bet jie nesileido į gilesnę 
kalbą. Grįžau atgal namo. Čia 
lankiausi kelis kartus ir vis ap
sistodavau pas seseles-vie
nuoles. 

kursus. Sakiau, kad mama ne
buvo lenkė ir todėl neišmokė 
kalbos. Rytais aš eidavau iš
klausyti šv. Mišių, o kartais ir 
mano sesutės su manimi. Ne
toli buvo miškas, tai pasiėmę 
ožką eidavome uogauti ar gry
bauti. Ožka kaip šuniukas la
bai prisirišo prie tėvo ir nuo 
jo neatsitraukdavo. Policinin
kas ir kaimynai žinojo, kad 
ožka neužkabins praeinančių. 
Šeimininkai buvo labai malo
nūs, dalindavosi su mumis 
maisto gėrybėmis ir daržovė
mis. Sesutė Ada, nuėjusi pas 
kunigą, paklausė, kokiu būdu 
galėtų susirasti pažįstamus se
minaristus ir kunigus. Šis da
vė adresą Romoje "Via Cor
sika l" ir sakė, kad paban
dyčiau ten kreiptis. 

Nutrukus sulaukiau nuo 
kun. A. Jonušo laišką. Įdomu, 
kad tuo laiku jis buvo toje vie
toje ir iš braižo atpažino, kad 
tai Ados rašytas ir neapsiriko. 
Tai buvo pirmas ryšys su už
sieniu. Kaimynystėje gyveno 
Švedų šeima, kurie kalbėjo ir 
lenkiškai, ir vokiškai. Jie pa
prašydavo tėvą padirbėti ir at
silygindavo jam, taip pat tėvas 
padėdavo ir šeimininkui. Su
sipažinau su Mušalova, kuri 

paklausė, kas man pasiuvo 
gražią suknelę. Aš pasakiau, 
kad mama moka siūti, tik ne
turi siuvimo mašinos. Tuda ji 
paskolino siuvimo mašiną ir 
prašė mergaitei pasiūti suk
nelę. Ji buvo karininko žmo
na, kurios vyras buvo sušau
dytas Katyne, todėl ji gavo 12 
kambarių namą Švidnycoje. 
Jos antras vyras čia buvo ga
vęs kitą namą. Ji ragino mus 
apsigyventi jos name ir kartu 
pasiimti siuvimo mašiną. Tun 
dabar gyvenęs tik sūnus moks
leivis 17 metų. Kiek vėliau su 
pasiūlymu sutikome. Motinai 
darbų netrūko, tėtis siūles ap
mėtydavo, o aš laidydavau ir 
tarpininkavau. Mums buvo 
džiaugsmo, kai ožka atsivedė 
ožiuką, gardžiavomės mėsyte. 

Velykų rytą į duris pasi
barškino švedų šeimos vaikai. 
Jie atnešė krepšiuke įvairių 
gėrybių, nudažytų kiaušinių, 

sausainių ir saldumynų. Mes 
buvome labai nustebę. Jų ge-

Ntr. iš priv. albumo 

romas paliko manyje labai gi
lų įspūdį, galvojau, kad ir aš 
kada nors taip pasielgsiu, 
pradžiuginsiu kitus vargšus. 

Pabėgimas i Vokietiją 
1949 m. rugsėjo 15 d. 

Jau praėjo keturi metai 
kaip gyvenu Lenkijoje, o 
mano troškimas stoti į vienuo
lyną ir dirbti Kristaus vynuo
gyne dar labiau įsiliepsnojo. 
Ir vėl ryžausi į Breslavą prie 
Oderio. Upės pakrantėje 
varčiau knygą. Praėjęs lenkų 
policininkas stebėjo ką skai
tau. Su juo ėjo ir ginkluotas 
rusas. Jie neužkalbinę pama
žu praėjo ir tuoj atėjo moteris, 
kuri vokiškai užklausė ar ne
norinti pabėgti. Aš be abejo
nės pasakiau, kad noriu! Juk 
galėjo būti kokia šnipė. Ji sa
kė, kad susipažino su Bruno, 
kuris prižadėjęs nuvežti ją į 
Berlyną pas vyrą. Jai būtų 
smagiau, kad ne viena važiuo
tų. Ji nuvedė prie laivo ir su
pažindino su juo. Jis sutiko 
paimti mane. Aš paklausiau 
gal galėtų paimti ir mano se
sutę Beną, ir jis mielai sutiko. 
Jis pasakė, kad dabar važiuos 
pasiimti anglių į Katovicę, o 
kai grįš į Breslavą tai duos te-

legramą mano adresu, kad at
važiuotume. Sugrįžusi pradė
jau ruoštis kelionei. Mamytė 
davė įvairių pamokymų ir pa
tarimų. Atsisveikinimas buvo 
optimistiškas su nuslėptomis 
ašaromis, juk Dievas išklausė 
mūsų maldų. 

Už savaitės gavome tele
gramą. Į Breslavą atvykome 
12 val. nakties ir po egle išbu
vome kol pradėjo aušti. Tada 
nuėjome į bažnyčią. Čia tru
putį nusnaudėme ir išklausė
me šv. Mišias; prašėme Aukš
čiausio palaimos savo nežino
mai kelionei. Po pietų nuva
žiavome nurodytu adresu pas 
Ann gimines. Didelė staig
mena. Iš tetos Ruth sužinojo
me, kad ji negalės važiuoti, 
nes vakar išvežė į ligoninę 
apendicito operacijai. Ką da
bar daryti? Pavakary atvyko 
Bruno sūnus Frank mus pa
imti. Jis buvo apie 17 metų ir 
gana apšepęs taip, kad Bena 
suabejojo ar važiuoti su juo? 
Jis mūsų čemodanėlį įsikišo į 
maišą ir užsidėjęs ant pečių 
nešė. Aš paprašiau Ann tetos 
adreso pažįstamų Bedyne, 
kad galėtume kur apsistoti. 
Su paskutiniu tramvajumi at
važiavome iki Oderio. Kai iš
lipome iš tramvajaus, jis liepė 
jį sekti iš tolo. Naktis buvo 
žvaigždėta, rami, mėnulis švie
tė danguje, ~yg rodydamas 
mums kelią. Ejome per rugių 
lauką ir pagal rugių šnarėjimą 
sekėme jį. Kartais nutildavo 
šnarėjimas, buvo visiška tyla, 
ir vėl sušnarėdavo. Priėjus upę 
įvedė į valtelę ir liepė atsi
gulti, tada užklojo mus dek
lais. Iš ten atsidūrėme jau lai
vo kajutėje. Ten buvo mažytė 
virtuvėlė, dviaukštės lovos, 
staliukas, suolas ir statinėlė
mis užstatytas sandėliukas su 
pakabintais apsiaustais. Bru
no labai išgyveno, kad Ann 
susirgo ir negalėjo keliauti. 
Jis pavalgydino mus ir nuro
dė, kad miegosim dviaukštėj 
lovoj, o Frank miegojo ant že
mės. Kitame laivo gale įsitai
sė kitas sūnus Erik su žmona, 
bet apie tėvo planus nieko ne
žinojo. 

Laivas pajudėjo tik po tri
jų dienų. Bruno paėmė mus į 
laivą anksčiau, nes prieš išva
žiuojant būdavo apstatyta ka
riškių sargyba, ir vietiniai 
žmonės negalėjo artintis prie 
jų. Laivas turėjo laukti dėl 
Oderio vandens reguliavimo 
(pakilimo). Bruno pasakė, 
kad arti sienos bus lenkų ir 
rusų kontrolė. Parodė laivo 
dugne tarp anglių skylę, kur 
mano galva turėtų siekti Be
nos kojas. Vieta gana ankšta. 
Atvedęs mane nuėjo atvesti 
Benos ir užtruko gana ilgai, 
apie pusvalandį, o aš pradė
jau rūpintis. Atvedė ją persi
rengusią sūnaus drabužiais ir 
pasakė, kad jau dabar prasi
dėjo kontrolė. Liepė nekal
bėti, nieko neatsakyti, tik 
laukti, kol jis pats vėl ateis ir 
atidarys. Virš mūsų galvos ta
ke buvo sustatytos statinės ir 
jis paleido triušius, kad su
keltų šnarėjimą. Nuramino 
mus, kad badomos lazdos mū
sų nepasieks. 

(Bus daugiau) 



Tūkstantinė minia paminėjo 
Konstitucijos dieną Otavoje 

Otavoje gegužės 7 d. buvo 
paminėta Abiejų Tu.utų Res
publikos Konstitucijos diena 
iškilmingu priėmimu, lietuvių 
ir lenkų dailininkų paroda bei 
vaizdo ir muzikos programa 
apie Sąjūdžio ir Solidarumo 
judėjimus. 

tačiau jos dvasia ir mūsų tautų 
laisvės idėja visuomet buvo 
gyva lietuvių ir lenkų širdyse ... 
Kovodamos už Lietuvos ir 
Lenkijos laisvę tautinės bend-

Sąjūdis ir Solidarumas, kurie 
pasak Lenkijos ambasado
riaus P. Ogrodzinskio "rado 
demokratinių vertybių ir pa
grindinių laisvių pagrindus 
Europos pirmoje rašytinėje 
Konstitucijoje, priimtoje 1791 
m. gegužės 3 d." 

Skambant Baltijos kelio 
ir Solidarumo dainoms, į Ka
nados Civilizacijų muziejaus 
paradinę salę susirinko per 
700 Kanados politikų, amba
sadorių, korespondentų, lie
tuvių ir lenkų bendruomenės 
narių. 

Kanados vardu minią svei
kino Parlamento pirmininkas 
P. Milliken, Kanados lietuvių 
bendruomenės vicepirminin
kė R. Kličienė ir lenkų bend
ruomenės atstovas. 

Renginio garbės viešnia, 
Kanadoje besilankanti Lenki
jos pirmoji ponia M. Kaczyns
ka, savo kalboje iškėlė Lenki
jos ir Lietuvos santykių svar
bą, pabrėždama, kad nei vie
noje šalyje nesilankiusi taip 
dažnai kaip kaimyninėje Lie
tuvoj e, su kuria Lenkiją sieja 
istoriniai ryšiai bei ištikimybė 
laisvei ir demokratinėms idė
joms. 

Konstitucijos dienos minėji
me kalba Lietuvos ambasa
dorė Kanadai Gintė Damu
š)'U 

Meno parodoje dalyvavu
siųjų dailininkų, jų tarpe S. 
Šileikienės, P. Grajausko ir A 
Povilaičio, kūryba buvo at
spausdinta Konstitucijos die
nos renginio kataloge, kuris 
buvo dalinamas Civilizacijų 
muziejuje apsilankiusiems 
svečiams. 

Tęsdamos 2008 metais 
pradėtą Konstitucijos dienos 
tradiciją, Lietuvos ir Lenkijos 
ambasados gegužės l d. iškil
mingai iškėlė Lietuvos ir Len
kijos vėliavas Otavos miesto 
rotušėje. Vėliavų pakėlimo 
ceremonijoje dalyvavo parla
mentarai ir miesto tarybos 
nariai, lietuvių ir lenkų bend-

Lietuvos ambasadorė Ka
nadoje G. Damušytė perskai
tė Lietuvos pirmosios ponios 
p . .AhnosAdamkienėssveiki
nimą, kuriame ji rašė, kad 
"nors gegužės 3 d. Konstituci
jai nebuvo lemta ilgai gyvuoti, 

ruomenės kartu stiprinate Ka
nados laisvę. Ačiū Jums, bran
gūs Kanados lietuviai, kad 
nors ir toli nuo Lietuvos, Jūs 
gyvenate su ja, rūpinatės jos 
ir jos piliečių gerove". 

Buvo prisiminti Lietuvos 
ir Lenkijos laisvės judėjimai -

ruomenė. 
Ambasados inf. 

Dalis Konstitucijos šventės dalyvių Otavoje š.m. gegužės 7 d. 

Lietuva ir Mrika 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kitoje knygoje yra straipsnis po antrašte -
Baltas litilakas - raudonų juodųjų vadas. Prie 
straipsnio pridėta (anglų kalba) nuotrauka 
skelbimo, garsinančio pardavimą vaizdajuos
tės apie ANC grupės siaubingus teroro meto
dus, naudojamus prieš ANC nepritariančius 
PAjuoduosius. Reklamoje naudojami ketu
rių, atrodo, žinomų asmenų pareiškimai, kad 
ši vaizdajuostė tikrai verta pasauliu besido
minčių žmonių dėmesio. Ir turbūt gal, nes 
verta 19.95 dolerių ... Pirmuoju iš keturių au
toritetų pavardė yra JAV lietuvio. Tud net Af
rikoje Lietuvos vardas kovoje už tiesą ir laisvę 
skambėjo. 

O kur dar ištakos dabartinio diktatūrinio 
chaoso Zimbabvėje, į kurią "socializmo staty
tojai", su Turptautinio valiutų fondo "meškos 
patarnavimu", atvedė socializmo "statybinin
kai". Lietuvio dalyvauta ir bandyme gelbėti 
nuo bado Vakarų "liberalų" ir globalistų į ko
munisto Lumumbos rankas atiduotą Kongą. 
Čia ypač atvirai pasaulinės diktatūros veidą 

parodė JTO, ginklu pasipriešinusi krikščioniš
kos, vakarietiškai nusiteikusios, Katangos at
siskyrimui nuo lumumbinio Kongo. Prieš Ka
tangą ITO pasiuntė Indijos karius ir net karinę 
aviaciją. Tu.d Vakarai yra Afrikoje nusikaltę ir 
kolonializmu, ir nuo jo vaduojančiu socializmu. 

Kadangi Afrika, be kitko, gali būti gera 
erdvė Lietuvos eksportui, pravartu žinoti, kas 
ten vyksta ir kodėl. Afrika yra lyg istorinė la
boratorija, padedanti susivokti, kas vyko ir 
vyksta pasaulyje. Norintiems matyti ji atidaro 
langus žvilgsniui i vykstantį sąmokslą prieš 
žmoniją. Tik "žymūs" tarptautiniai politologai 
bijo prieiti prie sąmokslo langų. O tiesos nebi
jantiems kovą už laisvę palengvina žinojimas, 
kad "klaidos" ir "nesąmonės" nėra vykdomos 
puspročių, o tik galios valdyti siekiančių suo
kalbininkų. Tui reiškia, kad susibūrę tiesą ir 
laisvę branginą gerieji žmonės gali sujaukti 
blogio planus. 

Tik "žymūs" politologai ir filosofai, atro
do, nemato, kas daroma su pasauliu. Vien tik 
Afrika nušviečia žingsnius į sąmokslą prieš 
žmoniją. Kai žinome, jog tos "klaidos" nėra 
puspročių darbas, o sąmoningo plano vykdy
mas, turėtų būti stabdomos. (Straipsnis su
trumpintas. Red.) 
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BUS daugiau skrydžių 
Ministeris pirmininkas 

S. Harper Europos sąjungos 
valstybių vadovų susitikime 
Prahoje (Čekoslovakija) pa
sirašė susitarimą dėl laisves
nio oro erdvės ir oro uostų 
panaudojimo galimybių. Ka
nada pagal naujus susitari
mus galės organizuoti dau
giau ir įvairesnių skrydžių 
per Atlantą. Keturios atvi
ros oro erdvės pakopos pa
laipsniui leis išplėsti skry
džių paslau_gas, jų kiekį ir 
geografiją. Siemet transat
lantiniai skrydžiai skraidins 
05 m1n. keleivių, artimiausiais 
metais - 3.5 min. daugiau 
nei lig šiol. Įgyvendinus visus 
susitarimus, numatoma, kad 
oro keleivių skaičius padidės 
iki 9 min. per metus. Europa 
-po JAV populiariausias oro 
kelionių maršrutas. 

Grįldamas iš Prahos, S. 
Harper apsilankė Afganista
ne, susitiko su kariais ir Ka
nados karinių pajėgų vado
vais. Valstybės vadovas ap
žiūrėjo, kaip atstatoma labai 
svarbi Afganistano žemdir
biams, antroji pagal dydį 
Dam užtvanka. Jos atstaty
mo darbus lėšomis ir specia
listais remia Kanada. Kana
diečiai taip pat vykdo labai 
svarbias socialines - vaikų 
švietimo, skiepijimo nuo po
liomielito ir kitas progra
mas. S. Harper užtikrino, 
kad vasarą, atvykus 17,000 
JAV karių papildymui, kana
diečiai galės daugiau laiko ir 
pastangų skirti atstatymo 
darbams. Šiuo metu Afga
nistane yra 2,800 Kanados 
karių, žuvusiųjų - 113. Pas
kutinė apklausa rodo, kad 
didžioji dalis (90%) kana
diečių norėtų, kad ši misija, 
kaip ir numatyta, būtų už
baigta iki 2011 m., kita dalis 
siūlo karius sugrąžinti namo 
nedelsiant. 

Du Kanados diploma
tai, dirbantys NATO būsti
nėje Maskvoje stebėtojais, 
Rusijos vyriausybės nutari
mu yra išsiunčiami iš Rusi
jos. Tuip Rusija "atsilygino" 
už Europos sąjungos parla
mento sprendimą išprašyti 
iš Briuselio du aukšto rango 
Rusijos pareigūnus. Jie pa
žeidinėjo numatytus darbo 
apibrėžimus ir įgaliojimus, 
kenkdami Europos sąjungos 
valstybių interesams. 

Keli dabartiniai politi
niai pareigūnai savo gerą 
vardą turi ginti teisme. Ota
vos miesto meras Larry 
O'Brien teisme turi atsakyti 
į buvusio rinkimų varžovo 
kaltinimus bandymais pa
pirkti. Pagal teismui pateik
tus kaltinimus Larry O'Brien 
savo varžovui siūlė pasi
traukti iš rinkimų, už tai ža
dėjęs padengti rinkimų iš
laidas ir gauti jam svarbias 
pareigas valstybinėje įstai
goje. L. O'Brien šiuos kalti
nimus neigia. Ontario paria-

mento narė dr. R. Dahlla, 
jauna, dar tik pradedanti po
litinę karjerą liberalų parti
joje, kaltinama neteisėtu 
dviejų užsieniečių darbinin
kių išnaudojimu ir pažemini
mais. Parlamento komisijos 
apklausoje ji tvirtino, kad 
niekada nesamdė ir neišnau
dojo motinos priežiūrai pa
samdytų užsieniečių darbi
ninkių, žadėdama joms gauti 
legalų darbo leidimą, o vė
liau atimdama pasus. 

Tamilų grupės, tęsda
mos savo protestą prieš vyks
tantį karą ŠriLankoje, pa
žeidė viešąją tvarką. Turonte 
protestuotojai 6 val. sustab
dė eismą svarbiausiame 
miesto greitkelyje Gardiner 
Expressway. Kai kurie fiziš
kai pasipriešino policinin
kams, kiti apsauginiam sky
dui naudojo mitinge dalyva
vusius vaikus. Tumilai reika
lavo skubaus susitikimo su 
S. Harper ir kitais parlamen
to atstovais, kad jie sustab
dytų nekaltų žmonių žūtj Šri 
Lankoje. Tik po ilgų derybų 
protestuotojų minia buvo 
pašalinta iš greitkelio. Kana
diečiai, Ontario parlamento 
nariai bei vyriausybės atsto
vai neigiamai įvertino pro
testuotojų elgesį susibūri
muose. Pastebėta, kad tami
lų protesto renginiuose šalia 
Kanados vėliavų yra ir "Tu
milų tigrų" vėliava. "Tu.milų 
tigrai" yra laikoma teroristi
ne organizacija, pagalba jai 
draudžiama įstatymu. Kana
dos vyriausybė nuo karo nu
kentėjusių ŠriLankos žmo
nių paramai yra paskyrusi 3 
mln.dol. 

Prasidedant aktyviam 
vasaros kelionių ir poilsio 
sezonui, policija primena, 
kad Ontario provincijoje 
jauniems vairuotojams tai
komas naujas įstatymas - nė 
lašo alkoholio. Viešųjų par
kų ir poilsiaviečių lankyto
jams galioja tas pats sausas 
įstatymas. Už jo pažeidimus 
poilsiautojai gali būti išpra
šyti iš poilsio vietos, skiria
mos piniginės baudos. 

Naujas papildytas pilie
tybės įstatymas suteikė gali
mybę atgauti prarastą dėl 
karo ar užsienyje gimusių 
kanadiečių pilietybę. Keli 
tūkstančiai valstybės gyven
tojų, atstačius jų teises, gali 
didžiuotis Klevo lapo valsty
bės pilietybės dokumentu. 
Šiek tiek pakeistos piliety
bės gavimo sąlygos Kanados 
piliečiams, gyvenantiems už
sienyje. Kadangi jie visą lai
ką gyvena užsienyje, nemoka 
mokesčių Kanadai ir neturi 
kitų pareigų valstybei, jų vai
kai pilietybės negali pavel
dėti automatiškai. Tu pati 
taisyklė galioja ir įsivaikinus 
vaikus iš kitų užsienio vals
tybių. Išimtis - Kanados ka
riai ar diplomatinės tarnybos 
pareigūnai bei Kanados vy
riausybės atstovai užsienyje. 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
MOKYSIS UŽSIENYJE 

"Eurobarometro" ap
klausos "Studentai ir aukš
tojo mokslo sistema" duo
menimis, net 55% Lietuvos 
studentų ketina studijuoti 
užsienyje, rašo savaitraštis 
Veidas. Net 65% studentų 
nemato kliūčių siekti moks
lo užsienyje arba mano, kad 
tos kliūtys labai menkos. Kai 
kurie studentai atsisako 
planų studijuoti užsienyje 
tik dėl pinigų trūkumo. Be 
to, Lietuvos jaunimas yra 
gana geros nuomonės apie 
savo užsienio kalbų žinias: 
52% studentų mano užsie
nio kalbą mokantys pakan
kamai gerai, kad pajėgtų 
studijuoti svetur. Lietuvos 
studentai dėl mokesčio už 
aukštąjį mokslą pasidalinę į 

dvi stovyklas: 50% jų mano, 
kad aukštasis mokslas turė
tų būti nemokamas, o antra 
tiek yra įsitikinę, kad studi
jos gali būti ir mokamos, jei 
suteikiamos galimybės gauti 
paskolą. 

NELEGALIGAMYBA 

Per keturis šių metų mė
nesius nelegalaus alkoholio 
gamyba padidėjo 100%, o 
su narkotikų prekyba susi
jusių nusikaltimų padaugėjo 

45%. Policijos duomenimis, 
lyginant su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, bend
ras nusikaltimų skaičius išli
ko toks pat, tačiau atskirų 
nusikalstamų veikų padaro
ma daugiau. Didėja vagys
čių iš parduotuvių ir preky
bos įstaigų, gyvulių vagysčių, 
po kurių jie dažnai yra iš
dorojami, senyvų žmonių ir 
vaikų plėšimų, įvairaus po
būdžio sukčiavimų, kurių 

aukomis tampa pagyvenę 
žmonės, nusikaltimų elekt
roninėje erdvėje. Dvigubai 
išaugo prekyba nelegalaus 
stipraus alkoholio gamyba, 
o su neteisėtu disponavimu 
narkotinėmis ir psichotropi
nėmis medžiagomis, jų tran
zitu, išvežimu ir įvežimu susi
jusių veikų padaugėjo 45%. 

DAUGIAU NARKOTIKŲ 
Kriminalinės policijos 

biuro narkotikų kontrolės 
duomenimis, per praėjusius 
metus išsaugo narkotikų 
apyvarta, pasirodė naujos 
psichoaktyvios medžiagos, 
didėjo sulaikomų narkotikų 

kiekiai. Praėjusiais metais 
nustatytos 1838 nusikalsta
mos veikos, susijusios su 
narkotikų apyvarta, 2007 m. 
jų buvo užregistruota apie 
200 mažiau. Dažniausiai į 
pareigūnų rankas patenka 
iki 30 metų amžiaus asme
nys, nedirbantys ir nesimo
kantys, su viduriniu ar aukš
tesniuoju išsilavinimu. Po
puliariausiais narkotikais 
praėjusiais metais buvo ma
rihuana, amfetaminas, me
tamfetaminas ir ekstazis. 
Per 2006-2008 m. dvigubai 

padažnėjo sulaikymų dėl 

heroino, padidėjo kokaino 
pasiūla. Kokainas nebėra 
prabangos narkotikas, jį gali 
įsigyti bet kas, turintis pini
gų, o sulaikymų dėl kokaino 
buvo ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir mieste
liuose. Praėjusiais metais 
pareigūnai dalyvavo 28 tarp
tautinėse operacijose. Pa
reigūnų žiniomis, jau baig
tos devynios rezultatyvios 
operacijos, kuriose sėkmin
gai sulaikyti dideli narko
tikų kiekiai. 

KARPYS POKALBIUS 
Vyriausybė gegužės 6 d. 

nutarė apkarpyti išlaidas, 
skirtas valdininkų pokal
biams tarnybiniais nešioja
mais telefonais, sutaupant 
apie 5 mln. litų. Pritarta ir 
ūkio viceministerio R. Žy
liaus pasiūlymui tokius pat 
apribojimus taikyti ir po
kalbiams fiksuotojo ryšio 
telefonais - atitinkamą nu
t_?rimą pavesta parengti 
Ukio ministerijai. Finansų 
ministerio A. Šemetos teigi
mu, ministerijos pačios tu
rėtų patvirtinti griežtas tai
sykles, kaip naudotis fiksuo
tojo ryšio telefonais. Pokal
bių nešiojamais telefonais 
vartojimas dabar yra labai 
didelis, todėl pirmiausia rei
kia mažinti jį. Išlaidos tarny
biniais nešiojamais telefo
nais mažinamos nuo 0.45% 
iki 0.3% darbo užmokesčio 
fondo. 

NELAIMĖS PASEKMĖS 
Per ekologinę nelaimę, 

įvykusią kovo pabaigoje Ro
kiškio rajone, Juodupės se
niūnijoje, į aplinką galėjo 

išsilieti 100-110 tonų dyze
lino. Avarijos padarinių lik
vidavimas užtruks iki spalio 
20 d., o padarytą žalą turės 
atlyginti "Mažeikių nafta", 
pranešė aplinkos ministeri
jos ir Panevėžio regiono ap
linkos apsaugos departa
mentas. Aplinkos ministeri
jos Valstybinės aplinkos ap
saugos inspekcijos Avarijų 
pasisaugojimo ir valdymo 
skyriaus duomenimis, terša
lai pasklido 3.5 km teritori
joje, užterštas plotas sudaro 
35 ha. Šiuo metu surinkta 
apie 90 tonų teršalų. Nepri
klausomų žinovų išvadomis, 
per savavališką prisijungimą 
prie produktotiekio galėjo 
ištekėti 180-190 tonų dyze
lino. Naftos produktus pa
vyko sustabdyti prieš Juodu
pio miestelio tvenkinį, už
kirstas kelias jiems patekti į 
Latvijos teritoriją, nesukelta 
ūmaus toksinio poveikio žu
vims ir dumbliams. Gamtai 
padaryta žala dar nėra ap
skaičiuota, nes nebaigti 
rinkti teršalai. Ekologinė 
avarija Rokiškio rajone kilo 
dėl nelegalaus prisijungimo 
prie naftos produktų trans
portavimo vamzdyno Juo
dupės seniūnijoje. RSJ 

Sault Ste. Marie, ON 
BALANDŽIO 6 D. The Sau/t Star laikraš

tyje buvo išspausdinta ketvirčio puslapio dy
džio nuotrauka lietuvės tautiniuose drabu
žiuose - Rūtos Galinienės su Gidget Cote, 
šalia straipsnio daugiakultūriškumo tema Pas
sport to Unity means recognition for communi
ties. Jame Brian Kelly rašo, kad lietuvių bend
ruomenė jungiasi su Sault Ste. Marie "per pil
vą" - metiniame Passport to Unity renginyje 
vaišindama lankytojus kugeliu. 

Autorius kalbėjo ir su Dana Poderys, kuri 
matė kaip šio miesto lietuvių bendruomenėje 
liko tik 10-15 lietuviškų šeimų dėl mirčių, miš
rių vedybų ir išvykimų kitur. 1957 m. tas pats 
laikraštis rašė, jog mieste apsigyvenę arti 200 
lietuvių su pavardėmis kaip Druskis, Grigelai
tis ir Martinkus. 

Tikimasi, kad šiam renginiui paruoštas 
lietuviškas stalas su tautinėmis lėlėmis, kny- meksikiečius. Anksčiau rengtas White Pines 
gomis ir drožiniais padės vietiniams gyvento- gimnazijoje, kurios patalpos jau buvo per 
jams prisiminti lietuvių bendruomenę. Rengi- mažos, Passport to Unity renginys, pirmą kartą 
nyje taip pat dalyvavo 15 kitų etninių grupių surengtas Essar centre, sutraukė apie 1200 
atstovai, įskaitant suomius, indus, japonus ir lankytojų. Inf. 

Lethbridge, AB 
80-METĮ MININT. Dau

guma pirmųjų lietuvių čia su
važiavo 1928-1929 metais. Tik 
už Lethbridge miesto ribų, at
rodo, dar buvo vienas kitas 
atvykęs anksčiau. Tučiau tikrų 
duomenų nėra išlikę. Di
džiausia banga pasirodė po 
Antrojo pasaulinio karo 1948-
1950 metais atvažiavusių iš 
Vokietijos bei Austrijos sto
vyklų. Tuomet susidarė apie 
150 lietuvių telkinys. Naujų 
ateivių iniciatyva 1949 metais 
buvo įsteigtas Kanados lietu
vių Tarybos skyrius (iniciato
riai: Urbonas, V. Jankaitis, M. 
Petrulis, V. Rušas ir J. Atko
čiūnas), kuris vėliau tapo Ka
nados lietuvių bendruomenės 
apylinke. Ilgiausiai apylinkei 
vadovavo S. Noreika. 

Buvo rengiami Vasario 
16-osios minėjimai, į kuriuos 
susirinkdavo apie 60 asmenų. 
Gan veikli buvo tautinių šokių 

Hamilton, ON 
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS komitetas sveikina 
Kazį ir Eleną Gudinskus, 
švenčiančius 60 metų vedy
binį jubiliejų, linki sveikatos 
ir Dievo palaimos. Šia proga 
PLV aukojo: $100 - K.E. Gu
dinskai, M. Skrupskienė, A. 
Pusdešris; $75 - M.E Gudins
kai, vaikai ir Antanas; $50 -
S. Matukienė; $25 - l. Ulbi
nienė. 

A.a. E. Stabingienės at
minimui, užjausdami dukras 
Ritą (David}, Aldoną (Ray) ir 
vaikaičius, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $50 - E. 
Bubnienė; $20 - O. Bakšienė. 

Dėkoja - PLV komitetas 

Calgary ir 
Edmonton, AB 

KASMET Kanados lietu
vių kunigų vienybė siunčia ku
nigą į Kanados vakarus ap
lankyti ten gyvenančių lietu
vių. Thadicinis pavasarinis ku
nigo apsilankymas Calgary ir 
Edmonton miestuose, Alber-

grupė, kuri dažnai būdavo 
kviečiama pasirodyti kanadie
čių tarpe. Vieną kartą buvo 
pakviesta vykti į JAV, Great 
Falls, Montana. Tuip pat susi
darė skautų-skaučių būrelis, 
vadovaujamas V. Rušo ir G. 
Atkočiūnaitės (Noreikienės ). 
Vasaros metu buvo rengiamos 
gegužinės pas ankstyvesnės 
imigracijos lietuvių ūkininkus, 
kurie spėjo neblogai įsikurti. 
Kartą, susirinkus p.p. Valne
rių ūkyje, vakare prie laužo 
skautai linksmino dalyvius su 
maža programa, tautiniais šo
kiais ir skautiškom dainom. 

Atlikę sutartį cukrinių 
runkelių ūkiuose, daug naujų 
ateivių pradėjo išvažinėti į 

Ontario provinciją ar kitur, 
kur buvo didesnis darbų pasi
rinkimas ir didesnis lietuvių 
skaičius. Likus mažam skai
čiui jaunimo, tautinių šokių ir 
skautų grupės negalėjo išsilai
kyti. Bet lietuviai dar nenulei
do rankų ir bandė veikti po 

tos provincijoje, šiais metais 
bus ypatingas, nes šias bend
ruomenes sutiko aplankyti 
vysk. Jonas Ivanauskas, Kauno 
arkivyskupijos augziliaras, ku
ris tuo metu lankysis Kanado
je. Jis aukos Mišias lietuviams 
Calgary mieste birželio 6, šeš
tadienį, 3 v.p.p. Šv. Cecilijos 
šventovėje. Edmontono lietu
viams jis aukos Mišias birže
lio 7, sekmadienį, 11 v.r. Ed
montono Lietuvių Namų kop
lyčioje. Inf. 

Airija 
VILMA MOCEVIČIENĖ, 

į Airiją atvykusi iš Lietuvos, 
apsigyv:eno Balbringgan vieto
vėj e. Čia ji pirmoji lietuvė, 
dalyvaujanti savivaldybės rin
kimuose, atstovaudama "Fine 
Gael" partijai. Ji yra veikli ir 
lietuvių bendruomenėje, dar
buojasi lietuvių savaitgalio 
mokykloje. Kartu su bendra
minčiais įsteigė vaikų priežiū
ros komitetą, kuris pasirūpi
no, kad veiktų bendruomenės 
vaikų darželis. Jis pigesnis nei 
privatūs darželiai. Ji siekia, 
kad būtų pastatyti poilsiui 

KLB skraiste. Tačiau 1966 
metais KLB apylinkė užsida
rė. Dar bandėme švęsti Vasa
rio 16 privačiai. Dėjome pa
stangas dalyvauti etninių gru
pių renginiuose su lietuviškais 
rankdarbiais, valgiais, mode
liuota tautiniai drabužiai ir 
dalyviai supažindinti su Lie
tuvos padėtim bei istorija. 
Esant didesniam skaičiui lie
tuvių apsilankydavo lietuviai 
kunigai: pradžioje kun. S. 
Kulbis, vėliau vysk. V. Brizgys, 
kun. P. Gaida, kurių visi labai 
laukdavo. 

Kad ir mažas liko lietuvių 
telkinys, tačiau kelių asmenų 
dėka 1990 metais, Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
proga, miesto burmistras da
lyvavo Trispalvės pakėlime 
prie miesto rotušės, kur vėlia
va plevėsavo beveik 3 dienas. 
Šiuo metu čia gyvena maž
daug 25 lietuviškos kilmės as
menys. 

(Saulėtekis) G.S. Noreikos 

skirti namai, baseinas, vaikų 
žaidimo aikštelės. V. Mocevi
čienė dirba Piliečių informavi
mo centro padalinyje. JA 

London, ON 
MŪSŲ PARAPUOS ta

ryba rengia Jonines Laisvio
Petro Sergaučio dvare birže
lio 28, sekmadienį. Tą sekma
dienį Mišios bus ne 3 v.p.p. 
Mary Immaculate šventovėje, 
bet 1 v.p.p. Petro Sergaučio 
dvare, 660 Sunningdale Rd. 
E., Londone. Tuoj po Mišių 
prasidės Joninių šventė su 
skaniais valgiais ir lietuviška 
muzika bei daina. 

LAISVIS-PETRAS SER
GAUTIS skelbia savo dvaro 
klojime atliekamų daiktų iš
pardavimą - "Barn Sale" ge
gužės 22 ir 23 dienomis. Visi 
iš arti ir toli kviečiami atvykti. 

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

GEGUŽĖS 24, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Leonar
dą Radzevičienę-Mitalienę. 



Tėviškės žiburių 60-mečio šventėje balandžio 18 d. Mississaugoje sveikinimus ir dovanėles red. 
R. Jonaitienei įteikia Amerikos lietuvių savaitraščio Rytų pakrantės priedo redaktoriai 
Laurynas ir Eugenija Misevičiai Ntr. K. Poškaus 

Cicero lietuvių padangėje 
Balandžio 26 d. Cicero lietuvių pabendra

vimas-kavutė buvo visokeriopai įdomi. Kalbė
jo viena iš svečių - Čikagos lietuvių operos 
kolektyvo valdybos pirmininkė Elena Ablin
gytė ir pranešė, jog jau gautos įvažiavimo vi
zos solistams bei kitiems talkininkams iš Lietu
vos. Tačiau šis pavėluotas vizų išdavimas dabar 
kelia naujų rūpesčių ir darbų, nes vėl reikia 
derinti salės gavimo bei atlikėjų iš tėvynės at
vykimo datas. Todėl pastatymą tenka nukelti į 
ankstyvą rudenį (numatoma data - rugsėjo 13 
d. toje pačioje Sterling Morton Bast auditori
joje Ciceroje ). 

veiklą, prisimindama jos narių metinį suvažia
vimą Lemonte. Apie šią finansiškai stambiau
sią lietuvių organizaciją ji pakvietė pasisakyti 
buvusią jos veikėją Mariją Remienę, kuri 
trumpai pasidalijo įspūdžiais iš suvažiavimo. 
Apie tai dar kalbėjo E. Šulaitis bei kt. 

Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. K. 
Trimakas kalbėjo apie Sibiro tremtinės ir 
kankinės a.a. Adelės Dirsytės 100-ąjį gimtadie
nį, minėjimo darbus ir dedamas pastangas, 
kad ji būtų paskelbta palaimintąja. Apie tai 
kun. dr. Trimakas daug rašo spaudoje, skaito 
paskaitas ir kt. Jis taip pat kalbėjo ir apie Ga
vėnios susikaupimo vakarą, kurį vedė iš Lietu
vos atvykęs kun. Oskaras P. Volskis. Kartu bu
vo pasimelsta už neseniai mirusį nuolatinį Ci
cero lietuvių sekmadieninių susibūrimų ir 
šventovės lankytoją Aleksą Šatą, kuris iškelia
vo amžinybėn, sulaukęs 89-rių metų amžiaus. 

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas 
Mindaugas Baukus pakvietė visus į šios apy
linkės narių metinį susirinkimą, kuris įvyko 
gegužės 3 d. Taip pat visi buvo pakviesti į dr. 
Petro Kisieliaus mirties metinių proga vyku
sias pamaldas gegužės 9 d. Šv. Antano parapi
jos šventovėje. Mišiose dalyvavo Ciceroje gi
męs ir augęs, gerai Amerikoje bei Lietuvoje 
pažįstamas, kun. Arvydas Žygas. 

Renginio vedėja dr. Jolita Kisieliūtė-Na
rutienė kalbėjo apie Amerikos lietuvių fondo 

Nuolatinis šių sekmadieninių susirinkimų 
lankytojas ir kalbėtojas Stasys Bernatavičius 
išsakė savo nuomonę apie Cicero lietuvių na
mų savininkų klubo veiklą. Jis pasiūlė šio "tik 
ant popieriaus" veikiančio klubo ižde esančius 
pinigus perduoti Lietuvoje gyvenančių buvusių 
partizanų šeimų nariams. Programos vedėja 
dr. J. Kisieliūtė-Narutienė pažymėjo, jog apie 
šį klubą bei kitas veikusias Cicero lietuvių or
ganizacijas bus kalbama artimiausiu metu. Su
sirinkusieji buvo pakviesti į šimtmečio Draugo 
šventę. Ji įvyko gegužės 3 d., 3 v.p.p. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. E. Šulaitis 

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 

Varpas prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte, IL. Įrašas 
paminklinėje lentoje: "Šis 
varpas vadinamas Kazimiero 
vardu. Jis buvo lietuvių jauni
mo paaukotas buvusiai Šv. 
Kazimiero parapijai (Gary, 
Indiana), įsteigtai 1917 m. 
Prelatas dr. Ignas Urbonas 
buvo paskutinis parapijos 
klebonas, ištarnavęs joje 44 
metus. Varpas Kazimieras 
yra uždarytų lietuvių bažny
čių simbolis. Varpą išsaugojo 
ir atvežė p. Vladas Ruzga". 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans] 
S avin in kas Jurgis Kulie~ius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Peterburgo, FL, Lie
tuvos dukterų draugijos sky
riaus susirinkimas įvyko ba
landžio 24 d. Lietuvių klubo 
patalpose. Maldą sukalbėjo 
kun. dr. Matas Čyvas. Susi
rinkimui pirmininkavo val
dybos pirm. Gražina Vikto
nienė. Buvo pagerbtos nese
niai mirusios draugijos narės 
Zuzana Dzikienė ir Monika 
Andrejauskienė. Praeito su
sirinkimo protokolą skaitė 
sekr. Alvita Kerbelienė. Val
dybos pranešimą padarė 
pirm. G. Viktorienė. Skyriui 
buvo sėkmingi 2008-ji metai. 
Pelningai praėjo metinis or
ganizacijos renginys. Gauta 
labai dosni 7,000 dol. auka, 
o taip pat nemažai ir kitų 
aukų. Į Lietuvą labdarai pa
siųstas 21 siuntinys. Deltu
vos senelių namai džiaugėsi 
gautu siuntiniu ir labai dė
kojo geradariams iš Peter
burgo. Po pranešimų ir pasi
sakymų buvo išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Aldona Sta
siukienė, vicepirm. Rūta 
Bandžiukienė, sekr. Alvita 
Kerbelienė, ižd. Liuda Petku
vienė, socialinių reikalų vedėja 
Dana Rogers, narė Anelė Ma
čiulienė; revizijos komisija -
Aldona Grinienė, Milda Thmu
lionienė ir Irena Sodeikienė. 

St. Peterburgo Lietuvių 
klubas balandžio mėnesį pa
tyrė skaudžių netekčių. Am
žinybėn iškeliavo: a.a. Moni
ka Andrejauskienė, buvusi 
Lietuvos operos solistė, 1982 
m. iš Čikagos atvyko į St. Pete 
Beach, Fl. Buvo veikli klubo 
narė, vadovavo Lietuvos 
dukterų draugijos skyriui, 
kuris rengė madų parodas, 
aktyviai dalyvavo tarptauti
niuose "Folk Fair" renginiuo
se. Nuo 2003 m. velionė tvar
kė ir vadovavo Lietuvių klu
bo bibliotekai. Už nuopel
nus Lietuvių klubui buvo pa
kelta į klubo garbės nares; 
a. a. Vladas Gedmintas iš 
Worcherster miesto, MA, 
1980 m. persikėlė gyventi į 
St. Pete Beach, FL. Tuojau 
su žmona įstojo į Lietuvių 
klubą, priklausė Lietuvių 
pensininkų klubui, Lietuvos 
vyčiams ir Šaulių sąjungai. 
Jis su žmona Aniceta išaugi
no tris sūnus: Vladą - banko 
administratorių, Kęstutį -
atsargos pulkininką leite
nantą ir Aleksandrą - moky
toją; a.a. Bronė Oranauskie
nė-Urbonienė į St. Peterbur
gą atsikėlė 1969 m. iš Čika
gos. Turėdama gražų sopra
no balsą, įsijungė į Lietuvių 
klubo chorą. Taip pat dainavo 
Elenos Rūkštienės ir Gražinos 
Jezukaitienės vadovaujamuose 
oktetuose. Darbavosi Lietuvos 
dukterų draugijos skyriuje, 
Lietuvos vyčių organizacijoje, 
Lietuvių bendruomenėje. 

Australija 
A.a. Regina Jusevičiūtė

Pumputienė mirė kovo 11 d. 
Melbume. Velionė gimė 1923 

m. Šiauliuose. Dar maža bū
dama su šeima persikėlė gy
venti į Kauną. Ciaji 1941 m. 
baigė Kauno III-čiąją gim
naziją. Darbavosi įvairiose 
įstaigose. Artinantis sovie
tams į Lietuvą, R. Jusevičiū
tė pasitraukė į Vokietiją, kur 
susipažino su Vytautu Pum
pučiu ir sukūrė šeimą, 1944 
m. Pumpučiai išvyko į Aust
raliją ir apsigyveno Melbur
ne. Cia priklausė socialinės 
globos moterų draugijai, il
gus metus jos valdyboje buvo 
sekretorė. Veikli buvo ir lie
tuviškoj e parapijoje. Uoliai 
dalyvavo lietuvių renginiuo
se ir stropiai su vyru lanky
davo lietuvius ligonius. Ji sa
vanoriškai darbavosi Austin 
ligoninėje ir buvo apdova
nota kaip pavyzdinga sava
norė. Prieš 5-rius metus Re
ginos sveikata pablogėjo. 
Jos netektį išgyvena vyras 
Vytautas, visi artimieji bei 
draugai. 

Vokietija 
Frankfurte gyvenan

čiam mokslininkui dr. Kęs
tučiui Daugirdui kovo 22 d. 
buvo iškilmingai įteikta J. 
F.G. Goeterso mokslo pre
mija. Šio Bažnyčios istoriko 
vardo premija kasmet skiria
ma už geriausią metų moks
linį darbą vokiečių kalba 
teologijos, filosofijos ar tei
sės srityse, kaip skelbiama 
internete www.lietuviams. 
com. Dr. K. Daugirdas dėsto 
Bažnyčios istoriją J. Guten
bergo universitete Mainz 
mieste. Premija paskirta už 
pernai Vokietijoje išleistą 
knygą Andrius Volanas ir Re
fomzacija Lietuvos didžiojoje ku
nigaikštystėje. Garsusis Rad
vilos Rudojo sekretorius And
rius Volanas išsamiai knygoje 
pristatomas kaip teologas. 

Britanija 
Kasmetinis lituanisti

nių mokyklų sąskrydis "Drau
gystės tiltas" vyks birželio 5-
7 d.d. Lietuvių sodyboje, 
Hamshire grafystėje. Tam 
sąskrydžiui įrengtas palapi
nių miestelis. Programoje 
bus paminėtas Lietuvos var
do tūkstantmetis. Bus gali
mybė ir geriau pažinti lietu
vių kalbą, Lietuvos istoriją, 
etnokultūrą. Su lietuviškais 
žaidimais, dainomis ir pa
pročiais stovyklautojus supa
žindins Lietuvos kultūros ir 
meno premijų laureatė Ve
ronika Povilionienė, peda
gogų, folkloro atlikėjų Kirdų 
šeima iš Lietuvos, Londono 
lietuvių folklorinis ansamblis 
"Saduto". Gediminas Zujus 
pristatys roko operą Eglė žal
čių karalienė. Lituanistinių 
mokyklų mokytojams bus 
rengiami etnokultūros bei is
torijos užsiėmimai, taip pat 
bus proga pasidalinti savo pa
tirtimi. Šią stovyklą rengia 
Britanijos lietuvių sąjunga. 
Dalyvavimo mokestis - 60 
svarų. JA 
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Knyga apie rašytoją 
Jurgą Ivanauskaitę 
Knygą apie rašytoją Jurgą Ivanauskaitę (1961-2007) iš

leido Vilniaus leidykla "'fyto alba". Skirtoje rašytojos gimta
dieniui, beveik 700 puslapių knygoje Jurga; atsiminima~ po
kalbia~ laiJkai, kurią sudarė Dovilė Zelčiūtė, apžvelgiamas 
intensyvus ir įvairialypis talentingos moters gyvenimas ir kū
ryba. J. Ivanauskaitę prisimena artimieji, mokslo draugai, ra
šytojai, dailininkai, muzikantai, žurnalistai, režisieriai, akto
riai, dvasininkai, jos kūrinių 
vertėjai į kitas kalbas. 

Knyga prabyla 70-čia 

skirtingų balsų, atkuriančių 

menininkės, dukters, sesers, 
keliautojos ir spalvingos as
menybės portretą. Tui ir soli
dūs kultūrologiniai tekstai, 
kurių autoriai - profesoriai 
Viktorija Daujotytė, Irena 
Veisaitė, Jūratė Baranova, An
tanas Andrijauskas. Jurgos 
sielos kelionę analizuoja ku
nigai Julius Sasnauskas, Sal
vijus Pranekūnas, Tumas Šer
nas. Savo vertinimus išsako ir 
kolegos rašytojai - Jonas Mi
kelinskas, Kęstutis Navakas, 
Vytautas P. Bložė, Vanda 
Juknaitė, Donaldas Kajokas, 
Dalia J azukevičiūtė bei kiti. 

Jurga lvanauskaitė, rašy
toja, poetė, publicistė, daili
ninkė, dramaturgė, Lietu
vos valstybinės premijos 
laureaU sunkiausiais gyve
nimo metais - akistatoje su 
lemtimi 

Knygoje sudėti ir gausūs teatro ir kino žmonių įspūdžiai: 
Gyčio Padegimo, Algimanto Puipos, Vytauto Balsio, Gintaro 
Varno, Oskaro Koršunovo, Vytauto V. Landsbergio, aktorės 
Rasos Samuolytės ir daugelio kitų. Prisiminimais apie Jurgą 
pasidalijo ir Paulius Normantas, Arvydas Juozaitis, Algirdas 
Kaušpėdas, Dalia lbelhauptaitė. Knygoje spausdinami svar
būs Jurgos pokalbiai su Sigitu Parulskiu, Solveiga Daugir
daite, Vanda Juknaite, Donaldu Kajoku, skelbti įvairiais me
tais periodikoje. 

Pirmą kartą atskleidžiamas kitoks - intymus Jurgos bal
sas iš laiškų artimiesiems, kai atsiveria nerimastinga, kenčian
ti, laiminga, sut.eista, abejojanti, susi7.avėjusi ir sielvartaujanti me
nininkė ir moteris. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš 
asmeninių archyvų, spausdinama nematytų ar primirštų Jur
gos dailės darbų: plakatų, piešinių, iliustracijų. Knygos suda
rytoja D. Zelčiūtė buvo ir dviejų Jurgos eilėraščių knygų Šo
kis dykumoje (2004) bei Odė džiaugsmui (2007) redaktorė. 

Leidėjai surengė J. Ivanauskaitės 47-ojo gimtadienio šven
tę Vilniaus rotušėje 2008 m. lapkričio 14 d. Jos atminimas 
buvo pagerbtas taip, lyg rašytoja būtų gyva, - su dovanomis. 
Jos mėgtą muziką atlik.o garsūs Lletuvos atlikėjai-perkusi
ninkas Bernardas Janauskas, smuikininkas Martynas ŠVėgž
da von Bekeris, Naujų idėjų kamerinio orkestro artistai, 
buvo parodyti Agnės Marcinkevičiūtės dokumentinio filmo 
Šokis dykumoje fragmentai, aktorė Dalia Michelevičiūtė 
skaitė Jurgos eilėraščius, o aktorius Dainius Kazlauskas -
monologą iš Jurgos mėgto Valstybinio dramos teatro spek
taklio pagal Calderon d.e Ia Barca dramą Gyvenimas - tai sap
nas. Visi dalyvavę Vtlniaus rotušėje surengtame vakare buvo 
kviečiami atsinešti po nedidelį angeliuką - ar iškirptą iš po
pieriaus, ar pieštą vaiko, ar aptiktą tarp mielų suvenyrų, nes 
Jurga mėgo angelus, pati juos kūrė. Atneštus angeliukus 
žmonės dėjo ant Angelų stalo, o po gimtadienio šventės 
kiekvienas galėjo išsirinkti ir parsinešti namo kito žmogaus 
Jurgai dovanotą angeliuką. (LGITIC) 

A. STANISLAUSKAS 

Turšk.ėdama, barškėdama 
atidunda luošą dukterį turinti 
kaimynė. Prie mūsų prisėda ir 
įsijungia į bendrą šneką. Ir tos 
bendros šnekos kaip ir nebe
lieka - kalba ji viena, ir vis 
apie save ir savo dukrą, bet 
ne apie luošą, o apie kitą, kuri 
labai, labai graži, gabi ir išsi
lavinusi, kuri labai sėkmingai 
ištekėjusi už labai, labai geroj 
vietoj dirbančio žmogaus ir 
labai gerai gyvena centre. Ji 
labai džiaugiasi tokia dukters 
laime ir visokeriopai jai pa
deda gyvenimo pradžiai ... Ką 
jau ką, o po tūkstantėlį kas 
mėnesį sukrapšto - jaunave
džiams visko reikia. 

"Girdėjome, kad ir jau
nesniajai sekasi neprastai -
įstojo į universitetą ... ". "A, ta 
invalidė ... - tai mano kryželis: 
nei pačiai pažiūrėt, nei kitam 
parodyt ... " - numojo ranka 
kaimynė. "Na, į universitetą 
iš dešimties tik vienas įstoja, o 
ji dar ir dirba! Tuks kryželis 
visų tėvų svajonė. Gal jai ver
tėtų tą tūkstantėlį duot, kad 
tik mokytųsi, nes juk sveikatos 
neturi. Jaunavedžiai juk svei
ki. Arba bent per pusę abiem 
dukrom tą tūkstantėlį" - lyg 
ir patarinėjame kaimynei. 
"Baikit jūs, - supyksta toji,
ką čia kalbat, juk nieko neži
note", - ir, mostelėjusi ranka, 
susiraukusi nubilda laiptinėn. 

"Palauk, palauk, - skai
čiuoja buvusi buhalterė, - čia 
kažkas ne taip. Iš kur ji su
krapšto tą tūkstantėlį, jei jos 
pensija ir alga minimalios? 
Viso septyni šimteliai. Thi štai 
kodėl luošoji ir mokosi, ir dir
ba. Tuigi ir ji gauna mažiausią 
pensiją ir algelę - septynis 
šimtus. Kartu sudėjus abiejų 
varganus pinigėlius gaunasi 
tūkstantis keturi šimtai. Tai 
štai iš kur motušė "nugvelbia" 
tūkstantėlį jaunavedžiams. O 
po to abi su klipatėle badu 
marinasi. Luošė vaikšto su 
vienatiniu sijonėliu iš atraižų 
bei flaneline bliuskele iš vaikų 
skyri " aus ... 

O va, ir ji pati - išneša 
šiukšles. Grįžtančią kviečiame 
pas save ant suoliuko ir kalbi
name: "Girdėjome, kad sesuo 
ištekėjo, kas gi žentas? Ir ar 
nesunku mokytis universitete 
bei dirbti?" Pasirodo - išgirto
ji sesuo - vaikų darželio auk
lėtoja su septyniais šimtais al
gelės. O vyras išėjęs iš kalėji
mo ir niekaip nesuranda dar
bo. O dar pirmos santuokos 
sūnaus alimentai auga. Sun-

Tūkstantėlis 
(Gyvenimo išpjova) 

kiai sekasi ir jai, pinigų vis trūks
ta ... "Va, kai baigsiu univer
sitetą, bus ir alga dvigubai di
desnė, ir gyvenimas pagerės ... " 

Paklausėme, ar žino ji, 
kad motina kas mėnesį po 
tūkstantėlį duoda sesei? "Bai
kit, mama giriasi, iš kur pas 
mus tūkstančiai..." Mūsų bu
vusi buhalterė nuosekliai iš
dėlioja jos įdarbinimo tikslą ir 
pinigų perpaskirstymo dvigu
bus standartus. "Tu, mieloji, 
įtikinta, kad sena mama netu
ri iš ko padėti tau studentauti, 
todėl sutikai dirbti ir mokytis. 
Tačiau, sudėjus abiejų paja
mas, kas mėnesi gaunasi 
1,400, iš kurių 1,000 prideda
mas sveikai sesei prie jos al
gos. Thigi, aniedu turi 1, 700, o 
judviem su mama lieka 400, 
tai yra keturis kartus mažiau! 
Tudėl ir sėdite ant bulvių su 
kefyru". 

Logiška, žmogiška ir pri
valu būtų, jei motina su sese, 
susidėjusios savo algeles iš jų 
tegu ne tūkstantį, bet nors 400 
tau duotų, kad galėtum tik mo
kytis, bet nedirbti. Thčiau taip 
nėra! Atvirkščiai, sena motina 
ir luoša sesuo išlaiko sveiką 
gražuolę ir jos "alionsą"! Nu
stėrusi luošė prie tos skaičiuo
tės prideda dar skolas už sesės 
deimantinį žiedą. Kad vedy
bos būtų kaip visų ... 

"Na, o tau mama bent iš
leistuvėms baigus vidurinę ar 
nupirko suknelę ir batukus?" 
"Ne ... - nukando toji, - kad aš 
kuprota ir šluba ... Galiu tik su 
ortopediniais vaikščioti, o juos 
luošiems siuva nemokamai ... " 
"O ar žinai, kiek mama paėmė 
už tave valstybinių pašalpų ir 
pensijų per tuos 18 metų, kol 
gyvenai vaiknamiuose su pilnu 
valstybiniu išlaikymu ir tu jai 
nieko nekainavai? 

O gal ji tuos pinigus tau į 
taupomąją dėjo ir dabar tu 
turi gyvenimo pradžiai? Ne. 
Tai va iš kur tavo sesulė iš
puošta šilkais, karakuliais ir 
deimantais, o tu jai priversta 
dar ir dirbti! Tuu, mieloji, ne
reikia jokios pagalbos ir dar
bo - gali tik studijuoti! Gausi 
pensiją, plius stipendiją, ir bus 
ta pati suma tik tavo, o ne se
sers kišenėje. Tau nereik pa
galbos - reik tik, kad iš tavęs 
negrobtų!" 

"Thi kad mes pinigus de
dame į bendrą krūvą, mama 

juos tvarko ... " - abejoja savo 
savarankiškumu luošė, - "be 
to, mama sako, kad butas 
daug kainuoja, ir skolos mus 
pjauna ... ". Tai ne butas jus 
skurdina, o sesuo su "alfon
su". "Thi ką man dabar daryti? 
Motina pinigų tikrai ne
duos ... " "Mieloji, ne ji tau, o 
tu jai neduok savų pinigų! O 
kad neatimtų atidaryk sąskai
tą banke ir pervesk ten pensi
ją ir algą, kas savaitę pasiimk 
maistui, kad nebadautum, o 
kitus taupysi. Žiūrėk per vasa
rėlę ir tūkstantėij studijų pra
džiai turėsi. O rudenį - bėk iš 
namų į universiteto bendra
butį. Nedirbk, o tik mokykis 
ir tausok sveikatą. Baigsi -
dirbti reikės visą gyvenimėlį. 
Sesuo tikrai nepadės, jei da
bar drįsta imti pinigus iš senos 
mamos ir luošos sesers ... " 

Mergaitė nuslinko namo 
aiškiai pasimetusi, nes dabar 
jau suskaičiavo savo pensiją 
per visus internate gyventus 
metus ir motinos nusavintus 
bei metinę savo algelę. Paga
liau suprato savo skurdžių 
drabužių ir sesers puošmenų 
kilmę, o svarbiausia, kad ji yra 
tik darbo arklys, atnešantis 
pinigus, o ne luošas šeimos 
narys, reikalingas pagalbos, 
atjautos ir paramos ... 

Laukiame nuščiuvusios 
algų dienos. Į pavakarę pas 
luošės motinėlę švystelėjo 
mums palei nosį išsičiustijusi, 
žieduota, auskaruota ir kos
tiumuota jaunavedė. Ištem
pėme ausis, nes mūsų pamėg
tas suoliukas kaip tik po tos 
kaimynės virtuvės langu. Ilgai 
laukti neteko. Po kokių pen
kių minučių kyla skandalas ir 
tarp žodžių srauto girdime 
"Vagilka, tu pavogei mano pi
nigus ... Brude tu, kas už butą 
sumokės?" "Už butą sumokė
jau ir aštuoniolika metų į prie
kį" - nustembame išgirdę luo
šės balselį, po to girdime dun
des1 ir dviejų moteriškų balsų 
darnų duetą, vanojantį luošę 
tokiais žodžiais, kokių išsilavi
nę paprastai nevartoja. Dar 
po kelių minučių iš laiptinės 
išslenka klipatėlė: sumušta, 
su tekančiu krauju iš nosies, 
bet besišypsanti... "Negavo 
mano pinigų, visus į taupkasę 
pervedžiau, kaip patarėte. Bu
vau Vilniuje, perėjau į univer
siteto bendrabutį". 

Senoliai apie gegužę skuba, plaukia Kūrėjo nurodytais keliais. Pasidomėkime, ką mąstė apie ge
gužės mėnesį mūsų senoliai. 

Jei šermukšniai vėlai žydi, vasara bus šalta. Jei ievos gausiai žydi - vasara 
šalta. Šalta ir vėjuota gegužė - derliui į naudą. Lakštingala vidwy gegužės su
čiulbėjo ar spiečia bitės - bus karšta, sausa vasara. Gegutės kukavimas kregž
dei neparlėkus, gražiai žydėję, bet mažai vaisių užmezgę kaštonai buria vėsią, 
lietingą vasarą. Gerą derlių žada skruzdžių ir varlių gausa, pavasarį pievoje 
vaikštinėjantys balti, švarūs gandrai. Gegužės mėnesį daug karkvabalių -
prieš sausrą. 

Ne vienas mintyse pasižadame žvaigždėms ir žydinčiai gegužei būti dėme
singesni gamtai - gėlei, medžiui, čiulbančiam paukščiui, mažam vaikeliui ir 
savęs ieškančiam paaugliui. Juk gamta, kasmet besipuošianti nauju žaliuoju 
drabužiu ir žiedais, sužadina pačias jautrausias žmogaus sielos stygas - meilę 
motinai, pagarbą senoliams, gamtai. 

Kai ežerų, upių, šaltinių ir griovių pakraščius aukso spalvomis išgražina, 
išpuošia purienos, o geltonų pienių jūroje paskęsta pakelės, pievos, kiemai, 
pabraidykime po šitą geltoną užburiantį groži. Vakarais, kai saulė nusėda už 
miškų, o sodų žydėjimas susilieja su tolimais žvaigždynais, išgirstame strazdo 
fleitą. Prie upelio iki pat išnaktų suokia lakštingalos. 

Augalų žydėjimas, paukščių čiulbėjimas, drugelių plevenimas, bičių dūz
gimas - didelio darbo pradžia. žmonės pluša daržuose, laukuose, žieduose 
bitės renka medų, skruzdėlės namelius baigia statyti, paukščiai skuba ieškoti 
sau poros ir lizdeliams sukrauti vietos. Kiekvienas dirba savo darbą - lyg upė 

Gandras po atolą braidžioja, varles gainioja - varlės pievose vėsumą 
pranašauja. Kazlėkai ratais dygsta - bus ilgas ir gražus ruduo. Daug riešutų -
gilios žiemos ženklas. Varnos prieš lietų skraido ir garsiai krankia. Prieš gražų 
orą jos tupi medžių viršūnėse ir tyliai kranksi. Kurapkos po gubom slepiasi, o 
putpelės čirškauja - lauk lietaus. Jei voratinkliai jau rugpjūtį driekiasi ant 
pievų, pušelių, eglučių - lauk šilto ir giedro rudens ... Gegužės lietus rugius 
augina. Gegužėje du šalčiai: ievoms žydint ir ąžuolams sprogstant. 

RasaNorkuU 



Dangaus šešėlis - filmas apie 
v 

M.K. Ciurlionį ir jo gimines 
Lietuvos kultūros ir meno 

ikona tapusį dailininką ir kom
pozitorių Mikalojų Konstanti
ną Čiurlionį (1875-1911) gau
biančius mitus paneigia plačios 
menininko giminės palikuonys. 
Naujausiame režisieriaus Ro
mo Lileikio dokumentiniame 
filme Dangaus šešėlis atsklei
džiamos šimtą metų neskelb-

tos garsiausio lietuvių meni- Kompozitoriaus ir dailininko 
ninka M.K. Čiurlionio ir jo šei- tėvai 

pasibalnojęs mėlynais akiniais. 
Taip pat ir Čiurlionių pavardė 
buvusi pasiskolinta iš vietos 
dzūkų, kaip labai gražiai skam
banti, o tikroji pavardė buvusi 
visai nelietuviška. D. Karužai
tės sūnus K. Zakys atskleidžia 
ir labai romantizuotos M.K. 
Čiurlionio meilės S. Kyman
taitei šešėlinę pusę - esą kai 
menininkui buvo labai sunku 
gyventi Peterburge, kur ir paš
lijusi jo sveikata, vėliau jam 
gydantis Pustelniko nervų li
goninėje žmona jo nelankiusi, 
nepalaikiusi sunkiu metu ir 
tuo sukėlusi Čiurlionių šeimos 
šaltumą Sofijos atžvilgiu. Ta
čiau neįmanoma paneigti di
delės M.K. Čiurlionio meilės 
Sofijai, ypač atsiskleidusios jo 
laiškuose mylimajai. Taip pat 
yra išsaugoti abiejų vestuviniai 
žiedai, kuriuos, Konstantinui 
mirus, visada nešiojusi Sofija, 
gražiai užauginusi ir judviejų 
dukrelę. 

mos paslaptys. Filme kalbinti 
žinomi giminės atstovai - dau
giausia menininkai, moksli
ninkai, medikai - nelengvai, 
bet nuoširdžiai bando prisilies
ti prie garsiausio savo giminės 
atstovo M.K. Čiurlionio asme
nybės, jo ryšio su žmona Sofija 
Kymantaite, nelabai aiškių li
gos ir mirties priežasčių, įver
tinti dabartinį ryšį tarp Čiur
lionių giminės atstovų. M.K. 
Čiurlionis buvo vyriausias iš 
devynių vaikų - penkių brolių Sofija ir Mikalojus Konstan
ir keturių seserų - šeimos. tinas Čiurlioniai 
Jautrų filmo herojų kalbėjimą 
skatina ir tai, kad režisierius R. Lileikis ir pats 
yra šios šeimos dalis - M.K. Čiurlionio jauniau
sios sesers etnomuzikologijos profesorės 
Jadvygos Čiurlionytės vaikaitis. 

Filme Dangaus šešėlis kalba šviesaus atmi
nimo poetė Dana Karužaitė-Zakienė, dizai

Vienas iš M.K. Čiurlionio 
&iminės palikuonių medicinos profesorius G. 
Zukauskas paneigia nusistovėjusį įsitikinimą, 
kad M.K. Čiurlionis visą gyvenimą buvęs keis
tas, turėjęs psichikos sutrikimų, mat šių laikų 
vertinimu tokių nuolatinių įtampų ir nepritek
lių sukeltų sutrikimų turi dažnas žmogus ir tai 

neris Kastytis Zakys, medici
nos mokslų daktaras Gedimi
nas Žukauskas, dailininkė 
Ariana Čiurlionytė, filosofas 
Jonas Čiurlionis ir kiti. M.K. 
Čiurlionio giminės palikuonys 
neslepia, kad iš Varėnos kilęs 
garsusis kompozitorius ir dai
lininkas šeimoje visada buvo 
dievinamas, nors talentingos 
buvusios ir jo jaunesniosios 
seserys, ypač sesuo Jadvyga 
Čiurlionytė, nedrįsdavusi ro
dyti savo muzikinės kūrybos, 
tik slapčia ją skambinusi forte
pijonu. Čiurlionių giminės kil
mė, pasirodo, irgi ne lietuviš
ka. Pasak D. Karužaitės-Za- Čiurlionių šeima (iš kairės): Jadvyga, Stasys, Konstantinas, 
kienės, didžiausia paslaptimi Petras, sėdi Motina, Juzė ir Valerija 
Ę_iminė laikė tai, kad M.K. 
Ciurlionio senelis buvęs veng-
rų kilmės ir vaikų nuostabą sukeldavęs savo 
keistu elgesiu - į kaimą atjodavęs asilu, nosį 

M.K. Čiurlionis. Pasaka. Triptikas. 111 dalis, 
1907 Ntr. iš leidinio Lietuvos tapyba 

nėra laikoma psichine liga. O ir mirė M.K. 
Čiurlionis visai nuo kitos ligos - būdamas silp
nos sveikatos jis išėjęs iš ligoninės palatos, 
peršalęs, susirgęs plaučių uždegimu ir po 
pusantros paros palikęs šį pasaulį. 

Filme atvirauja ir vienas iš jauniausių 
Čiurlionių giminės atžalų - filosofijos mokslų 
daktaras Jonas Čiurlionis, teigiantis, kad Čiur
lionių giminė, turėjusi savo genijų, dabar yra 
labai susvetimėjusi, atitolusi, tarpusavyje ma
žai bendraujanti, juolab palikuonys labai iš
blaškyti - vieni gyvena Plungėje, Kaune, Vil
niuje, kiti - Klyvlande, Čikagoje (JAV). 

Šiemet "Studijoje 2" sukurtas R. Lileikio 
filmas Dangaus šešėlis - tai dviejų dalių ne
spalvota juosta su spalvotais M.K. Čiurlionio 
tapytų paveikslų intarpais. Filme galima pa
matyti M.K. Čiurlionio paveikslų eskizų, pa
ties dailininko fotografuotų nuotraukų iš Kry
mo, retų menininko brolių ir seserų nuotrau
kų, rankraščių ir laiškų reprodukcijų. 

Filmo kūrybinėje grupėje - žinomi kino 
kūrėjai: operatorius Viktoras Radzevičius, 
dailininkas Vytenis Lingys, kompozitorius 
Kipras Mašanauskas. (LGITIC) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Projektas "Baroko dia

logai", pradėtas vasario pra
džioj e Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) oratorija S. Ca
simiro Re di Polonia, tęsis iš
tisus metus. Oratoriją Šv. 
Kotrynos šventovėje atliko 
Lietuvos ir užsienio solistai, 
muzikantai, kamerinis cho
ras "Brevis", teatralizuotą 
jos atlikimą režisavo Rygoje 
gyvenantis italų režisierius 
Enrico Pezzoli, vaizdo pro
jekcijas sukūrė Dovydas Kli
mavičius, muzikinės dalies 
vadovas - Darius Stabinskas. 

Vasario 12 dieną Vilniaus 
evangelikų liuteronų šven
tovėje koncertavo ansamblis 
"Fretwork" iš D. Britanijos 
su programa Ugnies paukš
čiai. XVI-XVII a. žydų kom
pozitoriai Angljios dvare. Ko
vo mėnesį Sv. Kotrynos 
šventovėje ansamblis "Re
nato Rosic Consort - Aeste
tica Nova" iš Vokietijos, lie
tuviai džiazo muzikantai ir 
choras "Brevis" atliko sakra
linės ir džiazo muzikos pro
jektą Officium defunctorum. 

Vienas iš centrinių prog
ramos renginių turėtų būti 
liepos 6-8 dienomis planuo
jama italų kompozitorės 

Francesca Caccini (1587-
1640) opera Rudžiero išlais
vinimas iš Alčinos salos (La 
liberazione di Ruggiero), pir
moji moters kompozitorės 
parašyta opera pasaulyje. 
Rugsėjį planuojama muziki
nė programa Karalaičio Vla
dislovo kelionė į Romą, spalį 
- Orazio Vecchi (1550-1605) 
madrigalinė komedija L 'Am
fipamaso ir šokio projektas 
Dialogues Valstybiniame dra
mos teatre. 

Metų pabaigoje numato
mas Motiejaus Kazimiero 
Sarbievijaus (1595-1640) poe
zijos skaitymų ciklas ir kom
pozitoriaus Vaclovo Augus
tino kūrinio Lyricorum libri 
pagal M.K.Sarbievijaus eiles 
atlikimas. Taip pat rengėjai 
stengsis visuomenei plačiau 
pristatyti Lietuvos didžio
sios kunigaikštystės muziki
nius paminklus: Sapiegų 
rankraštį, Kražių, Karaliau
čiaus liutnios ir Braunsbergo 
vargonų tabulatūras, 1945 
m. išgelbėtąją muzikaliją -
Karaliaučiaus universiteto ir 
pilies bibliotekų bei Gothal
do rinkinius. 

Vilniaus festivalio prog
rama šiais metais skiriama 
"Vilniui - 2009 m. Europos 
kultūros sostinei". Gegužės 
13-29 dienomis vykstančia
me festivalyje bus keturi or
kestro muzikos vakarai ir dvi 
kamerinės muzikos progra
mos. Koncertuose skambės 
Georg Friedrich Handelio 
Messiah ( 17 41 ), šiuolaikinių 
ispanų autorių kompozicijų 

gitarai solo, Rodion Ščedri
no (g. 1932 m.) simfoninės 
freskos Lietuviška sakmė 
(specialiai užsakytos šiam 

festivaliui) pasaulinė prem
jera bei Krzystof Pende
reckio Styginių kvartetas Nr. 3. 

Festivalyje dalyvaus Bam
bergo simfoninio orkestro 
choras (dirigentas Rolf Beck), 
Los Romeros kvartetas "Ka
rališkoji gitaros šeima", 
Londono simfoninis orkest
ras su rusų klasikais (Stra
vinskio, Rachmaninovo, Ščed
rino kūriniais), diriguojamas 
vieno žymiausių rusų diri
gentų Valerij Gergiev. Ta
čiau labiausiai laukiama fes
tivalio viešnia, kuri dainuos 
Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje pabaigos koncerte 
gegužės 29 d. - tai Violeta 
Urmana (Urmanavičiūtė). 
Ji koncertuos su savo vyru 
tenoru Alfredo Nigro ir Lie
tuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru ( dir. Modestas Pit
rėnas ). Programoje labai re
tai girdimos arijos iš Chris
toph Willibald Gluck operų 
Alceste ir Iphigenie en Tauri
de, Luigi Cherubini operos 
Medee (1797), Hector Ber
lioz operos Les Troyens bei 
H. Berlioz kantata La mort 
de Cleopatre. 

Vilniaus rotušėje balan
džio 8 dieną vyko "Gervėčių 
krašto diena", pristatant sa
vitą lietuvių etninę sritį da
bartinės Gudijos teritorijoje. 
Gervėčių kraštas buvo isto
rinė Lietuvos Vilnijos dalis, 
bet, 1939 m. prijungus Vil
niaus kraštą prie Lietuvos, 
jis liko sovietinės Gudijos 
valdžioje. Vilniaus rotušėje 
buvo surengta Gervėčių 

krašto liaudies menininkų 
meno dirbinių paroda, do
kumentinio filmo Gudijos 
lietuviai premjera, pokalbis 
apie Gervėčių krašto, lietu
vių kultūros ir švietimo cent
ro, lietuviškos mokyklos rei
kalus. 

Gervėčiuose buvo Di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių, Vilniaus vyskupų dvarai, 
valdos, medžioklių plotai. 
Žmonių socialinė, ūkinė, švie
tėjiška veikla buvo susieta 
su Lietuva. Pirmoji, medinė 
Gervėčių šventovė pastatyta 
1526 metais. 1899-1903 m. 
pastatyta mūrinė neogotiki
nė Švenčiausiosios Trejybės 
šventovė. XIX š. Gervėčių 
kaimas buvo Ašmenos ap
skrityje, daugelis gyventojų 
buvo lietuviai. Norėdamas 
atkurti tampresnius ryšius 
su Lietuva, Gervėčių klubas 
jau keletą metų ruošia "Ger
vėčių krašto dienas" Lietu
vos miestuose - Vilniuje, 
Trakuose, Švenčionyse, Kau
ne, o "Lietuvos dienas" Ger
vėčiuose. Šie renginiai turi 
nemažą atgarsį ir visoje Gu
dijoje. Klubas skaičiuoja, 
kad šiuo metu apie 10,000 
gervėtiškių gyvena Lietuvo
j e. 1992 m. duomenimis, 
Gervėčiuose buvo 1,200 gy
ventojų, iš kurių tik trečdalis 
- lietuviai. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų .„ ... „ .... „ „ .. 0.50% 
180-364 dienų „„„„.„„„ 0.50% 
1 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 
1 metų term. ind „„„„„„ 1. O 0% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.15% 
1 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% 
1 metų „„„ „„„„„„„„„ „ „„ 1. 75% 
2 metų „„„ „„„.„„ „„„ „„„. 2.25% 
3 metų „„„ .„ „„„„„„„ .„ „„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2. 75% 

5 metų „ ..... „„„„„ ..... „ „„„ 3.00% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr„ treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadienia is 
Sekmadieniais 

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

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

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

Sutarties paskolas 
nuo „ „ „„„„ .„„„ „„„ „„„„„ . 4. 75%> 

Nekihlojamo tum pasimes 

Su nekintančiu nuošimčiu 

l metų .„„„„„„.„„„„„.„„„„„„.„. 3.500/o 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.00% 
3 metų .„„.„„.„.„ .. „„„.„„.„„.„„ .. 4.25%> 
4metų.„„.„„.„.„„„„„„„„„„.„.„. 4.50°/o 
5metų.„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„. 4.75% 

Su kintančiu nuošimčiu 

1,2,3 metų „„„.„„„„„„„„.„„„ 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
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! 

Pasirinkite sau t inkamiausias ąlygas Inte rne te ir tada le iskite 
mums rast i jums geresnę ka iną . Arba skambinkite : -
poniai Wijola i - (angliška i ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M.Sc„ Ortho. Dip„ FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto O , MSW lCS 
lCI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Atvelykis Toronto Lietuvių 
Namuose 

Vaiskų, saulėtą balandžio 19 sekmadienį 
Turonto Lietuvių Namai pakvietė visus - ir di
delius, ir mažus - į tradicinius Atvelykio pie
tus. Skoningai, velykine tematika papuoštoje 
salėje švęsti Atvelykio susirinko gausus būrys 
tautiečių - apie 120. Lietuvių Namų Moterų 
būrelio narė Laima Mačionienė pasveikino 
lietuvišką išeiviją su šv. Velykomis ir pristatė į 
Atvelykio pietus atvykusius svečius: ne tik iš 
Ontario provincijos, bet ir iš tolimosios gimti
nės Lietuvos. Tuliau sveikinimo žodį tarė Mo
terų būrelio pirmininkė Benita Bedarfienė. 
Kristaus prisikėlimo šventės proga ji susirin
kusiems palinkėjo daug stiprybės, sveikatos ir 
kad pavasarinė atgimimo nuotaika bei Dievo 
palaima mus lydėtų visus metus. 

Pagaliau atėjo vaikučių svajonių išsipildy
mo valanda - ilgai lauktoji Velykų bobutė (Al
dona Biškevičienė). Ji vaizdingai papasakojo 
apie šv. Velykų tradicijų atsiradimą, senuosius 
lietuviško kaimo papročius, siekiančius net 
XV šimt., bei Velykų šventimą prieškarinėje 
Lietuvoje. Liko neatsakytas tik vienas "globa
linis" klausimas: kas pirmiau atsirado - višta 
ar kiaušinis? Na, bet turime vilčių - gal atei
nančioms kartoms pavyks įminti šią šimtmeti
nę mįslę. Velykų bobutė atkeliavo ne tuščio
mis, o su pintine, sklidina dailių margučių ir 
dovanėlių vaikučiams. Visi šventėje dalyvavę 
mažieji prisiminimui gavo margučių ir žaisliu
kų, už ką buvo nuoširdžiai dėkingi Velykų bo
butei. 

Toronto Lietuvių Namų Moterų būrelio pir
mininkė Benita Bedarfienė Atvelykio šventėje 

Na, o programos pabaigoje Moterų būre
lio pirmininkė pakvietė visus šventės dalyvius 

Toronto LN Moterų būrelio vicepirmininkė 
Vilija Bijūnaitė su Velykų bobute (Aldona 
Biškevičiene) Atvelykio šventėje 

pasivaišinti tradicinėmis velykinėmis Moterų 
būrelio suruoštomis vaišėmis - aš tai pavadin
čiau "girių aidas". Ir ko tik ten nebuvo: talen
tingos šeimininkės prikepė sausainių ''baravy
kų", ''voveraičių", pyragą "ežiukų šeimynėlė", 

tortą "beržo šaka" ir taip toliau, jau nekalbant 
apie meniškai nudažytus margučius bei gausy
bę saldumynų, tortų ir kt. Kad šis puikus ren
ginys įvyktų, gausiai prisidėjo visos Toronto 
Lietuvių Namų Moterų būrelio narės, pirmi
ninkė B. Bedarfienė, pavaduotoja Vilija Bijū
naitė. 

LN Moterų būrelis aktyviai dalyvauja ren
giant įvairias šventes Thronto Lietuvių Na
muose, kaip renginius "Rudens vakaras'', ka
lėdinį pobūvį LN darbuotojams, Atvelykio 
stalą, Motinos ir Tėvo dienų paminėjimus ir 
kt. Moterų būrelio ateities viltys: toliau veikti, 
aktyviai prisidedant prie LN renginių ruošimo, 
patraukti naujosios kartos išeivijoje gimusias 
jaunas moteris ir "trečiosios bangos" ateives 
toliau puoselėti lietuviškas tautines tradicijas, 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje. Zita Bilevičiūtė, 

Lietuvių žurnalistų sąjungos narė 
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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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasL Reikia paramos ir Tb ilUs žiburiams. Kas galite, 
paremkite juos auka ar rėmėjo prenumerata, testamentiniu palikimu. TŽ leidėjai 
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Numesk, Tėvyne, rūbą seną! 
Lengva pasakyti, tačiau 

padaryti, jei trūksta valios, jei 
naujo rūbo pasisiūdinti nesi
seka, tenka dėvėti seną tar
kim, - sermėgą. Lietuvoje -
raudoną ... "Bloga, bloga, la
bai bloga valdžia", - sako hu
moristas. Tuip ir yra iš tikrųjų. 
Jam čia pat atkertama, kad 
valdžia tokia, kokią išsirenka 
liaudis. Tačiau dešimtmečius 
sovietizuota tauta turi būti 
apsaugota nuo pasirinkimo iš 
blogų kandidatų į valdžias. 
Tautos desovietizacijos proce
sas ilgas, nes homo sovieticus 
sindromas gyvastingas, jis ne
leidžia visuomenei vertybiškai 
mąstyti, apsispręsti, tačiau de
sovietizuoti patį demokratijos 
mechanizmą, kuris nebūtų su
sietas su komunistinės no
menklatūros įtaka, buvo ir te-

bėra įmanoma. 
Nuo pat nepriklausomy

bės atgavimo kapstomasi po 
"bildukų", kolaborantų bei 
etatinių kagėbistų esamas ir 
numanomas bylas. Į narplio
nei prilygstančią, be apčiuo
piamų pasekmių liustraciją, 

jie nebekreipia dėmesio. O jų 
šeimininkai, pakeitę raudonas 
"sermėgas" su penkiakam
pėmis į smokingus su raudo
nais gvazdikais atlape, kaip 
niekur nieko, maudosi turtuo
se, piniguose ir malonumuose 
teisėtvarkos ir teisėsaugos še
šėlyje; jų liustracija nepalietė. 

Seimams buvo dvi progos 
desovietizuoti demokratijos 
mechanizmą (1990-1992 ir 
1996-2000 metais), tačiau jos 
nebuvo išnaudotos. Su pasta
raisiais seimo rinkimais atsira-

do trečia. Patriotinės visuome
ninės organizacijos, laikyda
mos liustracijos įstatymą ydin
gu iš esmės, 2008 m. vasario 
27 d. kreipėsi į seimą, Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitetą, Liustracijos 
komisiją ir Lietuvos genocido 
ir rezistencijos tyrimo centrą, 
reikalaudamos jį keisti, nu
matyti pasekmes ne tik nusi
kaltimų vykdytojams, bet ir -
griežtesnes nusikaltimų užsa
kovams. 

Ar pasinaudos naujas sei
mas trečiąja proga padėti Tė
vynei nusimesti rūbą seną, ar 
nesukliudys jam homo sovie
ticus sindromas, netrukus tu
rėtume pamatyti. Lieka viltis, 
kad trečias kartas bus sėkmin
gas. (Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) Algimantas Zolubas 

Kaulų klausimas tinių kalinių ir partizanų kau
lams. Jų išniekintų lavonų 
kaulų vietos daugiausia neži
nomos. Jas, aišku, žinojo ir ži
no NKVD ir KGB tarnavę lie
tuviai, rusai ir žydai. Kai kurie 
lietuviai žinomi ir yra ap
klausti. Rusai, aišku, nepriei
nami. 

Kur bekasinėtum sename 
istoriniame Vilniuje, gali ti
kėtis susidurti su kurios nors 
tautos nario kaulais. Bent jau 
lietuviai, kaip įrodyta, randa 
pagarbias kapines senovės ar 
pastarųjų karų aukų išliku
siems palaikams. Tud labai iš
skirtinai nuskambėjo didis po
litinis tarptautinis alasas dėl 
statybos sklypo Šnipiškėse. 
Mat mes čia esą įžeidžiame 
visą amerikiečių tautą. 

Ypač keistokai pasirodė 
Vilniuje atsiradusi neva neša
liška "užsienio ekspertų" de
legacija. "Nešališkai" žiūrint, 
ji atrodė kaip aukščiausio 
laipsnio šališkumų parodos 
rodinys. Kas sugalvojo tokį 
rimto reikalo pavertimą į pi
gią komediją? Dargi pridėtas 
ir virgulės demonstravimas. 

~ PJJfjūnaj. 
<;;f_Y;antJ,l atio??„ 

~/J'vice; 
VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvi11, rusų, 
pra11cūzų ir 
a11glų kalbomis. 

Esu Onlario provincijos akre
dituota vertėja prie Teisė au
go minislerijos (Minislry of 
the Allorney General) 

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416621-1638, fax416 62Hl479 

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Toronto, Ontario M9B 5C9 

Virgulės reikalu būčiau 
galėjęs kvietėjams sutaupyti 
daug lėšų ekspertovkelionei. 
Jau prieš 65 metus Siauliuose 
išmokau su vyšnios medžio 
šakele atsekti požeminę van
dens gyslą. Prieš 40 metų Flo
ridoje senas elektrikas parodė 
kaip (metaline) virgule nusta
tyti pakastų elektros kabelių 
linijas. Tačiau, mano "virgu
linė patirtis" nublanksta prieš 
importuoto eksperto užsimo
jimą atrasti kelių metrų gilu
moje užkastus kaulus ir dargi 
atskirti žydų kaulus nuo kitų 
tautų ar tikėjimų narių kaulų. 

"Galimų" kapų galimo iš
niekinimo galimybių pasauli
nėn švieson iškėlimo bandy
mas, atrodo, esantis antisemi
tizmo provokacijos kelmo at
žala. Ypač, kad seniai įrodyta 
pagarba Lietuvoje dabar už
tiktiems svetimtaučių kau
lams, jiems surandant atitin
kamas kapines. Vienintelė is
torinė nepagarba Lietuvoje 
yra komunistų nukankintų ar 
kitaip nužudytų lietuvių poli-

Th.čiau pasaulyje paskli
dusius buvusius KGB ar NK
VD žydus galėtų apklausti sa
vų žmonių kaulų orumu teisė
tai besisieloją ir virgules de
monstruoją užsienio atstovai. 
Prelato dr. Juozo Prunskio 
knygutėje Lithuania's Jews 
and the Holocoust nurodo pir
mosios Sovietų okupacijos 
NKVD (KGB) tautinę sudėtį: 
"Aukščiausių NKVD parei
gūnų Kaune buvo - 50% rusų, 
40% - žydų ir 10% - lietu
vių". Kaip tai bevertintume, 
aišku, kad daugiau žydų negu 
lietuvių gali žinoti, kur ieškoti 
okupanto nužu4ytų Lietuvos 
patriotų kaulų. Šis dabar vie
šumon iškeltas galimų žydų 
kapinių Vilniuje klausimas su
daro gerą progą kelti ir lietu
vių kaulų klausimą. 

Vilius Bražėnas 

~ w~::i \l~~ 

DENT..A.L C:::..A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 
Tel. <41a> 763-5677 

MILMANTAS Immigr ation & Translation Ser vices 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventoj o statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska i ta ) 
Kasdieninių kintamųjų palū kanų 

l metų 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podolinimos netoikomos) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 melų 
l metų iškeičiomos 

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

1-------------1 Neša metines or sudėtines 

PAP ILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% palūkanos 

"Planas 24" Kasdienini ų 
pa lūka n ų čekių / taupomoji 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno podolinimos) 

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 ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiomos 

l metų JAV dolerių 

TERM INUOTI 
I N DĖLIAI 
30-89 dienų 
90-l 79 dienų 
l 80-269 dienų 

1------------• 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASD I EN I NIŲ l metų 
PA LŪKANŲ 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 

Atviros, kintamųjų pa lūkanų 

Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 

l melų 

3.25% ,_ _______ __ 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdien inių 
kintamųjų palūkanų 

l melų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 melų 
pogol pareikalavimą 

1-------------1 5 melų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būti keičiami be jspėjimo 

MH 
PARAMA 

LEDAS AEFRIGERATION 
AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Tūkstantmečio odisėjos 
buriuotojai Toronte 9-0SPORTAS 

v 

BRONYS STUNDŽIA bet dažnai vandenyne lauki, kad vėjas sustip
rėtų, nes nusibosta klausytis variklio dude
nimo. 

Zinios iš Lietuvos 
Per Toronto lietuvių bendruomenę sklido 

garsas, kad aplink pasaulį buriuojančios jach
tos "Ambersail" įgula, pasiekusi Halifakso 
uostą, žada atskristi į Torontą. Rodos, buvo 
numatyta atvykti vandens keliu, bet per mažai 
laiko, nes turi sugrįžti į Lietuvą iki liepos 5 
dienos. Tą dieną ten turi vykti 1000 metų Lie
tuvos vardo paminėjimo sukakties iškilmės. 
Greičiausiai, sumanymą su jachta lankyti lietu
viškas bendruomenes ir vietovėse, kur būtų 
sustojama, susitikti su įvairiais pareigūnais ir 
spaudos atstovais šventės rengėjams pateikė 
Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS). Tuo suda
ryta proga sutiktus asmenis supažindinti su 
Lietuva, nes daug kur ji maišoma su Latvija. 
Iš anksto numatyta sustojimo vietose keisti 
įgulos ir jachtų vadus. Tuo siekta įgyti daugiau 
patyrimo. 

Kiekviena kelionė neapseina be sunkumų 
ir nepageidaujamų nuotykių ar įvykių. Daugu
ma vadinamųjų "žemės žiurkių" galvoja, kad 

Tūkstantmečio odisėjos "Ambersail" įgulos 
kapitonas Linas Tamkvaitis (kairėje) ir vienas 
iš buriavimo pirmūnų Bronys Stundžia; už jų 
- įgulos nariai Ntr. K. Baliūnaitės 

keliones jūroje lydi tik audros. Tai dažnai pri
klauso nuo metų laiko, geografinės padėties, 
laivo tinkamumo ir įgulos patyrimo. Būna, kai 
užgula stiprūs vėjai, kartais ir audra pasitaiko, 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

Neturiu žinių, kaip lietuviams sekėsi bu
riuoti iš Australijos iki Pietų Amerikos, ilgiau
sią tarpą, einantį palei 40-tą lygiagretę, maž
daug keliolika tūkstančių jūrmylių. Tas kelias 
pasižymi stipriais vėjais, galimomis audromis. 
Ten yra žuvę nemažai įvairių laivų. Taip be ži
nios 1938 m. dingo vokiečių mokomasis bur
laivis "Admiral Karpfanger" su 60 vyrų įgula, 
tarp kurių buvo 33 jūrų mokyklos mokiniai. 
Tai buvo stiprus laivas, vedamas patyrusio ka
pitono. Gal trūko laimės? 

Prisimintina, kad pradėjus skeldėti vadi
namajai geležinei uždangai, trys jachtos 1989 
m., jau susidarius Sąjūdžiui, su lietuviškomis 
trispalvėmis perkirto Atlantą ir pasiekė JAV 
krantus. Atstačius nepriklausomybę, dvi jach
tos apiburiavo žemės rutulį. Sovietai leisdavo 
buriuoti tik Baltijos jūros pakrantėmis. Dar 
toliau žvelgiant į praeitį, mano mokytojai bu
riuodami pasiekė tik Londoną ir Oslo miestą 
Norvegijoje. Tais laikais tai buvo laikoma ne
mažu žygdarbiu. Tada buvo dainuojama" .. .prie 
jūros aukštaičiai, prie jūros žemaičiai ... ", o 
paskui prarasta Klaipėda, prarasta ir tėvynė. 

Dabar grįžkime į šias dienas ir kalbėkime 
apie jachtos "Ambersail" kelionę. Atburiavus 
į Miami (JAV), jachtos vadą Šiugždinį pakeitė 
Linas Tamkvaitis ir išplaukė šiaurės kryptimi. 
Sustota Bostone, Niujorke ir, pasiekus Kana
dos vandenis, įplaukė į Halifakso uostą. Atro
do, jau iš anksto ambasadorė G. Damušytė ir 
KLB valdybos pirmininkė J. Kuraitė-Lasienė 
planavo "Ambersail" buriuotojus pristatyti di
džiausiai Kanados lietuvių bendruomenei To
ronte. 

KLB pirmininkei J. Kuraitei-Lasienei iš
vykus į Lietuvą, sutikimo rengimu rūpinosi 
buvusi KLB pirmininkė R. Žilinskienė. Bu
riuotojų sutikime dalyvavo apie 500 žmonių. 
Po viešėjimo Toronte, jachta su pasikeitusia 
įgula, vadovaujama kito jachtos vado V. Go
lumbauskio išplaukė į Ispaniją. Klausant skai
tomo prezidento V. Adamkaus laiško, teko 
prisiminti, kad prezidentas yra Lietuvos bu
riuotojų sąjungos (LBS) garbės narys. 1989 m. 
su talkininkais surengė per Atlantą buriuotojų 
įgulų sutikimą Čikagoje. Kitas LBS garbės na
rys yra buvęs prezidentas A. Brazauskas, kuris 
buriuoja ir turi nuosavą jachtą. Jam pritariant 
buriuotajai galėjo išeiti į Atlantą. Pažymėtina, 
kad jachtos vadas L. Tamkvaitis yra Lietuvos 
buriuotojų sąjungos (LBS) valdybos sekreto
rius. Toronte LBS turi garbės narį, vieną bu
riuotoją. 

Spaudoje pasirodė užuominų, kad per 
daug Lietuvoje jachtų turi angliškus vardus, 
kaip ir "Ambersail". Lietuviams svarbu neatsi
likti nuo kitų kraštų buriuotojų, kurių eilė 
jachtų kasmet apiburiuoja žemės rutulį. Net 
kelios moterys, vienišos, be sustojimo tai pa
darė. Jas turėjo lydėti laimė. Bet buvo gerų 
buriuotojų, išplaukusių ir dingusių be žinios. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

• Vengrijos sostinėje pasi
baigusio šiuolaikinės penkia
kovės pasaulio taurės trečiojo 
vyrų rato varžybų bronzos me
dalį iškovojo Pekino olim
pinių žaidynių vicečempionas 
Edvinas Krungolcas, baig-

Edvinas Krungolcas 

mėje surinkęs 5888 taškus ir 
užėmęs trečiąją vietą. Lietu
vos sportininkas fechtavimosi 
rungtyje surinko 856 taškus, 
plaukime - 1336, jojime -
1140, bėgime ir šaudyme -
2556. 

• Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) čempionato serijos 
antrosiose rungtynėse Vilniu
je susitiko vietos "Lietuvos 
rytas" ir Kauno "Žalgiris". 
Rekordinę pergalę rezultatu 
100:58 (20:22, 32:11, 26:10, 
22: 15) iškovojo vilniečiai. Se
rijoj e iki keturių pergalių 
"Lietuvos rytas" dabar pir
mauja 2-0. Pirmąsias rungty
nes Kaune rezultatu 94:84 lai
mėjo "Lietuvos rytas". Regu
liariajame LKL sezone abi 
dvikovas laimėjo "Žalgiris" ir 
Vilniuje (75:64), ir Kaune 
(84:76), o bendras tarpusavio 
dvikovų visose varžybose san
tykis tapo 6:3 vilniečių nau
dai. Skaudų pralaimėjimą ant
rosiose Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) baigmės serijos 
rungtynėse patyręs Kauno 
"Žalgiris" kirto atgal. Kau
niečiai trečiajame susitikime 
namie 110:84 sutriuškino Vil-

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus l eisit sutelktas 5. 03 min dol. Fondo 
pa rindini kapitalas davė 3. 42 min.. dol. pelno lietuvybė 
i"laikymui Kanadoje lzumanita1inei pa albai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentam . 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 

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

ar į namus 416-231-4937 

Pri iminkime mū ų Fondą gyvybė draudimuo e 
bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O 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 . 

niaus "Lietuvos rytą" ir su
švelnino baigmės serijos iki 
keturių pergalių rezultatą 1:2. 

• Italijoje pasibaigusių 
Tarptautinės teniso federaci
jos (ITF) jaunių (iki 18 metų) 
antrosios kategorijos varžybų 
"Citta' Di Prato" dvejetų 
rungtynes laimėjo Šiaulių te
niso mokyklos auklėtiniai. 
Dovydas Sakinis ir Vadimas 
Pinko dvejetų baigmėje 7:6 
(7:4), 6:2 įveikė olandų K. 
Griekspoor bei S. Griekspoor 
porą. 

• Vilniuje pasibaigusio 
Lietuvos moterų šachmatų 
čempionato nugalėtoja tapo 
Živilė Šarakauskienė (ELO 
koeficientas 2210), surinkusi 
7 taškus iš 9 galimų. Čempio
nė per 9 varžybų ratus laimėjo 
5 partijas ir 4 sužaidė lygio
siomis. Po 7 taškus taip pat 
surinko, tačiau pagal papildo
mus rodiklius atitinkamai 
antrąją bei trečiąją vietas už
ėmė Deimantė Daulytė 
(2269) bei Simona Limontaitė 
(2208). Dvylikos dalyvių Lie
tuvos šachmatų vyrų pirme
nybes pagal papildomus ro
diklius laimėjo 8 taškus iš 11 
galimų surinkęs Šarūnas Šuls
kis (ELO koeficientas 2555). 
Nugalėtojo sąskaitoje - 5 per
galės ir 6 lygiosios. Antrąją 
vietą su 8 taškais užėmė Vid
mantas Mališauskas (2459). 

• "Swedbank Rally-2009" 
lenktynes, kurios kartu buvo 
ir Lietuvos automobilių lenk
tynių čempionato antrasis ra
tas, įtikinamai laimėjo Kauno 
"Juta Racing" nariai, šalies 
čempiop.o titulą zjnantys Vy
tautas Svedas ir Zilvinas Sa
kalauskas. V. Švedo ir Ž. Sa
kalausko "Mitsubishi Lancer 
Evo IX" automobilis, jau po 
pirmųjų dviejų greičio ruožų 

išvystė didelį 138.84 kilometro 
per valandą vidutinį greitį. 

• Lietuva visais laikais 
~arsėjo savo disko metikais. 
Sios lengvosios atletikos rung
ties atstovai, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, parvežė net 
tris olimpinius aukso medalius. 
Tačiau daugiausia vilčių 
lengvosios atletikos specialis
tai sieja su Andriumi Gudžiu
mi. Panevėžyje vykusiose me
timų pirmenybėse jo diskas 
nuskriejo 63.15 metro. Tai ir 
naujas 19-mečių šalies rekor
das. (19-mečių diskas 1.75 kg., 
suaugusiųjų 2.00 kg.). VP 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristaty
mas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dienas, pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

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



Tėviškės žiburių 60-metį padėjo atšvęsti ir jaunimas 
Ntr. L. Lukoševičiūtės 

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės 
mokyklos, antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti 11 B klasės mokytojos Valerijos Vilčinskienės 

• Pavasaris mano gimtinėj. Man patinka, kai čiulba, švil
pauja paukščiukai, atgyja žvėreliai. Mano širdelėje prisikelia 
Jėzus. Tada aš laukiu vasaros, kai su tėveliais, podžiais kartu 
atostogaujame, einame pasivaikščioti, į kiną, prie Nemuno. Tada 
visur galima eiti su trumpom rankovėm, važinėtis riedučiais, 
žaisti krepšinb maudytis Nemune. Karolis Urbanavičius 

• Labai graži saulė, lyg didelė gėlė, jos spinduliai ly_p lapeliai. 
Gera žiūrėti į besiskleidžiančius jos pumpurėlius. Sv. Velykų 
bobutė, kai pažiūrės į gėles, išgirs paukštelius, taps dar tutingesne. 
O vaikai bobutei padovanos po eilėraštį apie gamtą ar dainelę. 
Smagu, kai būna vasara ar šv. Velykos. Tada mes ridename mar
gučius. Ričardas Pašukas 

<"l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

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 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

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

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
>- KULNO SKAUSMA1 

>- PEDOS KAUSMAJ „ PIR TŲ DEFORMACJ.JOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

+ VAIKŲ El ENO 

KL DUMAl 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISE OS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

>- ĮAUGĘ NAGAI 
/A':~:nrn TAISYMA ORTOPEDrNIAIS 

l D KLAJS 
>- VI -TI Ė NEJAUTRA IR 

HIRURGI lS GYDYMAS 
• PRllMAME V ISUS 

'--=---' PLA l NIUS 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 ryš ium u kūno 

užalojimu i-: i ~kojima 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• ko nsultacijos Li tuvos respublikos teisė kJ au imai 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalap is: www.pacclawfirm.com l.pa'tas: lawycrs@pacclawfi rm.com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuviška muzika 

salėse be sienų 
-

. . 

M-1 ---T19T r, --, 
' 11 ' 11 ' 

Koncertuoja radijo ant ratų Skybox atlikėjai 

Gegužės pirmąjį savait- gal skonį ir pagal nuotaiką. 
galį Lietuvoje jau trečią kartą Gatvių koncertuose skambėjo 
vyko Gatvės muzikos šventė. klasikos ir džiazo, populiarios 
Koncertinėmis salėmis be sie- muzikos ir avangardo, liaudies 
nų tapo Vilniaus ir kitų Lietu- muzikos ir roko kūriniai. Vil
vos miestų gatvės, aikštės, niuje šis renginys sutapo su 
parkai ir kitos viešosios erd- Taize krikščioniškosios vieny
vės. Jose grojo ir dainavo ži- bės bendruomenės surengta 
narnos ir tik pradedančios Pasitikėjimo piligrimystės šven
grupės, muzikantai ir daini- te. Tad vilniečiai, koncertavę 
ninkai. Kiekvienas klausyto- gatvėse, sulaukė ne tik miesto 
jas galėjo atrasti muzikos pa- gyventojų, bet ir iš Europos 

Lietuviškos birbynės muzika (groja M. Kojelis) sudomino 
Briuselio klausytojus 

atvykusių į šventę krikščioniš
kojo jaunimo šventės dalyvių 
dėmesio. 

Į A. Mamontovo, daini
ninko, kompozitoriaus ir ak
toriaus, kvietimą gatvės muzi
kos sąšauką surengti visuose 
lietuvių telkiniuose atsiliepė 
tautiečiai Gudijoje, JAV, Ar
gentinoje ir Belgijoje. Briuse
lyje prie pagrindinės miesto 
aikštės gatvės muzikos kon
certą surengė čia gyvenantys 
ir dirbantys lietuviai. ES par
lamento darbuotojas Min
daugas Kojelis sudomino lie
tuviškos birbynės muzika. 
Diplomatas A. Venckus, ES 
pareigūnas N. Skruodys, moks
leivė Ugnė Pikutytė, pritarda
mi gitaromis, prisiminė prieš 
metus mirusio V. Kernagio, 
A. Mamontovo, visada popu
liarios grupės "Hiperbolė" 
kūrybą. Daugelis Briuselio gy
ventojų ir svečių tikriausiai 
pirmą kartą turėjo progos pa
siklausyti lietuviškos muzikos, 
o čia gyvenantys tautiečiai - ir 
patys padainuoti kartu. 
Inf. parengta pagal Delfi tinki. 

(Ntrs. iš tinklalapio) 

Gaivus gegužės oras ir gatvėse skambanti muzika pasivaikščioti išviliojo daug vilniečių ir 
miesto svečių 
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A.a. dr. Petro Kisieliaus 
mirties metinės 

EDVARDAS ŠULAITIS 

"Dr. Petras Kisielius tai 
Viešpaties dovana lietuvių 
tautai" - taip sakė dr. kun. 
Arvydas Žygas, minint dr. Pet
ro Kisieliaus mirties metines, 
gegužės 9 d. Kun. dr. A Žygas 
buvo vienas iš kalbėtojų velio
nies prisiminimo pietuose 
Alessandro pokylių salaje, kur 
susirinkta po šv. Mišių Sv. An
tano parapijos šventovėje. Čia 
Mišias aukojo Cicero lietuvių 
dvasios vadas-kun. dr. Kęstu
tis 1limakas su kun. dr. A Žy
gu, atvykusiu iš Putnamo, CT. 

Pamoksle kun. dr. K. lli
makas plačiai nušvietė dr. P. 
Kisieliaus darbus bei jo viso
keriopą veiklą. Gražiai giedo
jo choras, vadovaujamas muz. 
VIimos Meilutytės; kai kurias 
maldas solo giedojo Marius 
Prapuolenis. Vieną kūrinį 
smuikais atliko Zigmas (11 
metų) ir Mantas (13 metų) Ki
sieliai. 

Pasibaigus pamaldoms, 
apie šimtas tautiečių, atvyku
sių iš įvairių Čikagos apylin
kių, susirinko į aukščiau minė
tą salę, kurioj e buvo ne tik vai
šintasi, bet ir išklausyta gražių 
velionies prisiminimui skirtų 
žodžių. 

žodį tarė ir jo sūnus, taip 
pat medicinos gydytojas dr. 
Petras V. Kisielius, ir kun. dr. 
A. Žygas, kuris prieš pietus 
dar sukalbėjo maldą. 

Dėmesį patraukė dr. P. 
Kisieliaus gero bičiulio, dė
kojusio už 65 m. draugystę bei 
kitus darbus, visuomenininko 

ir spaudos darbuotojo Bro
niaus Nainio kalba. Pažymėjo 
velionies veiklos svarbiausias 
sritis: ateitininkiją, Lietuvių 
Bendruomenę, Lietuvių fon
dą, Lietuvių frontą, Draugą, 
šV. Antano parapiją, kur dir
bo vadovu, buvo talkininkas, 
rėmėjas, pirmaujantis aukoto
j as. Kalbėtojas stengėsi at
skleisti mažiau žinomas sritis. 
O tos sritys - sugebėjimas ki-

Dr. Petro Kisieliaus sūnus, dr. 
P.V. Kisielius kalba savo tėvo, 
žymaus išeivijos veikėjo, mir
ties metinią minėjime gegu
žės 9 d. Cicero, IL 

Ntr. E. Šulaičio 

tiems duoti daugiau nei sau. 
Į Čikagos apylinkes pri

plūdo "trečiabangių" - teisė
tų, neteisėtų, sveikų ir sergan
čių. Nei draudimų, nei pinigų. 
Jie žmonės - lietuviai, ištikti 
bėdos. Petro paslaugos jiems 
nemokamos. Sužinoję užplū
do jį. Darbo metai baigiasi -

nuostolis tūkstančiais skai
čiuojamas. Ar kas nors žinote 
kitą tokį gydytoją? O pacien
tai - kiek iš jų už tai padė
kojo? 

Prisimintas ir krepšininkų 
kelionės į okupuotą Lietuvą 
pavyzdys. 

B. N ainys palietė ir kitas 
veiklos sritis, kurioms nupasa
koti, kaip jis sakė, reikėtų ke
lių knygos tomų. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad dr. P. Kisieliaus 
išėjimas yra nenusakoma ne
tektis ne tik šeimai, bet ir vi
suomenei. "Didelė padėka už 
paliktus pavyzdžius, kuriais 
galime remtis. Belieka tik su
gebėti", - teigė kalbėtojas. 

Thumpai kalbėjo ir su
džiovintų gėlių iš dr. P. Kisie
liaus laidotuvių puokštę išsau
gojusi ir šeimai įteikusi nuola
tinė Cicero lietuviškų rengi
nių lankytoja, Jaunimo centro 
Čikagoje valdybos pirmininkė 
Milda Satienė. Gaila, kad šia
me renginyje negalėjo daly
vauti dr. P. Kisieliaus ilgametė 
gyvenimo draugė, žmona Ste
fanij a, kuri minėjimo dieną 
pasijuto blogai ir turėjo būti 
išvežta ligoninėn. 

Išėjus iš šio renginio į Ci
cero miesto gatves, kaip ir 
prieš metus, tvieskė žaluma -
gyvybės ir vilties ženklas, vyra
vo pavasarinė nuotaika. Ji vi
siems tarsi priminė, kad nors ir 
nebėra tarp gyvųjų tokio lietu
vybės milžino, koks buvo dr. P. 
Kisielius, kitiems reikia stoti į 
jo vietą. Sekti išėjusiojo pa
vyzdžiais ir darbuotis savo tau
tos ir žmonijos labui. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 

TĖVI~KĖS ŽIBURIŲ intenieto tinklalapis W!!!f.tewQ.com laukia jūsų apsilankymo. Kriečiam.e susipalin
ti su juo ir siųsti sm> pastabas elektroniniu paštu • teyzib@rogers.c 

A t A 

URŠULEI PALIULYfEI 
iškeliavus į amžiną poilsį, 

reiškiam gilią užuojautą O. SENKUVIENEI 

ir jos šeimai, netekus mylimos sesutės -

A. V.Wbinai 

A.B. Zabulioniai 

A.l Vaškevičiai 

M Trumpickienė 

T. Enskaitienė 

PADĖKA 
MANO MYLIMA ŽMONA 

A t A 
v • 

GRAZINA BUTKIENE, 
mirė 2009 m. sausio U d„ sulaukusi 80 m. amžiaus. 

Palaidota sausio 16 d. šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississauga, ON. 

Esu labai dėkingas prel. Jonui Staškevičiui ir klebonui 
kun. Vytautui Staškevičiui už maldas koplyčioje, aukotas 
gedulines šv. Mišias ir apeigas kapinėse. Ačiū solistui Ri
mui Paulioniui už giesmes ir muzikei Deimantei Grigu
tienei už vargonavimą per šv. Mišias. Nuoširdi padėka gi
minėms, draugams, pažįstamiems ir "Labdaros" tarnau
tojams, dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

Dėkojui visiems už man pareikštas užuojautas asme
niškai, spaudoje ir laiškais. Mano padėka užprašiusiems 
šv. Mišias, už gausias aukas Lietuvių slaugos namams, Tė
viškės žiburiams ir gražias gėles. Ačiū M. Povilaitienei ir V. 
Baliūnienei už jų brangų laiką renkant aukas. 

Giliame liūdesyje likęs -~ Vladas 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.'-'=.'--Q-":--............. -\-i).~· -"."..į..:':::-'"-><. 

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

(905) 333-5553 

~<ESiV\l ~1>\S 
ART STUDIO 

PAMINKLAI 
• 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. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 
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Otavoje gegužės 7 d. yYkusioje Lietuvos-Lenkijos (1791m.gegužės3 d.) Konstitucijos šventėje tarp montrealiečių viduryje- Lietavos ambasadorė Gintė Damušytė. 
Pirmoj eilėj iš dešinės stovi Arūnas Staškeriau, Lietuvos garbės konsulas Montrealyje ir Silvija Staškevi&nė, KLB Montrealio apylinkės pirmininkė 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. ,O.LS., O.Ll.P. 

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

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

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1(1.tt-~ A~ 
CENTAL ~ ~ 
• Dr. Gintarė Sungailienė 

; ..:11 ~ (905) 271-7171 (905) 785-3900 
fli: 115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

~ Mississauga, ON L.5G 1E5 Mis.5issauga, ON L.5N OA5 
.__.__ _ _. www.watersidedental.ca www.9thlincdental.ca 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-304 2 

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 

'3,~'o: is valid o~~~.~.e:~~~Pysanka" head :a:&* 

l KLB ŽINIOS l 
• Kanados lietuvių bend

ruomenės Krašto valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems, prisidė
jusiems bet kokiu darbu prie 
"Tūkstantmečio odisėjos" aš
tuntosios jgulos sutikimo. Šis su
sitikimas suteikė daug džiaugs
mo tiek mums, Kanados lietu
viams, tiek jgulos nariams. Lie
tuvos drąsuoliai išsivežė iš Ka
nados šilčiausius prisiminimus. 
Dėkojame Prisikėlimo kredito 
kooperatywi už šiam renginiui 
skirtą $1000 auką. Jei kas norė
tų Įsigyti jachtos nuotrauką su 
igulos narių parašais, tesikrei
pia i KLB raštinę. 

• Dėkojame Lietuvos vaikų 
dienos centrui lbronte už $100; 
E. Bersėnas aukojo $50. Ačiū 
"Paramos" kredito kooperaty
vui už kasmetines aukas: Kraš
to valdybai - $4,000 ir Muzie-

jui-archyvui - $2,000. Dėkoja
me Montrealio apyJinkei, atsiun
tusiai solidarumo įnašą $310. 

• Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seimas vyks liepos 8-
10 d.d. Vilniuje. Pasaulio lietu
vių sporto šventėje dalyvaus net 
125 sportininkai krepšinio, k.ėg
liavimo, plaukimo, šaudymo 
rungtyse.Int 

l SVEIKINIMAI l 
Kai.prio lietu.vių bendruo

menės Dariai sveikina Kanados 
lietuviq katalikų kultūros drau
giją "Ziburiai", redakciją ir 
bendradarbius Tėvilkės Iiburių 
60-mečio proga. 

Ralytoja Alė Rūta mus 
sveikina: "Mieli TėviJkės Iibu
riai, ačiū Jums, kad nešate dar 
ištikimai lietuviškos spaudos 
naštą. Sėkmės! Visiems svei
katos, gražaus pavasario!" 

REGISTERED ;\lASSAGE TIIERAPIST 

RASA RUDNITSKY 
JŪSŲ PASLAUGOMS MASAžAS ir FIZ. PRATIMAI 

ESANT: 
>- itampai (stresui), galvos, nugaros, 
sąnarių skausmams, traumoms, 
virškinimo sutrikimams ir kt. ligoms; 

,.. nėščių moterų ir vaikų masažas 

PR/IMAMI BENEFITAI ir DRAUDIMAI 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lillibet Rcl., Etobicol~e, ON M8Z 3S5 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V'.A..L LEP.A..<3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

Ntr.. V. Li.etuvninkaitės 

SLAUGOS NAMŲ .!INIOS 

• Labai atsiprašome ponią 
O. Juodikienę už klaidingą a.a. 
V. Liuimos atminimui aukos 
paskelbimą. Turėjo būti $50, o 
neS30. 

• A.a. Bronės Šipelytės
Makauskienės atminimui pa
gerbti Labdaros slaugos na
mams aukojo: $100 - R. Zan
kowski; $59.30 - R.R. Šlepetys; 
$40 - L. Radzevičius; $35 - A 
lbmaszewski; $30 - G. Paulio
nienė; $20 - A Abromaitytė, 
R. Bemlžiutė, L. Bendžiutė, A 
Janušonis, G. Kobelskienė, A 
Ragan, E. Stravinskas, dr. M. 
Valadka; $15-J. Soja-Ragan; 
$10 - G. Laurinaitytė. 

• Aa. Onos Budrienės at
minimui pagerbti aukojo: $30 -
O. Naruševičienė; $20 - K.A. 
Ambrozaičiai, D. Baziliauskie
nė, B. 'Ilunošiūnienė. 

• Aa. Z. Dzikienės atmini
mui pagerbti $50 aukojo L. Bal
sienė. 

• A.a. Eugenijos Stabin
gienės atminimui pagerbti $100 
aukojo Ana Žvirblienė. 

• Slaugos namams aukojo: 
$250 - R. Berentienė; $100 -
Vl. Butkys; $40 - L. Radzevi
čius. 

• Labdaros slaugos namų 
valdyba nuoširdžiai dėkoja visų 
gyventojų vardu aukotojams už 
jų dosnumą. Ačiū B. Kazlaus
kaitei ir M. Povilaitienei už pa
aukotą laiką renkant aukas. 

• Balandžio mėnuo skirtas 
padėkoti savanoriams ir įvertin
ti jų laisvai paaukotą laiką bei 
rūpestj slaugos namų gyvento
jams. Kasmet būna surengta 
vakaronė tam tikslui. Šiemet 
trumpą arijų programėlę atliko 
Julija Krisčiūnaitė. Maistą pa
gamino slaugos namų virtuvė, 
o administracija ir tarnautojai 
aptarnavo savanorius. 

• Gegužės 21 d., 6.30 v.v. 
įvyks metinės mūsų mirusiųjų 
prisiminimo pamaldos. Kvie
čiame prisiminti mūsų miru
siuosius savo maldose. Int 

Ketvirtasis Mont-Lau
rler Turptautinis teatro festi
valis įvyks š.m. rugsėjo 9-15 
d.d. Jame išrinktas dalyvauti 
Pasvalio kultūros centro šokio 
teatras "'Tugo&". Informaciją 
ir bilietus Įsigyti skambinant 

tel. 819-~2'66; 
el-paštu 

igfp@dollhledefi.gc.ca. 
tinklalapis 

!!!!!fidoubledefj.gc,ca 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Ateinantį sekmadienį 
Lietuvos kankinių ir Gerojo 
Ganytojo šventovėse bus ren
kama antroji rinkliava Popie
žiškajai labdarai. 

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

• Kapinių lankymo dienos 
proga Anapilio moterų būrelis 
rengia Meno parodą Anapilio 
parodų salėje. Parodoje daly
vaus: Alicija Zimnickaitė su sa
vo kūriniais ir Silvija Saplienė 
su savo kūrinių rinkiniu "Kry
žiaus kalnas". Parodos iškilmin
gas atidarymas birželio 7, sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena Mišios tą savaitgalį 
Wasaga Beach Gerojo Gany
tojo šventovėje bus birželio 6, 
šeštadienį, 2 yal. po pietų. 

• Delhi Sv. Kazimiero pa
rapija ruošiasi savo 50 metų gy
vavimo sukakčiai, kurią švęs 
birželio 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, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišias aukos ir mūsų 
jauniesiems Sutvirtinimo sakra
mentą bei vaikučiams Pirmąją 
Komuniją teiks vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Ąnapilio knygyne plati
nama Zodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laida. Taip pat 
galima įsigyti vaikų dainelių bei 
eilėraštukų garsaplokštę (CD) 
Pučia vėjas, Anapilio sodybos 
"Gintarėlių" garsaplokštinį 
(CD) dainų albumą ir Vytės Ne
munėlio Meškiuką rudnosiuką. 

• Paramos prašo vaikučių 
savaitraštis Kregždutė. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas 
krikščioniškos ir tautinės dva
sios laikraštėlis. Redakcijos ad
resas: J. Biliūno gatvė 20-15, 
LT4930 Anykščiai, Lietuva. Au
koti galima per mūsų parapiją. 

• Mišios gegužės 24, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Eleną Va
siliauskienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje gegužės 24, sekmad., 2 v. 
g.p. už a.a. Vladą Paliulį; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje gegu
žės 23, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Juozą Jurėną. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 - V. 
Strimaitis, V. Siminkevičius ( tė
vų a.a. Juozo ir Pranutės Si
minkevičių atminimui); $300 -
B. Rupšienė (a.a. vyro Domi
ninko Rupšio 10-ųjų mirties 
metinių paminėjmui); $200 - J. 
S. Medeliai, P.B. Sapliai, E. 
Kazlauskienė, A. V. Bubeliai; 
$100- V. Lapaitienė, B. Dirsie
nė, V. Skukauskas, R. Choro
manskytė; $50 - O. Dirmantie
nė, A.B. Abromaitis; $50 - O. 
Taseckienė. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, geg. 24, 

per 10.45 v.r. Mišias giedos 
parapijos "Retkartinis" cho
ras, o per Sekmines ir per Su
tvirtinimo sakramento iškil
mes giedos "Volungės" choras. 

• Jau baigiasi gegužės mė
nuo. Kviečiam visus, kurie dar 
nedalyvavo gegužinėse pamal
dose, pasistengti jose daly
vauti. Jos vyksta šiokiadieniais 
po 7 v.v. Mišių, kurios yra au
kojamos už visas mirusias ir 
gyvas motinas. 

• Šį sekmadienį, geg. 24, 
12 v.d. vyks parapijos metinis 
susirinkimas, kuriame daly
vauti kviečiami visi parapijie
čiai ir svečiai. Susirinkime bus 
padaryti visų parapijos tarybos 
sekcijų veiklos pranešimai, iš
dalinta parapijos metinė finan
sinė apyskaita ir įvyks pusės pa
rapijos tarybos narių rinkimai. 

• Sriubos vakaronė, tai 
lapkričio 22 d. renginys lėšoms 
Kauno "Caritas", Vilniaus 
"Betanija" ir Kretingos "Rū
pestėliai" vargšų maitinimui 
sriubos valgykloms Lietuvoje 
paremti. Parapija šias valgyk
las remia jau nuo 1993 metų, 
nes dosnūs parapijiečiai ir al
kanus užjaučiantys lietuviai šį 
projektą palaikė ir neleido jam 
sustoti. Siuo metu iždas yra 
sumažėjęs. Tikimasi, kad Sriu
bos vakaronė jį papildys. 

• Gegužės 19 d. palaido
tas a.a. Jonas Sepulis, 88 m. 
Paliko sūnų Joną ir dukrą Ma
riją Marchese su šeimomis. 

• Santuokai ruošiasi Adelė 
Radžiūnaitė su Caron Travis. 

• Pakrikštyti: Meda Mag
dalena, Kristinos (Vaišvilaitės) 
ir Vidmanto Stoškų dukrelė ir 
David Alexander, Dalios (Ky
naitės) ir Jacek Zielinski sū
nus. 

•Apsaugai nuo virusų pa
rapijos kunigai, kurie dalina 
Komuniją, prieš Mišias zakris
tijoj dezinfekuoja rankas. 

• Birželio mėnesio savait
galiai yra skiriami "Kretingos" 
stovyklavietės paruošimui va
saros stovykloms. Maloniai 
kviečiami savanoriai padėti šį 
projektą atlikti. Savanorių dar
bą tvarko Rūta Jaglowitz, 416 
422-9919. Dirbantys savano
riai yra aprūpinami maistu ir 
nakvyne. 

• Stovyklos prasideda su 
lietuviškai nekalbančių lietu
vių kilmės vaikų stovykla lie
pos 6-18 d.d.; lietuviškai kal
bantiems liepos 19-rugpjūčio 
1 d.d.; šeimų stovykla - rug
pjūčio 23-29 d.d. Paskutinis 
stovyklų vadovų susirinkimas 
vyks birželio 6 d., nuo 9 v.r. iki 
6 v.v. stovyklavietėj. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 24: 8 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
a.a. Teresę Zinkiewicz; 10.45 
v.r. už gyvas ir mirusias moti
nas, už a.a. Jurgį Ciparį ir už 
a.a. Eleną Stanevičienę; 12.15 
už Pečiulių ir Zdansevičių šei
mų mirusius. 

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. 24, pa
maldos įprastu laiku - 9.30 v.r. 
Pamaldų metu vyks tikybos ir 
Pirmos Komunijos pamokos. 

• Artėja Moterų draugijos 
"bazaras" - Vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas vyks 
gegužės 30, šeštadienį, nuo 8 
v.r. iki 1 v.p.p. Daiktus ir dra
bužius pardavimui pristatyti į 
šventovę penktadienį, gegužės 
29, nuo 6 iki 8 v.v. 

• Tarybos nutarimu, meti
nė parapijos iškyla įvyks Bu
meistrų ūkyje, Oakville, ON, 
sekmadienį, birželio 14, prade
dant pamaldomis 11 v.r. Birže
lio pradžioje bus išsiųstas para
pijos žiniaraštis, kuriame rasite 
įdėtą žemėlapį su nurodymais 
kaip nuvykti į iškylos vietovę. 

• Praeitą sekmadienį pa
maldose buvo prisimintas 
Edvardas Isokaitis, gimęs 1941 
m. gegužės 17 d., miręs š. m. 
balandžio 18 d.; Edvardas pa
liko liūdinčius žmoną Joaną, 
dukras Racheal ir Morgan, se
serį Idą ir brolį Gustavą Isokaitį. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN posėdis įvyks gegužės 

28 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
• Atidarytas Lietuvių Na

mų interneto tinklalapis, lietu
vių kalba: www.torontolietuviu 
namai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanquethalls.ca. 

• Toronto Lietuvių Namų 
valdyba prašo padėti ir pranešti 
apie mirusius Lietuvių Namų 
narius, kad būtų galima patiks
linti narių sąrašą. Skambinti 
tel. 416 532-3311 ar el.paštu: 
litn@rogers.com. 

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

• Barą "Lokys" galima išsi
nuomoti įvairiems privatiems 
reikalams. Teirautis LN rašti
nėje. 

Maironio mokyklos žinios 
• Tėveliai! Mokinių parsi

neštus registracijos blankus 
2009-2010 mokslo metams 
prašome sugrąžinti užpildytus 
geg. 23 d. Ačiū. 

• Dėmesio, tėveliai! Kvie
čiame visus į susirinkimą ge
gužės 23 d., 9.30 v.r., mokyklos 
patalpose. Carla Marchetti, 
TCDSB tarptautinių kalbų 
koordinatorė antrą kartą pasi
kalbės su mūsų mokinių tėvais 
apie įvedamas italų kalbos pa
mokas "Our Lady of Peace" 
mokykloje, tuo pačiu metu kai 
vyksta lietuvių kalbos pamokos. 
Jeigu jums rūpi šis reikalas, 
prašome atvykti. 

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

Živilė 

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) na
rių susirinkimas šaukiamas 
š.m. birželio 4, ketvirtadienį, 7 
v.v. Anapilio parapijos salėje. 
Nustatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po pusės valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, 
kuris bus teisėtas, nepaisant 
susirinkusių narių skaičiaus. 

Valdyba 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Per ilgąjį savaitgalį Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. Gediminas Mieldažis buvo išvykęs atostogų. Aušros Vartų 
parapijoje geguž~s 17 d., 10 val. šv. Mišią.s atnašavo ir prasmingą 
pamokslą pasake kun. Aloyzas Volskis, Sv. Kazimiero parapijos 
klebonas. 

. . . Aušros Vartų parapijos choras gegužės 24 d. užbaigia 
g1edo11mo sezoną. Ta proga po 11 val. Mišių parapijos salėje 
bus koncertas ir pietūs. DS 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 IV<: 514-286-1981 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

Konkursas 
"Dainuoju Lietuvai!" 

Minėdami Lietuvos vardo 
tūkstantmetį, Europos lietu
vių kultūros centras Vokieti
joje, Vokietijos lietuvių bend
ruomenės valdyba bei Vasario 
16-osios gimnazija rengia au
torinės dainos konkursą "Dai
nuoju Lietuvai", kuriame kvie
čia dalyvauti visus už Lietuvos 
ribų Eu~opoje gyvenančius lie
tuvius. Siuo konkursu rengė
jai siekia paskatinti užsienyje 
gyvenantįjaunimą kurti ir dai
nuoti lietuviškai, tuo puoselė
jant lietuvių kalbą ir kultūrą 
už jos ribų bei prisidedant prie 
įnašo lietuvybės išlaikymo ir 
ugdymo užsienyje labui. At-

l TORONTO l 
Toronto miesto metinis 

kultūros ir kūrybos festivalis 
"Luminato" vyksta nuo birže
lio 5, penktad., iki birželio 14, 
sekmad., miesto centre (Yonge
Dundas Square) bei įvairiuose 
teatruose, Harbourfront ir kt. 
Renginių tvarkaraštis randa
mas internete www.luminato. 
com arba Toronto dienraščiuo
se. Telefonas 416 368-3100. Kai 
kuriems muzikos, meno, šokio, 
filmų, vaidybos pasirodymams, 
vaikų literatūros pristatymams 
įėjimas nemokamas, kitiems bi
lietai perkami per TicketMaster. 

lnf. 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). Vokiškas paty
rimas. 

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

PRIMENAME, kad aprė
minti skelbimai, kuriems reika
lingas didesnis plotas, priimami 
vėliausiai iki ketvirtadienio 12 
v.d., jeigu norima jį skelbti atei
nančios savaitės TZ numeryje. 

rankos komisija tikisi sulaukti 
ne tik profesionaliai atliktų ir 
įrašytų kūrinių, bet ir mėgėjiš
kų, perspektyvių, eksperimen
tinio pobūdžio dainų. 

Trys geriausiais pripažinti 
kūriniai bus apdovanoti pini
ginėmis premijomis, o pirmą
ją vietą pelniusi daina bus pro
fesionaliai įrašyta Gedimino 
Zujaus įrašų studijoje "Studi
ja MA" Vilniuje bei pristatyta 
Vokietijoje, Hiittenfelde, 2010 
m. Vasario 16-osios minėjimo 
metu. 

Tikslias konkurso nuosta
tas rasite internete www. 
elkc.org. (ELKC) 

ATEITININ 

• Kvietimas į Ateitininkų 
studijų savaitgalį Dainavoje. 
Kviečiame pasižymėti datas sa
vo kalendoriuose! Dainavos 
stovyklavietėje JAV Darbo die
nos savaitgalį, rugsėjo 4-7 d.d., 
rengiamos Ateitininkų Studijų 
dienos. Ateitininkų šeimos ga
lės praleisti paskutinį vasaros 
savaitgalį jaukioje Dainavos ap
linkoje. Vyks paskaitos, pašne
kesiai, kultūrinė§ programos, 
pabendravimas. Siaurės Ame
rikos ateitininkų tarybos ir val
dybos sudarytas ruošos komite
tas jau pradėjo darbus ir netru
kus paskelbs daugiau informa
cijos apie programą. Savaitga
lio registratorė Ramunė Kubi
liūtė rkkubilius@yahoo.com. 

Gabija 

O TR CTION LTD. 

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 




