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Nematomi ešelonai 
Dar negreitai aptils ešelonų dundėjimas tremtinių ir jų 

palikuonių širdyse. Ir tų, kurie supranta ir užjaučia skriau
džiamuosius. 

S AKYKIM, jau nebėra sibirinių lagerių, jau visiems te
nai užtenka duonos ir niekam nebereikia graužti me
džių žievių, kad išsigelbėtum nuo bado. Kiek prirašy

ta apie tuos nežmoniškai baisius įvykius, kiek jau knygų iš
leista ir skaityta. Tremtinių surašyti atsiminimai liko šios 
žiaurios tikrovės nepakeičiamais liudijimais, atskleidimais 
tiesos, kurią Stalinas su savo tarnais slėpė, nes reikėjo mul
kinti vakariečius, kuriuos geruoju parklupdyti buvo užsimo
ta, apie ką Chruščiovas tyčia ar netyčia žioptelėjo savo kal
boje Jungtinėse Tautose. Išėjo viskas atvirkščiai - po Šalto
jo karo baltą vėliavą buvo priversta iškelti Maskva. O tada 
mūsų Tėvynėje suplevėsavo ilgai slėpta ir atgijusi trispalvė. 
Šiandien Lietuvos jaunimas kasmet keliauja į Sibirą ieškoti 
tremtinių kapų ir kaulų, nuotraukomis, filmais bei patirties 
aprašymais uždokumentuoti, patvirtinti tą patį šlykščiausią 
žmonijos istorijoje nužmoginimą, kurio sumanytojams ir 
vykdytojams buvo statomi paminklai, o klastingas melas 
driekėsi net mokyklų vadovėliuose. Apmaudu, kad kai ku
rie iš tų vadų dar saugiai gyvena neliečiamybėje, pasinaudo
dami geraširdiškumu: užmirškim, atleiskim ... O kad jie tik 
ramiai sėdėtų. Kur tau. Skverbiasi kraštą ir toliau valdyti, 
persivilkę, persivadinę, demokratus nuduodami, vėl sena
jam melui pasiruošę tarnauti. Senstantys ir iš darbuočių pa
sitraukiantys dar vis bando sėti neapykantos sėklą prieš ki
taip manančius, mėgina apkrėsti jaunimą tautai nepriimti
nomis idėjomis per paskaitas, leidinius, televizijos progra
mas. Išnykus fizinei - griebiamasi dvasinės tremties. 

O toji dvasinė tremtis nemažiau skaudi ir pavojinga 
tautai ir ramiam sugyvenimui: užmirškim, atleis
kim ... Ji tampa principinės, tradicinės mąstysenos 

siaurinimu, leidžiant plėstis toms idėjoms, kurios silpnina 
tautinį pajėgumą ir net kelia abejones dėl jo reikalingumo. 
Demokratijos kūrimo vardu "iš didelio rašto einama iš 
krašto". Nes ne viskas tinka Lietuvai, kas tinka Belgijai ar 
Amerikai. Apie tai ir spaudoje nemažai šnekama. Jokios 
santvarkos ar sąjungos mūsų neverčia amerikonėti ar kaip 
kitaip vaidinti provakarietį. O būriais puolame į kažką nau
jo, per daug nesigilindami, kas tai ir dėl ko. Kartais atrodo, 
kad mus kažkas užrištomis akimis už virvelės veda, kad tik 
toliau nuo savų tradicijų, nuo savos kultūros ir savos kal
bos, ją vis dar "pamoderninant" naujais svetimžodžiais ... 
Štai čia ir yra dvasinė tremtis, savęs ištrėmimas kažkur ki
tur, į kitokius sibirus ir svetimybių tundras, kartais dar net 
savame krašte begyvenant. Iš Sibiro tremties, kas išliko gy
vas ir norėjo, grįžo. Kyla klausimas, ar iš dvasinės tremties 
įmanoma grįžti? Norėtųsi tuoj pat atsakyti, kad įmanoma. 
Ir pridėti, kad reikia. Nes nutautėjimas žmogui nieko ver
tingo neprideda. Tapti tautine prasme bevardžiu tėra savęs 
nužeminimas. Į Sibirą žmonės buvo tremiami už tai, kad 
tikrai mylėjo savo Tėvynę; o dvasiniai tremtiniai yra tie, ku
rie tos Tėvynės nemyli. Ir tai nėra nei vietos, nei teritorijos 
klausimas. Tai laisvo apsisprendimo ir savo tautos vertini
mo klausimas. Tai klausimas, kaip laikaisi tautoje, kiek ir ką 
jai duodi, ar kaip toli esi nutolęs arba stengiesi nutolti. Prie 
durų jau niekas su atkištais šautuvais nebestovi. Bet tos 
durys gal per plačiai atvertos, kad įeitų nepageidaujami 
svečiai. Užtat būtina priminti: būkime ne tik vieningi, bet ir 
atsparūs. ČS 
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Iš netolimos praeities. Lietuvių demonstracijos prie Toronto miesto rotušės skelbiant pasau
liui apie Lietuvos okupaciją ir vis primenant tautos kovą už nepriklausomybės atstatymą. 
Apačioj kairėj kalba Kanados žydų kongreso atstovas Jack Katz prieš V. Petkaus nuteisimą 
Vilniuje 1978 m. Ntrs. St. Dabkaus 

JBANC konferencijoje ir USBF 
renginiuose šiemet - Latvija 

EUGENIJA MISEVIČIENĖ 

Jau kelerius metus iš eilės JBANC (Joint 
Baltic American N ational Committee) bei 
USBF (U.S. Baltic Foundation) rengia politi
nius savaitgalius. Šiemet toks įvyko gegužės 
13-17 dienomis. Kasmet šiuose renginiuose 
pabrėžiama viena Baltijos šalių. Šį pavasarį 
buvo Latvija, todėl šiam savaitgaliui į Vašing
toną, DC, su baltiečiais susitikti atskrido Lat
vijos respublikos prezidentas Valdis Zatlers. 
(2010-ieji metai JBANC ir USBF bus lietuviš
ki, tada JAV sostinėje sutikti tikėsimės naujai 
išrinktą Lietuvos respublikos prezidentę Dalią 
Grybauskaitę). Gegužės 15-16 d.d. į Vašingto
ną atvyko nemažai visų trijų Baltijos valstybių 
valdžios institucijų atstovų, verslininkų, politi
kos apžvalgininkų bei įvairių sluoksnių vieti
nių telkinių išeivijos, taip pat apsilankė ameri-

kiečiai buvę kongresmenai bei valstybės tar
nautojai. 

Nors šiemet pagrindiniu Baltijos tautų 
šventės dėmesiu tapo Latvijos prezidento J.E. 
Valdis Zatlers vizitas, daugumoje renginių da
lyvavo ir Lietuvos bei Estijos diplomatinio 
korpuso nariai. Nuo ketvirtadienio iki šešta
dienio vyko diskusijos Baltijos regiono saugu
mo, energetikos, stabilumo, JAV administra
cijos politikos Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
žvilgiu, ryšių su išeivija ir diplomatijos klausi
mais. Taip pat vienoje penktadienio konferen
cijų metu "Heritage Foundation" patalpose 
Latvijos respublikos Garbės konsulas Niu
jorke Daris Delins pristatė latvių režisieriaus 
E. Snore dokumentinį filmą The Soviet Story, 
jau išleistą 15 skirtingų kalbų. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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LVK KREIPIMASIS 
Lietuvai ruošiantis 

EP rinkimams 
BRANGŪS TIKINTIEJI, GERBIAMI LIETUVOS 
PILIEČIAI! 

Kreipiamės į Jus Europos parlamento rinkimų išva
karėse. Praėjo du dešimtmečiai, kai nugriauta geležinė 
uždanga, ir šalių bendradarbiavimas duoda gražių vaisių. 
Taigi turime progą kurti geresnę Europą. Remiame kon
tinento vienytojų pastangas, į kurias sudėtos daugelio 
žmonių viltys. Matome, kad net šiais ekonominės krizės 
mėnesiais Europos sąjunga išlieka saugiais namais. Tau
tų solidarumas teikia jai vidinės galios įveikti pasaulį 
draskančias grėsmes. 

Kiekvienas krikščionis turi ne tik teisę, bet ir pareigą 
aktyviai įsitraukti į Europos tautų bendradarbiavimą, 
kurį Bažnyčia visuomet skatino. Artimiausiomis dieno
mis visi prisidėsime prie Europos sąjungos ateities bal
suodami mūsų bendro Parlamento rinkimuose. Krikščio
nybė formavo "Europos sielą", kurią būtina gaivinti ir 
puoselėti. Krikščionys turi rūpintis, kad Parlamentas 
veiktų visų labui ir paisytų gyvybinių kiekvieno žmogaus 
poreikių. 

Asmens orumas ir triūsas dėl bendrojo gėrio yra bet 
kurios visuomenės pagrindas. Šie principai privalo būti 
Europos sąjungos esmė. Turėdami galvoje didžiulius Eu
ropos parlamento įgaliojimus, lauktume, kad kiekvienas 
jo narys aktyviai rūpintųsi: pagarba žmogaus gyvybei 
nuo pradėjimo iki natūralios mirties - įtvirtinant tai ES 
dokumentuose, programose ir veikloje; parama šeimai, 
grindžiamai vyro ir moters santuoka - kaip pirminei vi
suomenės ląstelei; dirbančiųjų teisėmis - numatant tin
kamas darbo sąlygas sveikatos, saugumo ir orumo atžvil
giu; etiškai atsakinga ekonomika - siekiant darnios plėt
ros Europos ir pasaulio mastu; santykių su neturtingo
mis šalimis teisingumu - teikiant finansinę paramą ir 
naujoves diegiančią partnerystę; solidarumu su silpnai
siais ir vargstančiais - tinkamai nukreipiant socialinę pa
galbą; taikos išsaugojimu - koordinuojant deramą ES 
užsienio politiką. 

Europos parlamentas negali pakelti pensijų ir nu
bausti blogai dirbančių valdininkų. Tačiau nuo jo priklau
so, ar Lietuvos žmonėms nebus kliudoma skelbti savo 
įsitikinimus, puoselėti tradicijas ir vertybes. Rinkime po
litikus, kurie pasiryžę ginti šeimą, tėvų religiją ir tautinę 
kultūrą. Sustiprinkime Parlamentą tais, kuriems katali
kiška moralė ir Šventojo Tėvo autoritetas nėra tušti žo
džiai. Lietuvos atstovams turėtų būti svarbu, ar Europa 
išliks krikščioniška. Nuoširdi malda tesustiprina mus ir 
mūsų išrinktuosius, idant Lietuvos balsas oriai ir pras
mingai skambėtų savo šalies ir visos Europos labui. 

Lietuvos vyskupai 
2009 m. gegužės 28 d. 

Garsusis Pažaislio vienuolynas, vienas iš pačių žymiausių baroko architektūros paminklų 
Baltijos kraštuose, įsteigtas 1664 metais Ntr. J. Grigelytės 

Pažaislio vienuolynas -
dvasinis traukos centras 

KLKMD-jos Hamiltono 
skyr. valdyba balandžio 26 d. 
pakvietė parapijiečius susi
pažinti su unikaliu Pažaislia 
vienuolyno ansambliu, vie
nuolių kazimieriečių darbais 
bei projektais. Buvo rodomos 
skaidrės. Katalikės moterys 
ruošė kavutę ir kvietė susirin
kusius laisva auka prisidėti 
prie Lietuvos vaikų dvasingu
mo ugdymo rengiant auklė
jimo klasę, organizuojant Die
nos centro užsiėmimus bei va
saros stovyklas vaikams iš ne
darnių šeimų. Esame dėkin
gos visiems, kurie neliko abe
jingi šiam projektui. 

Pristatydamos Pažaislia 
šventovės ir vienuolyno an
samblį, norėjome atkreipti 
dėmesį į tai, kad Lietuva turi 
vieną puikiausių brandžiojo 
baroko architektūros šedevrų 
Šiaurės Rytų Europoje, kurio 
steigėjas LDK didysis kanc
leris Kristupas Žygimantas 
Pacas (1621-1684). Jis supro
jektuotas italų architekto 
Džiovani Batista Frediano, iš
puoštas Lombardijos skulptū
ros meistrų lipdiniais ir flo
rentiečio tapytojo Mykolo Ar
kangelo Palonio freskomis. 
Čia įsikūrė vienuoliai kamal
duliai. 1712 m. Pažaislia šven
tovė buvo pašventinta, jai su
teiktas Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo titulas. 

Vienuolyno istorija at
spindi visos Lietuvos gyvavi
mo istoriją. Ši šventovė, daug 
kartų trypta ir niokota, išliko 
gyva ir veikianti. 

1812 m. vienuolyną nu
siaubė Napoleono armija. 
1831 m. Rusijos caro įsakymu 
vienuolynas likviduojamas, 
vienuoliai kamalduliai perke
liami į įvairius Mogiliovo sri
ties vienuolynus, o visas Pa
žaislia vienuolyno turtas per
duodamas naujai įkurtam sta
čiatikių Uspensijos vienuoly
nui. Pastatai perstatinėjami, 
naikinamos vienuolyno meni
nės vertybės. 1917-1918 m. 
stačiatikiams vienuoliams iš 
Pažaislia pasitraukus, čia įsi
kuria vokiečių kaizerinės ka-

riuomenės ligoninė. 1921 m. 
apleistą Pažaislia vienuolyną 
Lietuvos vyriausybė perduoda 
iš Čikagos atvykusioms Šv. 
Kazimiero kongregacijos se
serims, kurios nuoširdžiai rū
pinosi vienuolyno atstatymu, 
jaunimo dvasine bei švietė
jiška veikla. Jos steigė vaikų 
darželius, mokyklas, senelių 
prieglaudas. Įkūrė "Saulės" 
mergaičių gimnaziją. 1948 m. 
sovietų valdžia įsako seserims 
kazimierietėms išsikraustyti ir 
vienuolyną likviduoja. Iki 
1967 m. jis priklausė valstybi
niam archyvui, turistų bazei, 

vaikai, bet ir tautinės bei reli
ginės dvasios ištroškę lietuvių 
kilmės svečiai iš užsienio. Va
sarą čia vyksta žymieji Pažais
lia muzikos koncertai, kur 
nuostabioj aplinkoj galima 
paklausyti muzikos, atlieka
mos pasaulio menininkų. Šiais 
metais dalyvaus atlikėjai ir iš 
Kanados. 

Labai norėjome bent ma
ža dalele prisidėti prie seserų 
kazimieriečių darbo su Lie
tuvos vaikais, kuriems dabar, 
kaip niekad, svarbu atrasti tas 
dvasines vertybes, kurias taip 
dosniai dalina seserys vienuo-

Pažaislio vienuolynas iš paukščio skrydžio 

psichiatrijos ligoninei. Nuo
stabios freskos buvo užtinkuo
tos, kruopščiai surinktas Baž
nyčios ir vienuolyno turtas ir 
vėl naikinamas. Tik Pažaisli o 
vienuolynui tapus M.K. Čiur
lionio muziejaus skyriumi, jis 
buvo pradėtas atstatyti. 

1992 m. atkurtos nepri
klausomos Lietuvos valdžia 
grąžina vienuolyną Šv. Kazi
miero kongregacijos seserims, 
kurios stengiasi čia atgaivinti 
ir pratęsti Dievo garbinimo 
tradicijas jaunimui, šeimoms, 
visiems ieškantiems gilesnio 
dvasinio gyvenimo. Vasaromis 
čia stovyklauja ne tik Lietuvos 

lės. Norime pakviesti visus, 
kurie ruošiasi aplankyti Lie
tuvą jos vardo tūkstantmečio 
pažymėjimo proga, apsilan
kyti Pažaislia vienuolyne, kur 
jūs rasite vieninteles freskas, 
bylojančias apie šventojo Bru
nono misiją Lietuvoje, kur ga
lėsite pasimelsti prie Gražio
sios Meilės Motinos su Kūdi
kiu paveikslo, kuris garsėja 
ypatingomis vidinėmis malo
nėmis jau 3 šimtmečius. Pa
pasakokime savo vaikams ir 
vaikaičiams apie šį dvasingu
mo centrą, o seserys vienuo
lės jums atvykus maloniai vis
ką aprodys. ME 



Vašingtono "Mayflower" viešbučio konferencijų salėje vienas USBF įkūrėjų Linas Kojelis 
(stovi dešinėje) pristatė priešpiečių diskusijoje apie Baltijos šalių ir JAV kooperavimąsi eko
nomikos srityje dalyvaujančius ambasadorius (iš kairės) A. Brūzgą (Lietuva), A. Pildegovics 
(Latvija), V. Reinart (Estija), o taip pat du amerikiečių diplomatinio korpuso pareigūnus B. 
Rogers ir R. Gilchrist 

JBANC konferencijoje ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kitas kalbėtojas, Kana
doje užaugęs estas Marcus 
Kolga pristatė naują projektą 
- internete sukurtą muziejų 
apie komunizmo aukas, kurį 
aplankyti galima bus jau kitą 
mėnesį (tinklalapio adresas 
http:Uwww.victimsofcommu
nism.org/). 

USBF gegužės 15-ąją or
ganizavo iškilmingą priėmimą 
Lenkijos ambasadoje, kuria
me dalyvavo Baltijos šalių am
basadoriai, Lenkijos ambasa
dorius JAV ir Latvijos prezi
dentas. Na, o JAV-Baltijos ša
lių fondo "Gala" vakaronėje 
"Mayflower" viešbutyje šešta
dienį (gegužės 16-ąją) dalyva
~o dar daugiau garbės svečių. 
Sių susitikimų metu Latvijos 
respublikos prezidentas pasa
kė, kad JAV-Baltijos šalių fon
das ir panašios paramos orga
nizacijos per pastaruosius du 
dešimtmečius atliko milžiniš
ką darbą visoms šioms valsty
bėms pereinant prie rinkos 
ekonomikos, įkuriant pilietines 
institucijas bei daugelį visuo
meninių įstaigų, tačiau dabar 
šį darbą perimti turėtų jaunoji 
karta. Mes prezidentą klau
sėme apie ateinančias Olim
pines žaidynes (Vancouver 
mieste Kanadoje - 2010 m. 
žiemą), ar prezidentas mano, 
kad Latvijos ledo ritulio ko
manda pagaliau iškovos savo 
šaliai išsvajotus medalius? Į 
tai prezidentas atsakė, kad jei
gu ne ateinančiais metais, tai 
kada nors tokia diena tikrai 
išauš! 

Nuo gegužės 16-osios ryt
mečio "Renaissance" viešbu
tyje toliau vyko JBANC kon
ferencija Baltijos regiono sau
gumo klausimais, o USBF 
"Mayflower" konferencijų sa
lėje pristatė priešpiečių dis-

kusiją apie Baltijos šalių ir 
JAV kooperavimąsi ekonomi
kos srityje dalyvaujant amba
sadoriams A. Pildegovics 
(Latvija), A. Brūzgai (Lietu
va) bei V. Reinart (Estija), o 
taip pat dviem amerikiečių 
diplomatinio korpuso parei
gūnams. Pokalbio dalyvius 
pristatė vienas USBF įkūrėjų 
Linas Kojelis. Vos atvykus į 
minėtą "Mayflower", buvome 
maloniai nustebinti virš pa
grindinio įėjimo vėjyje besi
plaikstančia lietuviška trispal
ve (kartu su Latvijos bei Esti-

"Tegyvuoja Baltijos šalys!" -
2007 m. išrinkto Latvijos pre
zidento Valdis Zatlers tostas 

jos valstybinėmis vėliavomis). 
Tuo pasirūpino viešbutyje dir
bantis lietuvis Robertas Na
gys, atsakingas už ypatingai 
svarbių (VIP) asmenų pri
ėmimą. Kadangi šiais metais 
USBF renginiuose iš visų tri
jų Baltijos šalių pabrėžta Lat
vija, šventinio vakaro vedan
čiąja pakviesta latvių kilmės 
Filadelfijoje gyvenanti Anita 
Brikman, dirbanti TV laidų 
diktore "9 News Now" prog
ramoje. A. Brikman vieną po 
kito pristatinėjo svarbiausius 
garbės svečius, kuriems šie
met USBF skyrė apdovanoji
mus už įvairius nuopelnus sa
vo šalyse. 

Lietuviams buvo itin ma
lonu jų tarpe išvysti vieną gar
siausių krepšininkų Šarūną 
Marčiulionį, kuriam atiteko 
žymuo už pasiekimus sporte 
ir verslo srityje. Jį apdovanoji
mui pristatė LR garbės konsu
las iš San Francisco (CA) 
Dennis Garrison, su kuriuo 
Šarūnas po USBF priėmimo 
sekmadienį ir išskrido į Kali
forniją pasimatyti su savo 
dukra, ten baigiančia universi
tetą. 

Svečiams besivaišinant 
latvių virtuvės profesionalo, 
restorano "Vincents" Rygoje 
vadovo M. Ritins virėjų ko
mandos patiekalais suskambo 
klasikinė muzika - pianiną 

"prakalbino" virtuozas A. 
Abols, į USBF "Gala" vakarą 
atkviestas iš tolimosios Pietų 
Amerikos. 

Baigiantis iškilmingai va
karienei, į sceną buvo pakvies
tas pagrindinis kalbėtojas -
Latvijos prezidentas V. Zat
lers. Visiems padėkojo už pa
ramą USBF ir Baltijos šalims, 
kurias vaizdžiai prilygino fe
niksui, pakilusiam iš pelenų. 
Jis kvietė ir toliau skatinti bal
tietišką savitumą, savo kalbą 
užbaigdamas palinkėjimu "Te
laimina Dievas Baltijos šalis". 

Štai ir pasibaigė JBANC 
konferencijos bei aštuntasis 
USBF "Gala" vakaras. Mums, 
lietuviams, laikas ruoštis at
einančių metų šių organiza
cijų savaitgaliui, kad pagal nu
sistovėjusią tradiciją vėl po 2 
metų pertraukos bus iškelia
ma Lietuva. Šiemet Lietuva 
mini savo vardo paminėjimo 
tūkstantmetį, tačiau ir kiti me
tai mūsų tautai itin svarbūs -
švęsime 600 metų sukaktį nuo 
Žalgirio mūšio. Tad kviečia
me ir lietuvius iš Kanados ki
tąmet apsilankyti Vašingtone 
JBANC ir USBF renginiuose 
pagerbiant Lietuvą. 

(Ntrs. E. Misevičienės) 

USBF "9-ala" vakaronės metu apdovanojimą už pasiekimus sporte ir verslo srityje gavo ir 
lietuvis Sarūnas Marčiulionis (pirmas iš dešinės) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Vadovaus tarybai 

Užsienio reikalų minis
teris Vygaudas Ušackas, 
gegužės 15 d. Klaipėdos uni
versitete atidarydamas tarp
tautinę konferenciją "Bal
tijos jūrinių inovacijų fo
rumas" pažymėjo, kad Bal
tijos jūros regiono valstybės 
turi stiprinti bendradarbiavi
mą inovacijų srityje, kad 
regionas taptų atviriausia, 
pažangiausia ir konkuren
cingiausia Europos dalimi, 
kuriančia savo piliečių ge
rovę globaliame pasaulyje. 

Ministeris pabrėžė, kad 
stiprėjantis Europos regionų 
bendradarbiavimas reika
lauja glaudesnių ryšių su kai
myninėmis Rusija ir Gudija, 
pasidžiaugė, kad konferenci
joje dalyvavo Rusijos trans
porto ministeris Igoris Levi
tinas. V. Ušackas priminė, 
kad liepos mėnesį Lietuva 
pradės pirmininkauti Balti
jos jūros valstybių tarybai 
(BJVT), ir pristatė svarbiau
sius uždavinius, kurių vienas 
pirmųjų - švari ir saugi ap
linka. Išreišktas susirūpini
mas Baltijos jūros ekologine 
padėtimi. Kertinis pirminin
kavimo uždavinys, sakė jis, 
yra žmonių ryšių stiprinimas, 
bendradarbiavimo per sieną 
ir laisvo žmonių judėjimo 
skatinimas. 

Ryšiai su Kinija 
Vilniuje gegužės 21 d. 

įsteigtas Lietuvos ir Kinijos 
forumas, kurio tikslas - su
burti asmenis, kurie domisi 
ar kurių veikla susijusi su Ki
nija ir skatinti Lietuvos bei 
Kinijos ryšius verslo, kultū
ros, švietimo, mokslo ir ki
tose srityse, pranešė URM. 

Forumo dalyviai sieks 
aktyvios ir konstruktyvios 
diskusijos nustatant preky
bos, ekonominius, kultūros, 
švietimo ir mokslo pirmu
mus. Lietuvos santykiuose 
su Kinija. Jie taip pat bend
radarbiaus naujuose projek
tuose, sieks formuoti Lietu
vos įvaizdį Kinijoje ir Kinijos 
įvaizdį Lietuvoje. Forumas 
sieks skatinti Lietuvos vers
lininkų, menininkų, mokslo 
žmonių veiklą. Lietuvos 
eksportas į Kiniją 2008 m. 
sudarė beveik 19 mln. eurų 
(65.55 mln. litų), o importas 
iš Kinijos sudarė 542 mln. 
eurų (1.89 bln. litų). 

Mažai lėšų 
socialinei apsaugai 
Europos sąjungos (ES) 

statistikos tarnybos "Euro
stat" duomenimis, Baltijos 
valstybės užima paskutinią
sias vietas visoje ES pagal iš
laidų socialinei apsaugai 
santykį su bendruoju vidaus 
produktu (BVP). Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje socia
linei apsaugai 2006 m. buvo 
skirta atitinkamai 13.2, 12.2 
ir 12.4% BVP. Tuo metu vi
soje ES 2006 m. socialinei 
apsaugai vidutiniškai buvo 

skiriama 26.9% BVP. Lietu
va, pagal šį rodiklį pirmau
janti tarp Baltijos šalių,vie
nintelė iš jų 2006 m. sociali
nei apsaugai skyrė didesnį 
nuošimtį nuo BVP nei 2005 
m.: Lietuvos rodiklis išaugo 
O.l%, Latvijos sumažėjo 0.2%, 
Estijos sumažėjo 0.3%. Šve
dijoje, Prancūzijoje ir Belgi
joje šis rodiklis 2006 m. 
viršijo 30%. 

ŠMT svečias 
Birželio 2 d. su oficialiu 

vizitu Lietuvoje lankėsi Šiau
rės ministerių tarybos gene
ralinis sekretorius iš Islan
dijos Halldoras Asgrimsso
nas. Tą dieną vyko antroji 
Europos humanitarinio uni
versiteto Patikos fondo au
kotojų susitikimas. Renginio 
tikslas - pritraukti aukotojų 
lėšų į universiteto Patikos 
fondą ir aptarti tolesnius 
veiksmus siekiant užtikrinti 
Europos humanitarinio uni
versiteto finansavimą. 

Prezidento Valdo Adam
kaus nuomone, itin prasmin
ga tampa Lietuvos, kitų 
Europos šalių, JAV, Šiaurės 
ministerių tarybos bei Euro
pos komisijos parama trem
tyje jsikūrusiam universite
tui. Sitaip vienoje iš ES val
stybių studijuojantis Gudijos 
jaunimas įgyja mokslinės ir 
gyvenimiškos patirties, kurią 
gali perduoti savo tėvynai
niams. V. Adamkus pažymė
j o, kad Lietuva, remdama 
Europos humanitarinio uni
versiteto akademinę bend
ruomenę, prisideda prie Gu
dijos suartėjimo su ES, ir tei
gė, kad įsitvirtindamas Lie
tuvoje ir nuolat gerindamas 
studijų kokybę, Europos hu
manitarinis universitetas ga
li tapti vienu iš geriausių hu
manitarinių universitetų Ry
tų regione. 

Nemažėja rasizmas 
Gegužės 28 d. neprik

lausomos nevyriausybinės 
organizacijos "Amnesty In
ternational" pasaulinės žmo
gaus teisių apžvalgos duo
menimis, Lietuva 2008 m. 
pasižymėjo joje besitęsian
čiais rasistiniais išpuoliais ir 
diskriminacija ne europiečių 
kilmės imigrantų ir romų 
atžvilgiu. Romų nedarbo ly
gis išliko keliskart aukštes
nis nei etninių lietuvių, o gy
venimo sąlygos romų gyven
vietėse kai kuriais atvejais 
buvo prastesnės nei mini
malios. 

Taip pat išreišktas susi
rūpinimas dėl rasistinių iš
puolių prieš migrantus, ypač 
ne europiečių kilmės, ir daž
nų neapykantą skatinančių 
pareiškimų. Rekomenduota 
Lietuvos valdžiai įtvirtinti 
rasizmą kaip sunkinančią 
aplinkybę Baudžiamajame 
kodekse. Kita Lietuvos 
problema - dar nepriimtas 
įstatymas dėl smurto prieš 
moteris namuose. RSJ 
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Dėkoti už praeitį ir įsipareigoti ateičiai 
Br. ANDRIUS NENėNAS, OFM 

Prancilkonų ordinas lillis metais mini 800 metų 
jubiliejų. 111 proga balandfio 15-18 d.d. .Asyžiuje l1ko 

~-... ,..__~- 11irptautinė Palapinių kapitula, 
kuri pirmą kllrtq istorijoje sujungė 
visas tris pnmcilkonilklls atialau: 

· ~.,.,;..·"1 susirinko apie 2000 brolių iš 65 
pasaulio kraltų visuose penktuose 
žemynuose. Lietuvai atstovavo 6 
praneišlamai: provincijolas br. A.r
tijus Kungyl, br. Julius Sasnauskas, 

Br. Andriu br. Linas Vodopjanovas, br. .A.ureli-
Nenmu, OFM jus Gricbu, br. Jonas ~ileika bei br. 

Andrius Nenėnas, kuris ir sutiko 
plaliau papasakoti apie renginio re~ bei pran
cilkonų šiandieną. 

- Kas JTa Palapinių iapiblla? Kalia jM mkllU -..:•"'-·· . „ ,..._.., ,,,,,,.,,,... 
- Palapinių kapitula - išties reikšmingas įvykis 

visiems pranciškonams pasaulyje. Šiemet pirmą 
kartą istorijoje joje dalyvavo visų trijų pranciškoniš
kų atšakų atstovai: mažesnieji broliai, kapucinai, 
konventuaW, taip pat ir pasauliečių ordino nariai 
Bėgant metams pranciškonizmas augo, skaldėsi, 
ivairia.i plėtojO&i ir bendros Palapinių kapitulos ne
vykdavo. Šis susivienijimas - gražus šių laikų ženk
las, regimas šventosios Dvasios veikimas. 

Pirmoji Palapinių kapitula įvyko 1217 metais, 
dar Pranciškui gyvam esant. Jis norėjo, .kad po įvai
rias vietoves pasklidę broliai bent kartą per metus, 
apie Sekmines, susirinktų Porciunkulėje. Porciun
kulė, kaip žinome, yra pranciškonizm.o lopšys - pir
mosios prancilkonq bendruomenės gimimo vieta. 

' 

'lbronto PriaitėDmo parapijos _pnmditoną vienuo
lyno viriininbs kun. Jonas Sileika, OFM, (deli
nėje), 1ulitikęll su kitai• Palapinią kapitalo• claly
Wdl Al,tqe l.m. b•landiio 15-18 d.d. 

Pranciškus norėjo, .kad būtent į tas įsaas sugrįžtų 
beauganti pranciškonų bendrija. Kapitula visada 
tapdavo džiaugsmingo susitikimo, pasidalijimo pa
tirtimi vieta, joje išryškėdavo ateities gairės. Pir
maisiais bendruomeniq gyvavimo metais jos buvo 
itin gyvybingos: dar nebuvo nusistovėjusios struktū
ros, bendruomenei rclkėjo rasti savo byptį, misiją. 
'Iki buvo paieškos laikotarpis. Sakoma, kad dar 
Pranciškaus laikais pirmojoje Palapinių .kapituloje 
galėjo dalyvauti iki 5000 brolių. 'lai agiografiniai 
duomenys iš Pranciškaus gyvenimo aprašymų. 'DU 
yra tas savitas būdas perteikti Pranciškaus gyveni
mą, ir šie skaičiai gali būti padauginti kelis kartus, 
norint pabrėžti neįtikėtiną charizmos proverži. 

Dabartinė kapitula - pagal pirmųjų pranciško
nų pavyzdį surengta Palapinių kapitula, minint 800 
metq jubiliejq nuo tos datos, .kada popiežius Ino
centas m palajmino Pranciškonų regulą. Išties tai 
buvo net ne regula, o Fonna vitae - pranciškoniškas 
gyvenimo būdas. Tuji Fonna vitae neišliko. Grei
čiausiai joje buvo surašytos Evangelijos iltraukos, 
pagal kurias Pranciškus su broliais norėjo gyventi ir 
tiesiog tąkart gavo popiefiaus palaiminimą tokiam 
gyvenimui 

Kokios tai galėjo būti eilutės? Tikriausiai tos, 
apie kurias Pranciškus kalba, pasakodamas apie sa
vo atsivertimą, kurį aprašo ankstyvosios jo biografi
jos. Porciunkulės bdnytėlėje jis išgirdo skaitant 
Evangelijos pagal Matą 10 skyrių. kuriame pasako
jama apie tai, taip Jėzus siunčia mokinius skelbti 
Gerosios Naujienos kiek.vienuose namuose. Jam 
ypač jst:rigo žodžiai: "Nejsigykite nei aukso, nei si
dabro .. „ nei dveją marškinių, nei .kurpiq ... , nes dar-

biojnkas vertas savo valgio". (Plg. Mt 10, 9-10). D 
šių žodžiq supn.to savojo pašaukimą ir misiją, kurią 
popiežius vėliau ir palaimino. 

-Kllip 111to""" kopffl+r, iolM ~pro
'"""°" bnm/Jli? 

- Programa prasidėjo trečiadieni, balandžio 15 
d. - SusitinJcimo diena. Broliai suvažiavo, įsikūrė, o 
po pietq prasidėjo bendras susitikimas didžiulėje 
palapinėje, priešais Porciunkulės Angelų Marijos 
baziliką. Po ifanginio 1SYeikinimo žodžio, iiklausėme 
svarbų .kapucino R. Cantalamessos pranešimą. Va
kare vyko šv. Mišios Porc:iunkulės bazilikoje. 

Popietiu1 Benectiktu XVI su Palapinių kapitulos 
UlyNis 

Antroji diena-pavadinta Liudijimų diena. VIS
lw prasidėjo rytine malda Susirinkimo palapinėje. 
Rytinėse konferencijose buvo analizuojamas mūsų 
gyvenimas ir misija pasaulyje, o po pietq vyko vi
deoprezentacijos. Pa~ui, buvo pristatytas do
kumentinis filmas apie vieno jauno italo .kapucino 
misiją Amazonės regione; kitas - apie švietėjišką, 
edukacinę pranciškonų misiją: juosta pasakojo apie 
JAV veikiančius pranciškoniškus universitetus, 
žmogiškojo ugdymo patirtj juose. Buvo paliesta ir 
pranciškonų veikla medijų srityje. Galiausiai buvo 
pristatytas trumpas filmas apie pranciškonų indėli į 
tarpreliginį dialogą. 

'Ifečioji - Atgailos ir paminko diena. Viskas 
prasidėjo rytine malda jau paBame Asyžiuje, po to 
iki popietės laikas buvo skirtas maldai ir susikaupi
mui. Mes, broliai iš lietuvos, nusprendėme visą tą 
laiką praleisti kartu, aplankyti ręitšmingas ordino 
11qimimo vietas, ten susikaupti apmąstymui ir mal
dai. Po pietq nuo Porciunkulės bazilikos pajudėjo 
visų brolių procesija, kurios priekyje ėjo Ordino at
šakų generolai, nešantys kcytiq. Asyžiaus Pranciš
kaus bazilikoje, prie Pranciškaus kapo, kiekvienam 
broliui buvo įteikta Regulos kopija įvairiomis kal
bomis. Šeštadienį kas savu transportu, kas autobu
sais pajudėjome i CastelgandoJfą. Po ilv. Milių Fo
koliarų judėjimo centre visi dalyvavome audienci
joje su popiežiumi CastelgandoJfo vasaros reziden
cijos vidiniame kiemelyje. Popiežiui pacloYanojome 
Pranciškoniškų šaltinių kopiją. 

- i'4 popWias paWU JlllVO talbofe? 

me daryti gera, pradėkim.e garbinti Dievą. nes iki 
šiol nieko panašaus nesame darę". Šis paraginimas 
labai gyvas, aktualus ir šiandien pranciškoniškajam 
dvasingumui: niekada nesustoti vietoje, - nei savo 
darbuose, nei siekdami žmogiškos bei dvasinės 
brandos, kad būtume tie realūs liudytojai, užrašytu
me Evangeliją savo gyvenimais. Man įstrigo Foko
liarų judėjimo vadovės Emmaus Voce sveikinimo 
žodžiai, kai šeštadieni judėjimo centre šventėme šv. 
Mišias. Ji sakė, kad kritščionys kviečiami taip gy
venti, kad non ir visas šventasis Raštas būtq s~ 
gintas, žmonės galėtų perrašyti Evangeliją užrašyda
mi mūsų gyveninią. 

- lfllkio8 ~ t*ilin rair# ib71J;jjo J.#1' 
Kiq1itwlą1 

- Šis renginys buvo labiau šventė nei darbinis 
1usitikimas. Svarbiau1ia - broliškai pabūti kartu, 
pasidžiaugti tuo, ką turim.e. Jubiliejinių metų, o 
kartu ir §io renginio, moto yra dėkoti Dievui u! sa
vo šaknų, ištakų malonę, kad žiūrėtume dėkingai i 
praeitį ir galėtume viltingai ir su entuziazmu išgy
venti šiandieną bei leistis i rytdieną. Vienas reikš
"?i~iPausių pasisakymą - popiežiaus namq pamob
lininko t. R. Cantalemsso pranešimas. Jis pabrėžė, 
kad šiandien pranciškonai turėtų dideij dėmesį 
skirti pamokslavimui, žodžio skelbimui. Neapsinooti 
tais žmonėmis, kuriuos sutinka savo bažnytinėse 
bendruomenėse, tai yra būti piemenimis ne vien tq 
avių. kurios jau yra namuose, bet eiti ieškoti "pražu
vusiųjų", būti žmonių žvejais. Nesusikoncentruoti 
vien i savo parapijiečių religinį ir dvasinį ugdymą, 
bet eiti į pasauli, sutikti žmonių, kurie nepafįsta 
Kristaus. 

Be abejo, labai svarbus dar vienas akcentas, ir 
jis susijęs su pirmuoju. Anksčiau krikščioniškoji 
terpė buvo labai plati, krikšaoniškoji kultūra buvo 
pasklidusi labai plačiai - persmelkė kiekvieną žmo
giškos veiklos sferą: šeimą, darbo aplinką ir t.t. Da
bar krikščioniq bendruomenė nebėra tokia didelė. 
Nebegalima eiti i Kristų per Bažnyčią, dabar reikia 
per Kristaus pdinimą vesti žmones i Bažnytinę 
bendruomenę. Reikia ieškoti tq "paklydusių avių", 
priartinti jas prie Kristaus ir vesti i ben.druomen.inj 
gyvenimą. Žmogus būtinai turi užmegzti ryši su 
bendruomene. 

- Popiežius visų pirma išryškino ilgaamžės , 
pranciškouiškosios charizmos reikšmę, ordino vie- ..,_ ____ __.__._ ____ L_ ___ __J 

nybę su Bažnyaa per visą istoriją. Juk pats Praneiš- Palapiniq kapitula. Tarptautinis pnndlkoną 
kus norėjo atnaujinti Bdnytią, tačiau ne ją smerk- savaliavhna1 Asyiioje š.m. balandiio lS-18 d.d. 
damas ar atsiskirdamas, bet pasilikdamas joje ir sa
vo bei savo bendruomenės pavyzdžiu bandydamas 
ją atgaivinti. Iš pradžių Pranciškų globojo Asytiaus 
vyskupas Gvidas, kuris vėliau jį suvedė su kardinolu 
Hugolinu, vėliau tapusiu ordino globėju. Būtent 
per jį Pranciškus galėjo pasiekti šventąjį Tėvą. 'DU
gi, viskas mūsų istorijoje subrendo išliekant vieny
bėje su Bažnyčia. Popiežius džiaugėsi ir dabartinio 
ordino gyvybingumu. 

-~; mririnlu.riu.r lnvlila, popil!tiU6 
Iridi alliirf!Ji ; Ewmpliją, ""*'"6 Hli "'° Wlbia
ma flHl1iu. Sian4im, kai ilgyHNllM f.odliD lllWa'tiji-
mą, tol slr"1nbo""' olluolial. B,.,ųo ~ 
tumminio liudijimo narbti? 

- 'Jaip, Pranciškus tikrai buvo toks liudytojas. Jį 
vadino antruoju Kristumi, tuo, kuris atspindėjo 
Dievo meilę savyje. Savo gyvenimo pabaigoje kaip 
ir dažnai darydavo, broliams sakė: "Broliai. ~ėki-

- Kalbėdamas apie pamoblavimą R. Cantala
messa kalbėjo apie kriklčionių teologiją. Daug 
skelbimo arba teologinio turinio pasilieka teologų 
svantymuose, knygose. Geroji Naujiena apsinboja 
teologiniais debatais, o reikėtq perkelti ją į pamoks
lavimą. R. Cantalamesu pateikė apaštalo Pauliaus 
pavymį - jo teologija buvo sukurta ne prie stalelio, 
bet per ryšĮ su žmonėmis. Visa Pauliaus teologija 
sutelkta jo laiškuose, kuriuose jis reaguoja i konk
rečios bendruomenės klausimus, situaciją, proble
matiką, į .kurią žvelgia per Gerosios Naujienos 
prizmę. 

Bažnyčios, o kartu pranciškonų uidavinys 
paskelbti Gerąją Naujieną per pamobla'Yimą,, per 
ryšj su žmogumi, atsakyti žmogui i rūpimus, jam 
keliamus klausimus. Nereikia atsakinėti i klausi
mus, kurių niekas neuždu.oda - tariamas f.odis turi 
būti aktualus. 

Nukelta i 5-tą psl. 



Procesija Asytiųje (kairėje) ir iftlgbmt i Palapilliq kapitulos daJ1'ius š.m. balmdlio lS-18 
d.d. 

Dėkoti už praeitį ir įsipareigoti ateičiai 
Atkelta iš 4-to psl. 

Prisiminkime, kad Pran
ciškus pirmas pradėjo pa
mokslauti vulgariąja, tai yra 
liaudies šnekamąja kalba, 
nors ligi tol pamokslai buvo 
sakomi kartais netgi lotyniš
kai. Pranciškus liovėsi tai da
ryti ir žengė svarbų atsinauji
nimo žingsnį to meto Bažny
čioje. Pranciškonai kartu su 
dominikonais tapo didžiai
siais viduramžių pamokslinin
kais. Bažnyčia greitai suprato, 
kad kitaip ir negali būti. 'Thip 
ir šiandien Gerąją Naujieną 
turime skleisti žmonėms su
prantama ir aktualia kalba. 

-.K'f Jums aslMllilkai nil
'U dalJvauti Palapinlq kapitu
lo.fe? 

-Išgyvenau stiprų džiaugs
mą ir dėkingumą Dievui už 
pašaukimą. Matydamas tą di
džiulę įvairialypę brolių mi
nią, jų tarpusavio bendravi
mą, be galo džiaugiausi, jog 
esu pranciškonas, kad mūsų 
išskirtinis bruožas paprastu
mas, gyvybingumas ... Sugebė
jimas surengti tokio masto 
renginį liudija apie tikėjimą 
savo pašaukimu ir entuziaz
mą. Tuikia daug vilties ateičiai 
tiek mums, tiek visai Bažny
čiai. Tu.mpa akivaizdu, kad 

prancišk.oniškoji charizm.a ga
li veiksmingai pasitarnauti 
Bažnytinei bendruomenei ug
dyti ir augti. Žinoma, mes esa
me tik dalis Bažnyčios. Gal 
esame ir gausiausias ordinas 
- apie 35,000 brolilĮ pasaulyje 
- tačiau ne tai svarbiausia. 
Svarbiausia, kad gyventume 
Pranciškaus dvasia. Kaip bu
vo pabrėžta Kapituloje, netu
rime kopijuoti Pranciškaus 
pažodžiui - nebeatkursime to 
meto sncialinės, .k:uJtūrinės ar 
Bažnytinės tikrovės. Tu.čiau 
turime Pranciškaus akimis 
žvelgti į Kristų: su tokiu pačiu 
Dievo ilgesiu, troškimu pa
žinti Kristų, Jį mylėti ir skelb
ti. Kokių formų įgaus mūsų 
buvimas ir tarnavimas, sunku 
netgi nuspėti. Svarbiausia ne
prarasti entuziazmo, kurį ga
vome iš Pranciškaus. 

- PalJaigai, ~į Lie
tuvq - kaip ordino Ju'biUejus 
bus ivačianra.s J1t18 mu.s? 

- Didesnio masto rengi
niai Lietuvoje numatomi spa
lio 2-4 dienomis. Spalio 2 d. 
planuojame švietėjišką moks
linę konferenciją Valstybinia
me muziejuje, Vilniuje, "Ma
žesniųjų brolių kraitis Lietu
voje". Pirmoje dalyje bus gili
namasi į pranciškonų ištakas 
Lietuvoje, .k:uJtūrinĮ paveldą; 

v v 

antroji dalis skirta filosofi
niams-teologiniams svarsty
mams: bus pristatomas šv. 
Bonaventūra bei Dunsas Ško
tas. 

Vakare bus atidaryta to 
paties pavadinimo paroda 
Valstybiniame muziejuje. Spa
lio 3 d. susirinkę broliai iš vi
sos Lietuvos kartu švęsime šv. 
Mišias, prisimindami šv. Pran
ciškaus mirtį (tranzitą) - pe
rėjimą iš šio gyvenimo į amži
nybę. Pakvietėme iš Abruco 
miesto muzikos instituto gru
pę Ora decima, kurie atliks 
XIII š. pranciškonq sukurtas 
liturgines giesmes. Sis institu
tas atkuria senovinę muziką ir 
yra išleidęs ne vieną kompak
tinį diską. 'll'anzito paminėji
mo metu greta maldos vyks ir 
koncertas. 

Sekmadienį, spalio 4-ąją, 
- šv. Pranciškaus dieną, visi 
broliai švęs iškilmingas šv. Mi
šias savo vietos bendruome
nėse. Be to, numatoma šiais 
metais išleisti šv. Bonaventū
ros veikalą Sielos ke'/ionė i Die
vą bei naują Prancilkaus lie
•lių leidimą. Be to, rugpjūčio 
18-24 d.d. Vilniuje vyks Euro
pos pran.ciškoniškojo jaunimo 
atstovų kongresas. 

- Kalbėjosi S. Žiulfllaiti 
(Ntn. br. Andriaus Nen~no 

ir EPA, BemanUnaUt) 

Zudynės Cervenėje 
Osvaldas Žadvydas, vienas iš nedaugelio išlikusių į Rusijos 

gilumą varomų kalinių pasakoja 
Kai 1941 m. birželio 22 d. 

kilo karas tarp dviejų sąjun
gininkų. Hitlerio ir Stalino, 
buvau saugomas nuo "priešo" 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo IV (mirtininką) skyriuje, 
8S kameroje. Rytą, apie 5 val., 
iš miego prikėlė sirenų kauki
mas, lėktuvą ūžesys, sprogs
tančios bombos. Jau nešaukė 
"kelk" l ir išvietėn išvedė nebe 
visą grupę, bet po du. Vakare 
prižiūrėtojas lietuvis, išeida
mas iš koridoriaus, užrakino 
geležinius vartus, išjungė 
elektros šviesą. D kamerų pa-

sigirdo klyksmai. Pasmerktieji 
mirti šaukė savo pavardes. 

Nusprendėm negulti. Sė
dėjom ant čiužinių, nors mie
gas ir kamavo. Vidurnakty iš
girdome triukšmą. Grupė en
kavedistų lipo laiptais į IV 
skyrių. Jie neturėjo raktų, to
dėl laužtuvais ir kirviais Iaui.ė 
geležinius vartus, kamerų du
ris. 85-ojoje sužibo elektros 
šviesa Enkavedistas, žiūrėda
mas pro durų "vilk.elj", klausė, 
keli esam kameroje. Išgirdęs, 
užgesino šviesą, atidarė jau 
išlaužtas duris. Angoje pama-

tėm j mus atkištus šautuvų 
vamzdžius. Įsakė pakelti ran
kas ir po vieną išeiti. Kamero
je sėdėjau prie durų. Mėginau 
pasiimti švarką ir paltą, bet 
įniršęs enk.avedistas sušuko: 
"Lauk, šausiu!" 

Išėjau vienmadkinis. Įrėmė 
šautuvo durtuvą nugaron, su
griebė už parankių ir geležiniU; 
laiptais bėgte į kiemą. Čia sto
vėjo kaliniai, atrėmę iškeltas 
rankas į sieną. Įrikiavo ir ma
ne. 

Nukeltai 11-tą psl. 
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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., -

Sienų saugumas 
Nuo birielio 1 dienos įsi

galiojo naujoji valstybės sie
nų saugumo tvarka (Westem 
Hemisphere 'll'avel Initiati
ve ). Pagal šią 'JA.Y sienų sau
gumo programą Meksikos, 
Kanados, Karibų valstybių ir 
BermudlĮ gyventojai, vykda
mi į JAV. privalo parodyti 
šiuos asmens dokumentus: 
pasą, pagerinto saugumo 
vairuotojo kortelę ar pasi
rinktinai Nexus arba FAST 
(nuolatinių keliautojų korte
les). Statistikos tarnyba pra
neša, kad tik 20% amerikie
čių ir 54% kanadiečių turi 
pasus. Pastebimai sumažėjo 
vienos dienos kelionės į Ka
nadą, atnešdamos nuostolių 
turizmo, prekybos ir aptar
navimo sritims. Kanadie
čiams, grįžtantiems ii JAV, 
Kanados pasienyje paso ne
reikalaujama, prašoma tik 
vairuotojo kortelės ir pilie
tybės pažymėjimo. 

Chneral Maton automo
bilių įmonės Kanadoje iš
vengė 'JA.Y automobilių ga
mintojų likim.o -visiško žlu
gimo. Federacinė ir Ontario 
provincijos vyriausybės skyrė 
gamybos pertvarkai 10 bln. 
dol. Pagal sandėri joms pri
klauso 12% turto ir teisė di
rektorių taryboje turėti vie
ną nepriklausomą direkto
rių.Abu-federacinės ir pro
vincijos vyriausybių vadovai 
pabrėžė, kad tai svarbi kana
diečių investicija, didinanti 
valstybės skolą, bet leidusi 
išsaugoti darbą ir pragyveni
mo šaltinius 45,000 kanadie
čių ir vienos iš svarbiausių pra
monės šakų ilgametį įdirbį. 

Liberalą partijos vado
vas M. lgnatieff prašneko 
apie galimus rinkimus vasa
ros vidwyje. Pripažindamas, 
kad kanadiečiai nepritaria 
šiems ketinimams, M. Igna
tieff tvirtina, kad konserva
torių mažumos vyriausybės 
politika kenkia valstybės ge
rovei. Kaip uždelstų sprendi
mų pavp.džius jis mini prob
lemas su medicininio izoto
po gamyba aiatk River įmo
nėje; atsisakymą suvieno
dinti reikalavimus gauti ne
darbo pašalpas; lėtą ekono
minės pagalbos fondo lėšų 
įsisavinimą ir neleistinai di
dėjančią valstybės skolą. 
Pagrindinės opozicinės par
tijos vadovas sako, kad galu
tinį sprendimą dėl rinkimų 
liberalų partija padarysianti 
po antrojo vyriausybės pra
nešim.o apie ekonominę vals
tybės padėtį. 

Kanados "Yrlausybė pa
skelbė naujo įstatymo pro
jektą. Pagal jį kanadiečiai; nu
kentėję nuo teroristų išpuo
lių, galės pateikti civilinius 
ieškinius pavieniams kalti
ninkams, organizacijoms ar 
net valstybėms, kurios glo-

boja nusikaltėlius. 'lbkie įsta
tymai veikia ir kitose pasau
lio valstybėse, bet praktiškai 
dar niekas juo negalėjo pasi
naudoti dėl įvairių prie7.asčių. 

Ar turi atsakyti nepllaa
meBq vaikų tėvai už jų vaikų 
padarytus nuostolius? Į šj 
klausimą turės atsakyti teis
mas Joliette mieste (Kvebe
ko provincija). Prieš 7 metus 
du nepilnamečiai, apsvaigę 
nuo alkoholio ir narkotikų, 
padegė mokyklos pastatus, 
išdaužė langus dviejose pra
dinėse mokyklose, nusiaubė 
9 autobusus, padarydami 
nuostolio, kaip pripažinta 
teisme, už 11 min. doL Nusi
kaltėliai pagal teismo nuo
sprendį praleido keletą metų 
nepilnamečių kolonijoje. Da
bar mokykla ir kiti nukentė· 
ję nuo vandalizmo pateikė 
civilinį ieškinį tėvams ir bu
vusiems nusikaltėliams, ku
rie jau pilnamečiai. Gynybos 
advokatai bando įrodyti, kad 
tėvai neatsakingi už vaikų 
el.gesi. 

Albertos pro'rincijoje tė
vams bus leidžiama atsiimti 
vaikus iš specialių pamokų 
seksualinio švietimo, religi
nėmis temomis, jei jie nesu
tinka su šių dalykų mokymu. 
Tėvams bus pranešama apie 
būsimas pamokas ir aptaria
mas temas; jie galės patys 
nuspręsti, ar vaikams tai rei
kalinga. Mokyklose mokyto
jai nebus varžomi kalbėti 
apie šiuos dalykus eilinėse 
pamokose, jei tai susiję su 
aptariama tema. Provincijos 
seksualinių mažumų grupės 
protestuoja prieš šį sprendi
mą, prisidengdami žmogaus 
teisių pažeidimu. 

KanadiHius, turin~ius 
ir Libano pilietybę, daly
vauti Libano rinkimuose ra
gina pažangios Ltl>ano parti
jos Future Movement atsto
vai. Provak.arietisk.a Future 
Movement nori būsimuose 
rinkimuose laimėti daugiau 
vietų parlamente nei privers
tiniai partneriai Hezbollah 
nariai. Ši partija Kanadoje ir 
kitose valstybėse yra pripa
žinta kaip teroristinė orga
nizacija, tačiau Libane ji turi 
nemažai pritarėjų. Dabarti
nėje vyriausybėje ji turi be
veik trečdalį savo atstovą, 
kurie trukdo demokratiškes
niems sprendimams. Per 31 
metus iš Ltl>ano dėl nuolati
nių karų ir neramumų i Ka
nadą, JAV, Australiją yra iš
vykę pusantro milijono liba
niečių. PuJure Movement par
tijos atstovai, turintys savo 
būstines Kalgaeyje, už savo 
lėšas samdo lėktuvą ir ragi
na Kanados libaniečius, tu
rinčius teisę balsuoti Libane, 
pasinaudoti nemokamu rin
kiminiu skrydžiu. SK. 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
MAŽIAU SKAITO 
Statistikos departamen

to duomenimis, bibliotekų 
lankytojų skaičius per aš
tuonerius metus (2000-2008 
m.) sumažėjo 15%. Pernai 
bibliotekose registruota 744,-
000 skaitytojų, arba kas 
penktas šalies gyventojas. 
Tai 8000 mažiau skaitytojų 
nei 2007 m. Tuomet skaity
tojų registruota 752,000, jų 
buvo 136,000 mažiau nei 
2000 m., kai bibliotekose 
skaitė 880,000 žmonių. Nuo 
2000 m. bibliotekų skaity
tojų mažėja kasmet. Biblio
tekose dažniau lankosi kai
mo gyventojai, nors regist
ruotų kaimo bibliotekų skai
tytojų nuo 2000 m. suma
žėjo 14%. Palyginti su 2000 
m. Lietuvoje sumažėjo 
bibliotekų skaičius. Labiau
siai tai pajuto kaimo gyven
tojai. 2008 m. pabaigoje ša
lyje buvo 1373 Kultūros mi
nisterijos reguliavimo sričiai 
priklausančios bibliotekos, 
iš jų 1347 (98%) savivaldy
bių ir 5 apskričių viešosios 
bibliotekos, 15 muziejų, Lie
tuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo ir Lietuvos aklųjų 
bibliotekos. 

SURINKO ATLIEKŲ 
Per balandį vykusią ant

rą kartą organizuotą aplin
kos švarinimo veiklą "Da
rom" surinkta 10,000 tonų 
atliekų. Veikloje dalyvavo 
70,000 savanorių. Jos orga
nizatoriai teigė, kad aplin
kos tvarkymo rezultatai pra
noko visus lūkesčius, ka
dangi veiklos išvakarėse 
tikėtasi surinkti 6,000 tonas 
atliekų. Kitąmet veiklą pla
nuojama plėsti, bus siekia
ma pritraukti 100,000 daly
vių. Numatoma tvarkyti visą 
šalį, o ne tik daugiausia 
miestų teritorijas kaip šie
met. Rudenį ketinama orga
nizuoti bandomąją "Darom 
2010" talką. Organizatoriai 
taip pat svarstys, kaip kitą
met išvengti šiemet kilusių 
problemų - ilgai į sąvar
tynus neišvežtos surinktos 
šiukšlės. Pernai šioje veik
loje dalyvavo apie 5,000 lie
tuvių, o Estijoje ir Latvijoje 
- po 50,000 žmonių. Orga
nizatoriai nori šia veikla ne 
tik padėti surinkti kuo dau
giau šiukšlių, bet ir skatinti 
žmones tapti socialiai atsa
kingesniais bei ekologiškai 
supratingesniais. 

llANZOS ŠVENTĖ 
Kaunas laimėjo teisę 

organizuoti 2011 m. visos 
Hanzos miestų sąjungos 
šventę. Tam savivaldybė 
įsteigė viešąją įstaigą ir pra
dėjo parengiamuosius šven
tės organizavimo darbus. 
Manoma, kad 2011 m. Kau
ne vyksianti tarptautinė 
Hanzos miestų sąjungos 
šventė kainuos apie 1. 7 min. 
litų, tačiau Kaunas per šią 
šventę tikisi gauti ir nemažai 

pajamų. Kaunas - vieninte
lis Lietuvos miestas, esantis 
garsios Hanzos miestų są
jungos nariu. Ši viduram
žiais klestėjusi organizacija 
dabar vienija 167 miestus iš 
15 šalių. 

PASITIKI UGNIAGESIAIS 
Balandžio mėnesį 86% 

suaugusių Lietuvos gyven
tojų labiausiai pasitikėjo 
Priešgaisrine gelbėjimo tar
nyba. Labiausiai nepasiti
kima buvo tautos išrinktai
siais ir vyriausybe. Daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų 
pasitikėjo Bažnyčia - 73%, 
krašto apsauga - 63%, val
stybinio socialinio draudi
mo fondu "Sodra" - 61 %, 
Konstituciniu teismu - 60%, 
Lietuvos banku-53%, poli
cija - 53%, Lietuvos žinia
sklaida - 52%, Prezidento 
tarnyba - 51 % bei Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba -
50%. Dar keturiomis insti
tucijomis šalies gyventojai 
kiek labiau pasitikėjo nei 
nepasitikėjo - profsąjungo

mis, Valstybės kontrole, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba 
bei Valstybės saugumo de
partamentu. Rinkos ir vie
šosios nuomonės tyrimų fir
mos "Baltijos tyrimai" atlik
tos apklausos duomenimis, 
kaip ir anksčiau, labiausiai 
nepasitikima seimu ir vy
riausybe. 

TARŠA JŪROJE 
Suomijos ministeris pir

mininkas Matti Vanhanenas 
gegužės 19 d. vykusiame 47 
valstybių Europos tarybos 
parlamentinės grupuotės 
posėdyje Helsinkyje teigė, 
jog tarša žudo Baltijos jūrą, 
todėl pajūrio valstybės turi 
skubiai imtis gelbėjimo 
veiklos. Baltija teršiama jau 
dešimtmečius, ypač iš buvu
sios Sovietų Sąjungos. Upės 
vis dar tebeneša cheminius 
taršalus, kurių dalis į upes 
patenka iš žemdirbystės 
laukų ir skatina dumblių 
augimą, o šie dusina jūros 
gyvūniją. M. Vanhanenas 
pranešė, kad Suomija 2010 
m. vasarį surengs Baltijos 
jūros šalių vadovų susi
tikimą, kuriame tikimasi 
rasti būdus, kaip išvalyti be
veik visiškai uždarą jūrą ir 
paskatinti ekonomikos plėt
rą regione. Rūpesčių kelia 
ir laivyba, vis didėjant jūrų 
transporto laivų skaičiui, 
ypač naftą ir chemines me
džiagas gabenančių tank
laivių, taip pat ir keleivinių 
laivų; būtina taikyti ryž
tingesnes priemones laivy
bos saugumui užtikrinti ir 
avarijoms užbėgti už akių. 
Jo požiūris į Baltiją skiriasi 
nuo kai kurių ataskaitų, 
rodančių, jog Baltijos jūros 
būklė pamažu gerėja. Da
bartinis veiksmų planas nu
mato iki 2021 m. visiškai iš
gydyti sergančią Baltijos 
jūrą. RSJ 

Dalis ~o~tre.aliečių ~t_avoje ~ye~čiant Lietuvos-Lenkijos Konstitucijos dieną gegužės 7. Stovi 
JutuVIene, IDJr. L. Babunas (1s Lietuvos), Paulauskai, Mickus, Polichauskaitė, Piečaičiai 

Wasaga Beach, ON 

ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (ba
landis ir gegužė, 2009) rašo, 
kad balandžio 21 d. įvyko 
Pensininkų klubo metinis su
sirinkimas. Rinkom nario mo
kestį. Po pirmininko, sekreto
rės, iždininkės, revizijos ko
misijos bei iškylų koordinato
riaus pranešimų turėjo įvykti 
valdybos rinkimai. Tučiau pa
plojimu buvo perrinkta ta pati 
valdyba dviems metams (A. 
Samsonas - pirm, J. Dūdienė 
- vicepirm, B. Samsonienė -
iždininkė, J. Batūrienė - sek
retorė, K. Batūra - iškylų ko
ord. ). Taip pat buvo perrinkta 
revizijos komisija (L. Verbic
kaitė-Sawitz, S. Valickis). Val-

dyba dėkoja visiems už pasiti
kėjimą. Toliau buvo sveiki
nami šio mėnesio sukaktu
vininkai: Birutė K., Antanas 
Svirplys ir Bronius Z. Vyko 
vaišės ir linksma valandėlė, 
per kurią girdėjome įvairių 
juokų ir anekdotų. 

GEGUŽĖS 12 D. atšven
tėme Motinos dieną. Dėkoja
me programos atlikėjom, Li
nai, Elenai ir Irenai, kurios 
deklamavo pritaikytus šiai 
progai eilėraščius. Pasveiki
nom šio mėnesio sukaktuvi
ninkus: Vacį, Adolfą, Ceciliją, 
Daną S., Birutę S., Aldoną ir 
Joną V. Moteris nustebino 
Romo paruošta "lasagnia", 
kurią vyrai visoms moterims 
padavinėjo. Skaniai pavalgę, 
visi įsijungė į bendras dainas. 
Taip čia buvo linksma, kad 

Šiluvos Mergelės Marijos parapijos 
taryba visus kviečia į 

š.m. birželio 28, sekmadienĮ, 
Laisvio-Petro Sergaučio dvare 

660 Sunningdale Rd. E., London, ON 

1 val. po pietų bus SEKMADIENINĖS MIŠIOS 
ir tuoj po Mišių prasidės Joninių šventė 

PROGRAMOJE: 
> skanūs valgiai, lietuviška muzika ir daina 
> gėrimai - kiekvieno asmeniškas reikalas 

Vaišių bilietas suaugusiam - $1 5. 
BILIETUS PLATINA 

Rūta Dragunevičiūtė, tel. (519) 471 -5333. 

Ntr. A. Jurėno 

neskubėjom skirstytis namo. 
Išeinant visoms ponioms buvo 
įteikta po rožę. 

BIRŽELIO 2 D. klubo na
riai su svečiais buvo išvažiavę 
į "Casino Ramą". 

BIRŽELIO 27, šeštadienį, 
4 v.p.p. įvyks mūsų tradicinė 
gegužinė. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti! Bus linksma 
muzika, BBQ, lietuviškas alu
tis, loterija, kavutė ir pyragai. 

PENSININKŲ KLUBAS 
paaukojo parapijai $200 už 
elektrą. Nuoširdžiai dėkoja
me M. Juozaitienei už $100 
auką klubo veiklai. 

NUOŠIRDI UŽUOJAU
TA mūsų klubo narei Onai 
Senkuvienei, netekus sesers 
Uršulės. 

KITOS ŽINIOS: Moterų 
būrelis praneša, kad paaukojo 
$250 parapijai už elektrą ir 
dėkoja A. Bridickienei už 
$100 auką būrelio veiklai. Bū
relis įsigijo papiginta kaina du 
naujus "BBQ", nes senieji jau 
buvo atgyvenę savo laiką. Bir
želio 11 d. vyskupas J. Iva
nauskas atvyksta į Vasagą ir 
atnašaus šv. Mišias 10 v.r. Po 
to bus užkandžiai, kavutė ir 
pyragai kavinėje. Inf. 

Hamilton, ON 
A.a. VIKTORAS PIL

KAUSKAS mirė Hamiltone. 
Jo atminimui pagerbti Kana
dos lietuvių fondui aukojo po 
$20- S. Panavienė, J. Stankus, 
D. Gutauskienė, A.D. Kamai
čiai, A Gailienė, V. Subatni
kaitė. JK 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anks
to dėkingi - 1.Z leidėjai 

„ 
~on.trealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbietos moterų draugija prisiminusi ir vyrų gimta
d1emus draugijos kavutėje sekmadienį, gegužės 3 Ntr. V. Lietuvninkaitės 



Dievo ir žmonių tarnyboje 
Kun. Augustinas Steigvilas, MIC, prieš 60 metų Eichstaette 

įšventintas kunigu 
Šiemet birželio mėnesį 

sukanka lygiai 60 metų, kai 
Augustinas Steigvilas Eich
staette buvo įšventintas kuni
gu. 1944-aisiais, kai į Lietuvą 
jau ėjo sovietų tankai, Augus
tinas, dar būdamas dvidešimt
metis Telšių kunigų seminari
jos klierikas, paliko savo tėvų 
kraštą. Spalio 8 d. atsisveikin
damas su savo tėvu, Augusti
nas manė, kad iškeliauja 
trumpam, gal iki šv. Kalėdų, 
bet tėvas liūdnai atsakė, kad 
skiriasi, tikriausiai, "iki Amži
nybės". Taip ir atsitiko ... 

Kartu su kitu klieriku pės
čiomis, traukiniais ir kitaip 
pasiekė Lenkiją, Bavariją. Vo
kietijoje po kurio laiko įstojo 
į Eichstaetto kunigų semina
riją ir ją baigė. Su pagarba at-

~ 

siliepia apie tuometinį Eich
staetto vyskupą Michael 
Rackl, kuris daug padėjo pa
bėgėliams: "Tai buvo šventas 
žmogus!" 

Augustinas Steigvilas bu
vo įšventintas kunigu 1949-ai
siais birželio 29 d. Vienerius 

Kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC 

Eichstaettas ir katedra, kurioje Augustinas Steigvilas prieš 
60 metų buvo įšventintas kunigu 

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 l 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 

metus kunigavo vokiškoje pa
rapijoje, vėliau kelerius - lie
tuvių išeivių stovyklose, nes 
joms taip pat labai reikėjo 
dvasinio, paguodžiančio žo
džio. Jaunas kunigas vyko 
į Romą toliau tęsti studijų. 
Ten kun. Augustinas susipaži
no su būsimu žymiu Šventojo 
Sosto diplomatu, būsimuoju 
kardinolu Audriumi Juozu 
Bačkiu. Romoje kun. Augus
tinas taip pat aplankė Svč. 
Mergelės Marijos Nekaltai 
Pradėtosios vardo vienuoliją, 
vadinamą Marijonų vienuolių 
bendruomenę, į kurią jis įsto
jo, tuo dar labiau sutvirtinda
mas savo tarnystę Dievui ir 
žmonėms. Jau daugelį metų 
kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, rūpestingai tarnauja lie
tuviams Argentinoje. 

Savo auksinio kunigystės 
jubiliejaus metu jis grįžo į 
Eichstaettą ir dalyvavo bičiu
lio Johann Zinner 40-ųjų me
tų jubiliejuje. Šiemet kun. 
Zinner švęs auksinį kunigys
tės jubiliejų. 

Dėl amžiaus garbingas 
svečias iš Argentinos negali 
atvykti į šventę, bet jis daly
vauja malda tolimoje Argen
tinoje. Su dėkingumu sveiki
name kun. Augustiną Steig
vilą, MIC, ir linkime viso ge
riausio. Alfred Bammesberger, 

Vokietija 

Elena Narbutytė, montrealie
tė Tėviškės žiburių skaitytoja, 
už paramą gimtajam mieste
liui pripažinta Užpalių gar
bės piliete 

Belgija 
BELGIJOS SPAUDA 

kviečia savo gyventojus lanky
tis Lietuvoje. Lietuvos turiz
mo duomenimis, Belgijos ži
niasklaidoj e pasirodė pa
trauklių straipsnių apie Lietu
vą. Antras pagal tiražą Belgi
jos laikraštis Metro balandžio 
29 d. numeryje visą puslapį 
paskyrė Lietuvos turizmo gali
mybėms. Šis laikraštis nemo
kamai platinamas geležinke
lio stotyse, universitetuose, 
skirtas 18-44 metų amžiaus 
miestų gyventojams. Skrydžių 
bendrovės "Brussels Airlines" 
leidžiamas žurnalas "B. there" 
kovo, balandžio ir gegužės mė
nesiais paskelbė po straipsnį 
apie Vilnių. JA 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
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St. Petersburg, FL, lie
tuvių bendruomenės metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
30 d. Lietuvių klubo patal
pose. Jį pradėjo LB apylin
kės valdybos pirm. V. Meilu
vienė, pasveikindama susi
rinkusius ir Eakviesdama 
kun. dr. Matą Cyvą sukalbėti 
invokaciją. Susirinkimui sek
retoriavo valdybos sekr. Al
vina Kerbelienė, kuri per
skaitė praėjusiais metais mi
rusių narių sąrašą. Jie buvo 
pagerbti tylos minute. Sek
retorė perskaitė praeitų me
tų susirinkimo protokolą. 
Valdybos pranešimą padarė 
pirm. V. Meiluvienė, pasi
džiaugdama, kad į bendruo
menę įstojo 10 naujų narių. 
Supažindino su LB kultūros 
tarybos išleista nauja knyga 
Lietuvių kultūrinis paveldas 
Amerikoje lietuvių ir anglų 
kalbomis, redaguotą Danu
tės Bindokienės. Iždo reika
lais kalbėjo ižd. Loreta Ky
nienė. Susirinkime buvo pa
gerbtas kun. dr. M. Čyvas, 
LB narys, švenčiantis 93-jį 
gimtadienį. Pasisakymuose 
buvo svarstoma, kaip į bend
ruomenę įtraukti žmonių. 
St. Petersburgo lietuvių bend
ruomenės valdybą sudaro: 
pirm. Vida Meiluvienė, vice
pirm. Elena Jasaitienė, sekr. 
Albina Kerbelienė ir ižd. Lo
reta Kynienė. 

Australija 
Sydney miesto lietuviai 

savo klubo patalpose, sek
madienį, gegužės 3, minėjo 
Motinos dieną, suorganizuo
tą LB apylinkės valdybos. 
Minėjimą pradėjo LB apy
linkės valdybos pirm. Albina 
Liutackienė, pasveikindama 
mamas ir močiutes ir palin
kėdama joms geros sveika
tos bei nuotaikos. LB apy
linkės valdybos vardu buvo 
įteikti padėkos raštai vyriau
sioms mamoms, pasižymėju
sioms bendruomeninėje veik
loje: Izabelei Daniškevičie
nei, Cecilijai Protienei, Alek
sandrai Sleferienei, Onai 
Meiluvienei ir Onai Grosie
nei. Meninės programos da
lyje pirmiausia pasirodė lie
tuvių savaitgalio mokyklos 
mokiniai. Jie deklamavo ei
lėraščius, dainavo. Ir mamos 
su vaikučiais padainavo 
linksmą dainelę Pelėda, pa
šoko nuotaikingą šokį Šiau
dų batai. Antroje programos 
dalyje Garry Penhall ir Tere
sės Villiams duetas pasirody
mus paįvairino klasikiniais 
kūriniais. Gražią savo kūry
bos dainą padainavo Darius 
Grakas, Woiciech Wisniews
ki pianinu paskambino Šo
peno etiudus, juos skirda
mas savo mamai, gyvenan
čiai Lenkijoje, ir, anot jo, 
antrai mamai -Albinai Liu
tackienei Australijoje, susi
laukdamas audringų ploji
mų. Rimas Kazokas skaitė 

senelio Vinco Kazoko eilė
raštį. Programos pabaigoje 
visos mamos bei močiutės 
buvo apdovanotos gėlėmis. 

Gudija 
Gervėčių krašto diena, 

jau ne pirmą kartą, šiais me
tais buvo minima balandžio 
8 d. Vilniaus rotušėje. Šven
tę pradėjo invokacija Gervė
čių šventovės klebonas kun. 
Leonas N estiukas. Po to 
"Gervėčių" klubo etnografi
nis ansamblis sugiedojo Ger
vėčių giesmę, šio krašto him
ną. Sveikinimo žodį tarė 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) prie 
Lietuvos vyriausybės gene
ralinis direktorius Arvydas 
Daunoravičius, padėkoda

mas Gervėčiams už "meilę 
gimtajam kraštui, kalbai bei 
papročiams". Parodyti fil
mai, sukurti B. Stravinsko, 
apie Gervėčių kraštą ir jame 
gyvenančius lietuvius- "Bal
tarusijos lietuviai" bei "Ger
vėčių godos ir šventės". Po 
filmų "Gervėčių" klubo 
pirm. Alfonsas Augulis pri
statė šventės svečius: akade
miką Zigmą Zinkevičių su 
žmona Regina, prof. Antaną 
Tylą, dr. Kazimierą Garšvą, 
mokytoją iš Mėlagėnų Al
fonsą Vepštą, Gudijos lietu
vių bendruomenės pirm. Vi
taliją Palubaitytę-Kolesni
kovą, buvusį pirm. Virginiją 
Tarnauskaitę, Lietuvos ka
riuomenės gen. V. Žuką ir 
pik. A. Lūšį, Lietuvos seimo 
narį Arimantą Dumčių, Lie
tuvos prezidento patarėją 
Leoną N arbutį. Padėkota rė
mėjams, talkininkams bei vi
siems veikėjams. Akademi
kas Z. Zinkevičius Rimdžiū
nų lietuvių mokyklai įteikė 
savo knygą Lietuvių tautos 
kilmė. Lietuvos seimo narys 
A. Dumčius įteikė dovanų 
(knygų) ir priminė, kad sei
me yra įsteigta Lietuvos Gu
dijos parlamentinė grupė, 
vadovaujama J. Karoso. Mins
ko lietuvių atstovės Emilija 
Pranskutė ir Liudmila Mel
nikova duetu padainavo vie
ną lietuvių liaudies dainą. 

Argentina 
Berazatequi mieste, Is

torijos ir gamtos muziejuje, 
balandžio 24 d. buvo atida
ryta Dianos Rutkutės (Rut
kus) dokumentinė paroda 
"Cirko šeimos". Joje atsklei
džiama XIX šimtmetį prasi
dėjusi garsių cirko artistų 
šeimos istorija. Iš Lietuvos 
atvykęs parodos autorės se
nelis Povilas Rutkus kartu 
su Leonu Mažeika 1937 m. 
įsteigė cirką "Kaunas". Dau
gelį metų veikė šis cirkas, 
važinėdamas po visą Argenti
ną, suburdamas po kraštą iš
sibarsčiusius tautiečius. Šią 
parodą surengė Lietuvos 
ambasada Buenos Aires 
mieste ir Berazatequi miesto 
savivaldybė. JA 
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PASAKA I š GYVENI~<> 

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė 
Mes Vincę labiausiai pamilome, jau labai suartėję, 
kai ji dažnai atvykdavo į Lembertų butą Santa Mo
nikoje, antrame aukšte. Monikos Lembertienės ir 
jos sūnaus Vitalio globojama, vaišinama. „ 

ALĖ RŪTA 

KaTVelėli mėlynasis, 
Karvelėli tu - pilkasis ... 
Mzi ilgu, man ilgu„. 

Kodėl pavadinau pasaka? - Nes šios moters 
vardas ir jos gyvenimas yra tacytum kiek liūdna, ir 
nuostabi, ir graži pasaka, išsivysčiusi iš Lietuvos so
džiaus gabiųjų žmonių, iš nelengvos realybės, o pa
saka nuaidi į tolius, į miestus, į kitas šalis, iš Lietu
vos. Ir taip pat pasaka, nes noriu (ir tik taip galiu) 
pasakoti iš atminties, iš vien mano asmeniškų susiti
kimų su šia garsia ir garbinga Soliste, buvusia Lle
tuvos operos Primadona! Ir pasakoju tik vieną lai
kotarpį jos gyvenimo, iš Kalifornijoje, Los Angeles, 
Santa Monika susitikimų, pobūvių ir pokalbių„. 

Neseniai girdėjau, kad apie solistę Vincę Jo
nuškaitę dabar daug Lletuvos spaudoje rašoma, jos 
vardo pomirtinės premijos jauniems solistams. Pre
mija įsteigta Vilniaus Operos, jos įteikimai - pava
sarį, dažniausiai jaunos - gabios solistės (viena ar 
daugiau) džiaugiasi gavę, didžiuojasi, kad V. Jonuš
kaitės-Zaunienės vardu, jos nuopelnais dainai-ope
rai ... Bet ... Beveik nerašoma apie jos gyvenimą sve
tur, užsieny, kai daugybė gabiųjų, garbingųjų lietu
vių buvo išstumta iš Tėvynės Lietuvos okupacijos 
laikais. O dauguma buvo išstumti, išvyko, skubiai 
pasitraukė kur tik išmanydami ... nuo antrojo rusų
bolševikų įsiveržimo į Baltijos valstybes, į Lletuvą. 

Vincė su vaikais atsidūrė Vakarų Vokietijoj, 
stovyklose, paskui su antru jos vyru, žurnalistu Les
kaičiu ir su savais bei Zauniaus ir Leskaičio vaikais 
(kitų žmonų) išvyko į Niujorką, JAV, paskui į Kali
forniją. Atrodo, kad jai antrasis sutuoktinis vyras -
žurnalistas Leskaitis buvo reikalingas tik jos ir vai
kų globai (vienišai moteriškei). Išeivijoje visi vargo
me. Gerai, kas patekom į Ameriką, kituose kraštuo
se dar sunkiau. Bet visi "vadavom Lletuvą", šaukėm, 
kaip mokėjom, prieš komunistų-rusų "laisvės, lygy
bės, brolybės" melą. 

V. Jonuškaitė-Zaunienė, atsiradusi Niujorke, 
įsitraukė į politinę-visuomenišką lietuvių moterų 
organizaciją, kuriai labai padėjo Vincės vardas, 
praeitis, ministerio pirmininko (nors jau buvo mi
ręs) pavardė - per žmoną. Antrasis jos vyras - Les
kaitis, iš kurio ji tikėjosi paramos, nepadėjo. Vincė 
kartais jam turėjo padėti, kaip ir visam būriui vaikų 
- Zauniaus, Leskaičio ir jos pagimdytų su Zauniumi 
Giedrės ir Dovo; visus ji vadino "mano tie našlai
čiai", ir visus ištikimai, su meile globojo. Buvo jai 
sunku. Sūnus Dovas per keletą sėkmingų ir nesėk
mingų vedybų įprato Į pavojingus "raminančius" 
vaistus ir alkoholį, jiems susimaišius patekdavo į 
ligoninę, mirė (Santa Barbaroje) ir, galiausiai, vie
nintelė jos parama šeimoj buvo duktė Giedrė, bet 
suja "pešdavosi, bardavosi, ko ne iki susigrūmimų", 
- taip Vmcė sakydavo, nes Giedrė nuolat jos namus 

sutvarkydavo ... taip, kad Vmcė nieko nebegalėdavo 
rasti... Ji, kaip nemažai menininkų, nebuvo linkusi į 
namų tvarką. 

Apie jos veiklą Niujorke vien iš lietuvių spau
dos čia žinojom, Vincė garsėjo, ta Moterų organi
zacija garsėjo - Lietuvos reikalais. 

Daug geriau V. J onuškaitę-Zaunienę pažinome, 
kai ji atvyko į Santa Barbarą, Kalifornijos gražų .„ .... ·.·-.. · .· ! ;. 

··~ 
V"mcė 

Jonuškaitė
Zaunlenė 

miestą, nes čia iš ankstyvesnės 
kartos atvykusi jos sesuo ėmė sirg
ti, kvietė Vmcę ir mirdama jai sa
vo namelį užrašė-paliko. Po Vm
cės - būtų namas likęs sūnui Do
vui, bet jam mirus, liko jo sūnui 
Dovu.kui, kuriuo Vincė rūpinosi, 
mokė lietuviškai, auklėjo. Ir da
bar Dovukas, išaugęs geru, doru 
Dovu Zauniumi, yra vedęs lietu
vaitę ir su šeima Vincės namely 
gyvena. 

Kalifornijos lietuviai pri
ėmė J onuškaitę-Zaunienę išskėstomis rankomis, 
visi ją gerbė, globojo, vaišino Santa Barbaroje 
Šimonių šeima, teisininkas ŽiJinskas, visi kiti švie
suoliai ją kvietėsi, vaišino, vežiojo ... Juk Vmcė - be 
automobilio, neišmoko vairuoti ir, atrodo, 
neišmoko šeimininkauti. Jei kas važiuodavom jos 
lankyti, pas ją švęsti jos kokią sukaktį, veždavom 
savas vaišes. Los Angeles Dailiųjų menų klubas 
Vincę priėmė nare, garbės nare, nereikalaudami, 
kaip iš kitų, parašyti savo meno "Credo", nes Vincė 
- ne iš raštingųjų. Jos menai - lietuvių liaudies 
dainos, jau prieš Antrąjį pasaulinį karą jos garsi
namos, Zauniaus pagalba, kelionėmis į Rusiją, Pie
tų Ameriką, jai studijavus Italijoj, tenai ir kitose 
Europos valstybėse, na, ir Amerikoj. Vincė Jo
nuškaitė buvo puiki liaudies dainų (folkloro) atlikė
ja savo alto balsu ir patriotine dvasia, ilgesiu, jos 
motinos Jonuškienės iš Subačių išmokyta, įpratinta 
giedoti, dainuoti, kaip visa lietuvių tauta, - autentiš
kai. Vincė sakydavo, kad jos viena mėgiamiausių iš 
liaudies dainų buvo Karvelėli mėlynasis, karvelėli tu 
- pilkasis ... Tui ilgesio - grožio, meilės, savo tautos 
versmių, tai lietuvio sielos šauksmas. VISais laikais, 
net ir vargų, ir vergovės laikais ... Tukio pat ilgesio 
buvo kupinas ir G. Breichmanienės "Gyvataras" 
per autentiškus lietuvių liaudies šokius, liaudies dra
bužius. Tui lietuvio siela. Tukia buvo ir Vmcės siela 
nuo jaunystės. "Kad užplėšdavom dainą Subačiuje 
Jonuškų trobos sienos drebėdavo", su meile ir išdi
dumu minėdavo Vincė, kai mes jau prie jos pri
artėjom, kai draugiškai susitikdavom. 

Italijos studijose ji tik lavino, tobulino, ugdė sa
vo altą, savo dainos išraišką. Na, ir vaidybišką savo 
talentą. Užtai Kaune ji ir tapo dainos primadona, 
Kauno teatro pažiba, ypač G. Bizet Carmen čigonės 
vaidmeny. Vincė ten žavėjo ir savo balsu, ir vaidyba. 

Pasitikdavo ją autobusų stoty, pavargusią 
apnakvindavo, leisdavo pailsėti .. Ir kviesdavo mus, 
Dailiųjų menų klubo menininkus, ir kitus, kurie bu
vo Vmcei brangūs, kartais ir ką iš jos "našlaičių" ar 
gerbėjų. Deja, poetas Pranas Lembertas, Monikos 
vyras, ir Vitalio tėvukas-tėvas, jau buvo miręs, kai 
Vincė atsirado Santa Barbaroj (po 1970-tųjų). Gai
la! Vincė minėdavo, Pranas būtų džiaugęsis. Jie 
abu yra Kauno, abu dar Konservatorijos studentai, 
kažkuriame labdaros koncerte dainavę duetu. Pra
nas Lembertas svajojo irgi tapti solistu, lavino savo 
gražų balsą (gėrėjosi ir Vincė ir jo balsu, ir geru 
žmogumi, trokštančiu grožio ypač dainose - folk
lore). Bet Pranui Lembertui buvo lemta dainingu 
poetu tapti, o ne solistu„. 

Monika didžiavosi, Vincė gražiai minėdavo. Ir 
tai būdavo jai ir mūsų daugelio pasikalbėjimų dalis 
temų. O Vincė, gal kaip aukštaitė iš Subačiaus, pa
gal tarmę, daug kalbėti - pasakoti mėgdavo! Ir mes 
visi pritardavom: Brazdžionis (taip pat, ilgesio -
šauksmo poetas, biržietis, šaukiąs tautą protėvių 
dvasia), ir Bronys Raila -panevėžietis, ir prof. Ma
rija Gimbutienė, vilnietė iš Alseikų giminės, ir mes 
su vyru. Ir mūsų duktė Rasa, tada jau studijuojanti 
dailę, labai žavėjosi Vmce, kuri, ačiū jai, irgi atkrei
pė dėmesį į mergaičiukę ... Vincė mėgo jaunus ir se
nus, mėgo bet kurios profesijos žmones, pasiturin
čius ar ne. Jei tik jie prie lietuviškos dvasios, prie 
meno, muzikos, dainos, dramos ("Dramos sambū
ris" - Vincas ir Ema Dovydaičiai), architektas Ku
dokas, jos laikų Italijoj studentas. Stasys Kudokas, 
architektūrą ir meną studijavęs Italijoj, kaip Vincė 
dainavimą, mums privačiai pasakodavo: "Mes jau 
tada, studentai, buvom visi įsimylėję Vincę, ne kad 
ji kokia gražuolė ar mums prieinama, bet kad ji to
kia ... tokia savotiška, artistiška, žavi. Kartą mes su 
draugu, studentėliai, nueinam jos aplankyti. Pasi
beldžiam į duris. Atidaro - staigiai - Vmcė nuoga! 
O įi sako, maniau, kad draugė, žadėjom su ja į kiną. 
- Ciupo ji kokį drabužį, prisidengti, bet nesivaržy
dama kvietė: gal ir jūs į kiną su mumis? - O mes su 
draugu išraudom, susigėdom. Bet Vincė, tikra sce
nos menininkė, - ji nesivaržė. Juk nieko blogo ne
galvojo ... " -sakydavo Kudokas. 

'Ibkia buvo Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. Artis
tiška, menininkė. Bet ji, mes gerai jau pažinom, bu
vo ir religinga, ir padori, ir skoningai-kukliai rėdėsi. 
Atvykdavo į Santa Moniką svečiuotis dailiai sušukuo
tais plaukais (profesionaliai), gerais savo drabužiais, 
apsitvarkiusi apie save ir savo daiktus. Jei ko pristig
davo, paprastai prasitardavo: man to reiktų ... Ir 
Monika jai nupirkdavo (tokia buvo Monika 
Lembertienė: kam reikia ar ką ji mylėjo, negailė
davo). Vincei ir kiti pagelbėdavo, vaišindavo ją, kad 
ir jai nesiskundžiant. 

(Bus daugiau) 

Thrptautiniame tautinią šokių festivalyje, Brockville, Ontario, š.m. gegužės 3 d. dalį meninės programos atlieka Toronto tautinių šokių grupė "Atžalynas". 
Studentą grupės 'VJl'Bi šoka ''Mikitą" (kairėje); dešinėje - studentą grupė šoka energingą, modemišką tautinį šoki "Šiaudai be grūdų'' 

Ntrs. Eurelijos Sušinskaitės 



"Daug, daug naujų dainelių" 
RASA KURIENĖ 

IX Lietuvių dainų šven
tės, įvyksiančios Toronte 2010, 
rengimo darbai įpusėję: vieš
bučiai parinkti, koncerto ir vi
siems renginiams salės užsa
kytos, įvairūs įvykiai linksmins 
choristus ir žiūrovus! Torontas 
jau laukia ir ruošiasi visus pri
imti su nepaprastu nuoširdu
mu ir entuziazmu. 

Iš pat pradžių Vili Lietu
vių dainų šventės vadovybė 

užtikrino tvarkingą ateinan
čios šventės rengimo tęstinu
mą savo patarimais ir finansi
ne paskola. Kanados lietuvių 
fondas, nuolatinis Kanados 
lietuvių kultūrinės veiklos rė
mėjas, pirmasis paskyrė auką, 
kurią atkartoja kiekvienais 
metais iki šiol. Kanados lietu
vių fondas yra pagrindinis 
šventės mecenatas ir garbės 
globėjas. KLB Krašto valdy
ba, paskyrusi narę į šventės 
komitetą, parūpina reikalin
gas paskolas užsakyti patal
poms ir užtikrinti didiesiems 
įvykiams. Glaudus bendradar
biavimas su Krašto valdyba 
tvirtina ryžtą aktyviai dirbti 
ruošos darbus, jaučiant viso
keriopą paramą. Kreipiantis į 
Toronto miesto įstaigas, "To
ronto Tourism" paskyrė reikš
mingą auką ir svarbias paslau
gas transporto bei turizmo sri
tyse. Apskritai, netrukus galė
sime skelbti Kanados ir jos 
lietuvių institucijų, kredito 
kooperatyvų, organizacijų bei 
pavienių asmenų aukas, ku
rios ragins visus prisidėti, kad 
visi kartu užtikrintume 2010 
metais Toronte vyksiančios 
Lietuvių dainų šventės ruošą 

ir pasisekimą. 

Dalis šios šventės aukų 
bus renkamos sudarant sąly
gas rėmėjams įamžinti savuo
sius, organizacijas, veikėjus. 
Šešios naujos dainos buvo už
sakytos ir sukurtos šiai šven
tei: 1) Dainos sparnais muz. 
R. Kliorienės, ž. N. Benotie
nės, 2) Buvo žodis Lietuva -
muz. R. Biliūno, ž. V. Buč
mienės, 3) Daina aš gyvenu 
muz. L. Abario, ž. N. Beno
tienės, 4) Saulė dovanojo -
muz. ir ž. K. Daugirdo, 5) Dai
nuokim pasauliui - muz. S. 
Kliorio, ž. N. Benotienės, 6) 
Nebuvo tai žemė - muz. R. Bi
liūno, ž. N. Benotienės. 

Šiemet spausdinamose re
pertuaro knygose bus pažy
mėtos pavardės tų aukotojų, 
kurie išsirinks dainą ir pa
aukos $2,500 iki rugpjūčio 1. 
Tie rėmėjai taps "bronziniais 
mecenatais" ir jų pavardės 
bus paskelbtos spaudoje bei 
šventės leidiniuose ir tinkla
lapyje; jiems bus padovanoti 
du (2) VIP bilietai į IX Lietu
vių dainų šventės koncertą 
(sekmadienį po pietų) ir į VIP 
priėmimą viešbutyje (prieš 
sekmadienio pokylį). 

Šalia šių šešių naujai su
kurtų dainų, yra taip pat še
šios naujai harmonizuotos/ 
aranžuotos dainos, užsakytos 
IX Lietuvių dainų šventei: 1) 
Saulutė tekėjo - liet. liaudies 
daina, harm. R. Kliorienės, 2) 
Palankėj, palankėj - liet. liau
dies daina, harm. R. Kliorie
nės, 3)Drum, drum-liet. liau
dies skaičiuotė, muz. R. Klio
rienės, 4) Tūkstantis žingsnelių 
- liet. liaudies daina, harm. 
R. Kliorienės, 5) Eisim, 
broleliai, namo liet. liaudies 
daina, harm. R. Kliorienės, 6) 

Stoviu aš parimus - liet. parti
zanų daina, harm. R. 
Kliorienės, ž. Panavaitės
Stankuvienės. 

Šiemet spausdinamose re
pertuaro knygose bus pažy
mėtos pavardės tų aukotojų, 
kurie išsirinks dainą ir paaukos 
$900 iki rugpjūčio 1. Tie auko
toj ai taps "rėmėjais" ir jų pa
vardės bus paskelbtos spaudoje 
bei šventės leidiniuose ir tinkla
lapyje; jiems bus padovanoti 
du (2) VIP bilietai į IX Lietuvių 
dainų šventės koncertą (sekma
dienį po pietų). 

Aukas rašyti "IX Lietuvių 
dainų šventė" ir siųsti šventės 
adresu Julijos Danaitienės, 
iždininkės vardu: IX Dainų 
šventė, 1 Resurrection Road, 
Toronto, ON, Canada M9A 
5G1. Jei sutaptų, kad keli au
kotojai prašo tos pačios dai
nos, bus patikrinta siuntimo 
data ir pirmenybė teks anksty
viausiai datai. Vyriausia meno 
vadovė muz. Dalia Viskontie
nė galės patarti, ar suteikti 
daugiau informacijos apie pa
čius kūrinius, kompozicijas ir 
rašytojus. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
apytikriai trečdalis šventės re
pertuaro yra naujos dainos, ir 
jų dauguma rašytos ir sukur
tos užsienyje gimusių, augusių 
lietuvių. Turime didžiuotis, 
kad lietuvių šeimos, parapiji
nis ir visuomeninis gyvenimas 
pajėgė ne tik išlaikyti lietu
višką kultūrą, ją puoselėti, bet 
ir užtikrinti jos tęstinumą išei
vijoje. 

Tad ruoškimės visi vykti į 
Torontą 2010 m. liepos mėn. 
dalyvauti IX Lietuvių dainų 
šventėje, toliau tęsiant šią gra
žią tautinę tradiciją. 

Atsisveikinimas su sol. Elena Grumbiniene jos gimtadienio proga Montrealio Aušros Vartų 
parapijos salėje š.m. gegužės 3 d. Stovi Aušros Vartų parapijos choro vadovas A.J. Mickus, 
pasveikinęs solistę ir įteikęs rožių; pianistė muz. N. Barlizov, solistė ir jos duktė R. Sa
kalauskienė Ntr. L. Polichauskaitės 

v 

Zemdirbių draugė 
Boružė - Dievo karvytė, žemdirbio drau

gė. Pagal taškų skaičių boružių Lietuvoje su
tinkame apie 40 rūšių. Labiausiai paplitusi 
septyntaškė boružė - 7-ni juodi taškai ant 
raudonų antsparnių. Tai nelabai vikrūs vaba
liukai, skraidantys dažnai tik saulėtomis die
nomis. Šiaip jos ropoja arba tupi ant augalų 
lapų, žolių, šakelių. 

Šis gražus septyntaškis vabaliukas turi 
daug priešų. Atsiginti nuo priešų naudoja ke
lis būdus. Vienas jų - tai sugebėjimas apmirti. 
Paliesta boružė sutraukia kojas, priglaudžia 
antenas ir kaip negyva krenta žemėn. Kas be
suras tokį mažą vabaliuką, tarp žolių ir sama
nų nukritusį? Kitas gelbėjimosi būdas irgi 
originalus. Palietus boružę pirštais - ant jų 

liks geltonas skystis. Tai boružės kraujas, ku
ris išsiskiria iš sąnarių. Jis nemalonaus kvapo 
ir bjauraus skonio. 

Paukščiai, pagavę boružę, greitai išmeta 
iš snapo ir skuba jį nusivalyti. Apie galimą 
pavojų perspėja raudona boružės spalva. 

Boružės - ne tik simpatiški vabaliukai, 
bet ir tikros žemdirbių draugės, puikios mū
sų laukų ir sodų gynėjos nuo amarų ir kovoje 
su citrusinių augalų kenkėjais. Boružės apeti
tas didžiulis - per parą suėda per 100 amarų, 
atnešdama didelę naudą žemdirbiui. Be ama
rų boružės maitinasi skydamariais, sodo bla
kutėmis, erkėmis, smulkiais vikšreliais ir ler
vomis. Jas reikia saugoti, į Raudonąją knygą 
įrašyti. Tai tikros Dievo karvytės, tarsi Dievo 
vaistas. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kauno Vytauto Didžiojo 

universitetas balandžio 29-
30 d.d. minėjo atkūrimo 20 
metų jubiliejų. Pasak VDU 
rektoriaus prof. Zigmo Ly
dekos, "per du dešimtmečius 
beveik iš nieko buvo sukur
tas toks universitetas, kokį 
matome dabar: modernus, 
turintis didelį studijų prog
ramų skaičių, kvalifikuotų 

dėstytojų, gausų studentų 
būrį. Šiandien jis žinomas ir 
pripažintas ne tik Lietuvoje, 
bet ir pasaulyje - galime tuo 
džiaugtis ir didžiuotis". 

Universitetiniai renginiai 
truko dvi dienas: pirmąją 
dieną mokslinėje popietėje 

"Universitetas XXI amžiu
je" buvo prisiminta istorija, 
aptariama dabartis ir žvel
giama į ateitį, universiteto 
galimybes ir perspektyvas. 
Antrąją dieną Kauno valsty
biniame muzikiniame teatre 
vyko iškilmingas VDU Se
nato posėdis, kurio metu 
garbės daktaro ir garbės pro
fesoriaus regalijos buvo 
įteiktos keturiems iškiliems 
mokslininkams ir visuome
nės veikėjams. Šventines iš
kilmes vakare užbaigė Vid
manto Bartulio oratorijos 
premjera VDU didžiojoje 
salėje. 

VDU ne tik vykdo studijas 
bei mokslinę veiklą, bet ir 
aktyviai dalyvauja Kauno ir 
visos Lietuvos kultūriniame 
gyvenime. Universitete vei
kia 10 fakultetų, studentams 
siūloma rinktis iš 26 baka
lauro, 45 magistrantūros bei 
11 tęstinių studijų programų, 
17 mokslo krypčių doktoran
tūros; VDU akademinė bend
ruomenė - daugiau nei 9,000 
studentų, 550 dėstytojų ir 
mokslininkų, 20,000 absol
ventų (po 1989 m.), garbės 
daktaro vardas suteiktas 21 
veikėjui. 

Maskvos Didžiojo teatro 
baleto trupė rugsėjį Vilniuje 
parodys du Adolphe Charles 
Adam baleto Korsaras spek
taklius. Pasak Lietuvos vals
tybinio operos ir baleto teat
ro (LVOBT) baleto meno 
vadovės Tatjanos Seduno
vos, kuri šį projektą orga
nizavo, idėja pakviesti Mask
vos Didtiį teatrą kilo Vilniui 
tampant Europos kultūros 
sostine, bet dėl lėšų stokos 
jos buvo atsisakyta. Dabar, 
suradus rėmėją "Ūkio banko 
investicinę grupę" (ŪBIG), 
projektas buvo atgaivintas. 

Naujausio "Korsaro" pa
statymo premjera Maskvoje 
įvyko prieš dvejus metus ir 
sulaukė pasaulinio pripaži
nimo. Be to, tai buvo bran
giausias pastatymas šio teat
ro istorijoje, kainavęs 1.5 
mln. JAV dolerių. Prancūzai 
šį pastatymą vadino "ma
žuoju perlu", britai - "šven
te, kuri apima viską ir gali 
patenkinti pačius išrankiau
sius", o Ispanijoje jau nebe
liko bilietų į šią vasarą nu
matytus spektaklius. Bilietai 

buvo greitai išpirkti ir Vil
niuje. Pagrindinius vaidme
nis Vilniuje atliks Maskvos 
Didžiojo teatro žvaigždės 
Svetlana Sacharova ir Niko
laj Ciskaridzė. 

Ona Aldona Merkytė, 
grožinės literatūros vertėja 

mirė Vilniuje, nesulaukusi 
savo aštuoniasdešimt penk
tojo gimtadienio. Gimė 1924 
m. Sruogiškėse, Zarasų ra
jone. Vilniaus universitete 
baigė prancūzų kalbos studi
jas ir tris dešimtmečius dirbo 
"Vagos" leidykloje. Išvertė 
daugiau kaip dvidešimt 
prancūzų rašytojų knygų bei 
Jurgio Baltrušaičio prancū
ziškai parašytą studiją Fan
tastiškieji viduramžiai: antika 
ir egzotizmai gotikos mene 
(2001). Jos nuopelnai litera
tūrai buvo įvertinti 2005 m. 
DLK Gedimino ordino me
daliu. 

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras (LVSO) 
savo jubiliejinį 20-ąjį kon
certų sezoną baigė gegužės 
22 dieną Vilniaus kongresų 
rūmuose Leonard Bernstei
no Mišiomis, kurios buvo su
kurtos JAV prezidento John 
F. Kennedy atminimui. Šį 
kūrinį su LYSO atliko ištiki
mi jo scenos partneriai -
Kauno valstybinis choras, 
"Ąžuoliuko" choras ir net 
dešimt solistų: JAV barito
nas Douglas Webster, daini
ninkai Asmik Grigorian, Ro
sita Čivilytė, Evelina Sašen
ko, Jeronimas Milius, Dona
tas Montvydas, Rafailas 
Karpis, Laimonas Pautie
nius, Egidijus Dauskurdis ir 
diskantas Ilja Aksionovas. 

Dirigentas Gintaras Rin
kevičius į šį veikalą žiūrėjo 
kaip į ypatingą muzikos is
torijos palikimą: "Tai jokiu 
būdu ne miuziklas, nes tai 
įvairiausių stilių samplaika -
kūrinys, turintis savyje ir 
simfonijos, ir oratorijos, ir 
miuziklo, ir operos, ir kan
tatos, ir džiazo, ir bliuzo, ir 
popmuzikos, sunkiojo roko 
ir 'metalo' muzikos elemen
tų. Kompozitorius stengėsi 
aprėpti tai, kas yra neaprė
piama, suderinti tai, kas ne
suderinama. Bet menine 
verte tai labai reikšmingas, 
gilus ir labai talentingo kom
pozitoriaus kūrinys." 

Leonard Bernsteinas 
(1918-1990), JAV gyvenęs ir 
kūręs kompozitorius yra vie
nas iš įdomiausių XX š. mu
zikos pasaulio atstovų ir ori
ginaliausių menininkų. Jo 
muzikiniai veikalai tapo tik
ra revoliucija, o jo, kaip diri
gento, veikla stulbino reper
tuaro apimtimis, koncertų 
gausa ir intriguojančiomis 
interpretacijomis. Mišios. 
Teatro pjesė solistams, atlikė
jams ir šokėjams buvo sukur
tos J.F. Kennedy Menų cent
ro Vašingtone atidarymo 
proga (1971.VIII.8) Jacque
line Kennedy Onasis užsa
kymu. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

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

Taupomoji sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 

Amerikos dol GIC 
l metų term. ind „„„„„„ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

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

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

Nekilnojamo turto paskolas 

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

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

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

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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

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

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

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905·306·9563 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Hloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 
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Laikas užbaigti Saltąjį karą 
Tukia antrašte pavadintas 

James Bissett, buvusio Kana
dos ambasadoriaus Jugosla
vijoje, straipsnis atspausdin
tas The Globe and Mail š.m. 
gegužės 12 d. Jame ambasa
dorius teigia, kad NATO 
(Šiaurės Atlanto sąjungos) ša
lininkai dažnai jį įvardija kaip 
geriausią istorijoje karinį są
jungininką todėl, kad jis lai
mėjo karą be šūvių ir be žuvu
sių. Tui buvo vadinamas Šalta
sis karas, ir pergalė buvo tei
sėtai skelbiama, kol nesuby
rėjo Sovietų Sąjunga. Varšu
vos sutarties kariuomenėms 
grįžus namo, NATO toliau 
veikia ir vis veikia tartum tas 
Šaltasis karas dar nesibaigęs. 
J. Bissett aiškina, kad 1989 
m., kai griuvo Berlyno siena, 
tuojau iškilo klausimas, ar su
vienyta Vokietija gali tapti 
NATO nare. Rusai, kaip ir ga
lima tikėtis, turėjo rimtų abe
jonių, tačiau juos apramino 
George H.W. Busho tvirtini
mai Michailui Gorbačiovui, 
kad jeigu naujoji Vokietija bus 
priimta į NATO, sąjunginin
kai nesiplės į rytus. 

Rusai taipgi žinojo, kad 
NATO sutarties 1-asis straips
nis neleidžia sąjungininkams 
naudoti arba grasinti jėgos 
naudojimu tarptautinius gin
čus sprendžiant, ir kad visada 
bus laikomasi JT čarterio. Pir
masis straipsnis rusams buvo 
saugumo garantas, nes jie ži
nojo, jog gali panaudoti savo 
veto teisę Saugumo taryboje 
jei NATO pagrasintų jėga. 
Visa tai pasikeitė 1999 m. ko
vo mėnesį, kai NATO nutarė 
ignoruoti šį pirmąjį straipsnį 
ir nepasitarusi su JT, pradėjo 
bombarduoti Serbiją, taria
m.ai stengiantis stabdyti alba
nų žudynes ir etninį valymą 

Kosove. Tui buvo istorinis per
silaužimo momentas. Sąjun
gininkai staigiai tapo nebe 
grynai gynybinė organizacija, 
besilaikanti JT čarterio princi
pų, bet agresyvi karinė maši
na, kuri gali naudoti jėgą, ka
da ir kur ji taip nusprendžia 
daryti. 

Tą patį mėnesį, nepaisant 
anksčiau duotų pažadų, prie 
NATO prisijungė trys buvu
sios Varšuvos sutarties narės: 
Lenkija, Vengrija ir Čekija. 
Vėliau narystė buvo suteikta 
Baltijos kraštams, Rumunijai, 
Bulgarijai ir Slovakijai. Rusiją 
apsupo - kai kurios dėl istori
nių priežasčių - jai priešiškos 
NATO priklausančios valsty
bės. Prie Rusijos rūpesčių pri
sidėjo JAV pasiryžimas pri
imti Ukrainą ir Gruziją į 
NATO nares. 

Autorius aiškina, kad dar 
abejonių Rusijai apie NATO 
intencijas kelia JAV nutari
mas 2002 m. pasitraukti iš 
priešraketinės sutarties ir ne
seniai JAV ketinimas Lenki
joje ir čekijoje statyti priešra
ketinius skydus. NATO vals
tybių pripažinimas Kosovo ne
priklausomybės, pažeidžiant 
JT čarterį ir Helsinkio sutar
tis, taipgi buvo ženklas Rusi
jai, kad NATO savivaliauja. 

Nepaisant JT rezoliuci
jos, patvirtinančios Serbijos 
nepriklausomybę ir tuometi
nio Rusijos prezidento Vladi
nriro Putino perspėjimo, kad 
vienašališkas nepriklausomy
bės paskelbimas taps pavo
jingu precedentu, Serbijos te
ritorijos pažeidimas buvo ig
noruojamas. Putinas įspėjo, 
kad Rusija gali sekti šiuo pa
vyzdžiu pripažįstant Abkazi
jos ir Pietų Osetijos nepri
klausomybę. Atrodė NATO 

nekreipė dėmesio į Rusijos 
interesus. 

Aštriu atoliepiu į tai tapo 
pernai rugpjūčio mėnesį Gru
zijos ginkluotosioms pajė
goms užpuolus Pietų Osetiją, 
Pekino Olimpinių žaidynių iš
vakarėse. Maskva reagavo 
žaibiškai ir smarkiai. Per ke
letą dienų Gruzijos ginkluo
tosios pajėgos buvo sutriuš
kintos, ir Rusijos kariai visiš
kai valdė Pietų Osetiją. 

Buvo galima numatyti NA
TO reakciją. JAV ir kitos NA
TO valstybės, beveik vienbal
siai remiamos Vakarų žinia
sklaidos, pasmerkė Rusijos ka
rinę veiklą ir pasipiktino Gru
zijos teritorijos pažeidimu. JAV 
tuojau pažadėjo bilijoną dole
rių Gruzijos atstatymui. 

Dėl šių įvykių mažai po
žymių, kad NATO ką nors iš
moko. JAV vis agituoja už 
Gruzijos ir Ukrainos priėmi
mą į sąjungą, nepaisant Vo
kietiįos ir Prancūzijos abejo
nių. Sio mėnesio NATO nuta
rimas karines pratybas vesti 
Gruzijoje yra tyčinė provo
kacija Rusijai. Vėl tapo kvai
las Saltojo karo žaidimas, ku
riame pašalinami vienų ir kitų 
diplomatai. 

Šiuo pasaulinės finansi
nės-ekonominės krizės metu, 
dar vis vykstant kraujo pra
liejimui Irake, karui Afganis
tane, konfliktams Artimuose 
Rytuose, kada Pakistanas yra 
ant civilinio karo ribos ir ka
ringai nusiteikusiam Iranui ga
lint ginkluotis branduoliniais 
ginklais - jau atėjo laikas 
Siaurės Atlanto sąjungai (NA
TO) užbaigti Šaltąjį karą ir 
susitaikyti su Rusija, kuri atei
tyje gali tapti viena iš Vakarų 
svarbiausiu ir pajėgiausiu 
bendrininku. Inf. 

Regimantui Adomaičiui - naujas vaidmuo 
Vitos Morkūnienės (Kau

no diena, 2007.X.26) kalbin
tas, garsus aktorius Regiman
tas Adomaitis teigė: "Buvome 
naivūs - porevoliucinis perio
das tęsiasi. Tuji brutali, prag
matiška jėga mus ne tik nu
stūmė į visuomenės pakraštį -
netgi pradėjome tarnauti jai. 
Ir meno žmonės neretai suvi
liojami. Žiūrėkite, kas šian
dien dedasi televizijose? Ar 
daug jose kultūros? Kas jas 
valdo? Pinigai, pinigai, pini
gai... Nieko, kas reikalauja 
bent kiek susikaupimo, dvasi
nių pastangų - tik mergelės, 
dainelės, dešimtukai, šimtu
k.ai. Tik baltos šypsenos ir il
gos kojos. Sako, žmonės šito 
nori. Netiesa, tai tie, kurie 
valdo, šito nori. Jie visko nori 
greit, jie įpratę greitai galvoti, 
greitai veikti ir greitai vartoti. 
Visa kita - nesvarbu. Visa tai 
įsiveržė i mūsų gyvenimą lyg 
nepastebint. O gal ir paste
bint, gal net tyliai, pasyviai 
stebint ir tikintis, kad tai pra
eis". Th.ip pat jis teigė žinąs, 

jog šiandien Lietuvai reikia 
antro sąjūdžio - kultūrinio, 
dvasinio atgimimo. 

Kas gi, nepraėjus nei me
tams, nutiko anam pašneko
vui, kad jis, minint Sąjūdžio 
dvidešimties metų jubiliejų, iš 
seimo tribūnos tvirtina, kad 
Sąjūdis jau atlik.o savo misiją 
ir siūlo jį palikti istorikams? 
Galėtume ir neatkreipti dė
mesio į R. Adomaičio "persi
kūnijimą" pagal aktoriaus 
priedermę; šiandien jis gali 
vaidinti kunigą, ryt - aršų 
ateistą, šiandien - partizaną, 
ryt - stribą, šiandien - Sąjū
džio skatintoją, ryt - jo marin
toją. Tuči.au ... 

Kai pasigirdo, kad Lietu
vos Sąjūdis seimo rinkimuose 
gali siūlyti savo kandidatus 
vienmandatinėse apygardose, 
kai kam labai nepatiko. Staiga 
prireikė garsiai pasakyti, kad 
Sąjūdžio nebereikia. Jei tai 
pasakytų, tarkim, Justinas Ka
rosas ar net pats Algirdas My
kolas Brazauskas, žmonės iš
kart susivoktų kurlink kalba 

krypsta. Tui turėjo ištarti ne 
politikas, ne sėkmingu verslu 
garsėjantis, o visuomenei ge
rai pažįstamas, įvairiausius 
vaidmenis gebantis atlikti, 
žmogus. Labai panašu, kad 
režisieriai tokiam vaidmeniui 
ir parinko Regimantą Ado
maitį. 

Ir štai, televizija, radijas, 
laikraščiai rodo, skelbia ir .įky
riai skalambija: "Adomaitis 
pasakė - Sąjūdis nebereika
lingas!" 

R. Adomaitis, aukščiau 
minimame laikraštyje apgai
lestavęs, kad pragmatiška jė
ga nustūmė į visuomenės pa
kraštį, kad pradėjome jai tar
nauti, kad meno žmonės ne
retai suviliojami, regis, pats 
susiviliojo. 

Neetatinis aktorius, per 
neapdairumą pakliuvęs į par
tinį spektaklį, galėtų iš jo pa
sitraukti. Tik žiūrovų, klausy
tojų ir skaitytojų, už dviveidiš
kumui prilygusį elgesį, turėtų 
viešai atsiprašyti. 

Algimantas Zolubas 
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Zudynės Cervenėje 
Atkelta iš 5-to psl. 

Netrukus visus sugrūdo, sumetė vieną ant 
kito į "žaliąją girelę" (taip vadinosi sunkveži
mis). Dauguma-mirtininkai. Viduje - spūstis, 
tamsu. Pradėjome dusti. Po ilgo beldimo išlai
pino ir nuvedė į Mickevičiaus gatvę. Laukė 
keletas autobusų. Patekau į priekinį, gavau at
sisėsti. Autobusą pripildė sausakimšai. Sargy
biniai įsitaisė prie durų. Išvažiavom pirmieji, 
nelaukę visos voros. Miesto gatvės buvo už
kimštos "nenugalimosios" raudonosios armi
jos dalimis. Slinkome lėtai. 

Saulei patekėjus, pasiekėm Jonavą. Mies
te degė ir rūko subombarduoti pastatai. Prie 
Neries tilto - daugybė susigrūdusių šarvuočių, 
tankų, sunkvežimių. Mūsų autobusas sustojo 
apie kilometrą nuo tilto. En
kavedistai nervinosi, keikėsi, 
norėjo prasiveržti. Niekas ke
lio neužleido. 

Išgirdome žemę drebi
nantį ūžimą. Nuo Ukmergės, 
iš padangių smigdami žemyn, 
užskrido vokiečių naikintuvai 
ir išilgai plento į mūsų vorą 
paleido kulkosvaidžių ugnį, 
išmetė mažų bombų. Enka
ved.istai spruko laukan. Pabė
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Osvaldas 
Žadvydas 

gėję keletą žingsnių, sugulė ant dirvos, veidu į 
autobusą. Mums įsakė nejudėti - šaus be 
įspėjimo. Sėdėjau kairėj pusėj prie lango. 
Stebėjau, kaip kulkos smigo žemėn, sukelda
mos dulkes. Autobuso enkavedistų jos nepa
lietė. 

Kol pasiekėm Molodečną, vokiečių bom
bonešiai puolė vorą Žiuprionių bažnytkaimyje 
ir prie Gervėtos upelio (arti Smurgainių). 
Bombų skeveldros kliudė autobuso šonus, bet 
nepramušė. Krito keletas raudonarmiečių. 
Mūsų nepalietė. Netoli už tos upės autobuso 
radiatoriuje užvirė vanduo, įkaito variklis, 
veržėsi garai. Reikėjo atvėsinti variklį. Enka
ved.istai stumdė ir keikė šoferį, grasino sušau
dymu. Vyresnysis enkavedistas sustabdė pra
važiuojantį raudonarmiečių sunkvežimį. Įsakė 
kareiviams išlipti. Mus keturis nuvedė prie 
sunkvežimio, įsakė gulti išilgai, ant nugaros. 
Tuomet raudonarmiečiai grūsdamiesi suvirto į 
sunkvežimį. Ant mūsų krūtinių ir kojų sumetę 
reikmenų maišelius, milines, apžargom atsisė
do ant mūsų. Slėgė krūtinės ląstą, sunku buvo 
kvėpuoti. 

Į Minską atidardeno sutemus. Išlipti ne
beįstengėm. Raudonarmiečiai mus išvilko iš 
sunkvežimio ir sumetė ant šaligatvio lyg pa
skerstus galvijus. Vietiniai susidomėję klausi
nėjo, kas tie gulintieji. Kareiviai aiškino, kad 
tai diversantai šnipai. Netrukus atėjo vienas iš 
"angelų sargų". Drauge su dviem kitais enka
vedistais, raudonarmiečiams padedant, čiupo 
mus už pažastų, nuvilko į NKVD kiemą ir su
klupdė ant cementinio grindinio. Sukomanda
vo rankas laikyti už nugaros ir nesikalbėti. Su
šalau, drebėjau, gėlė keliai. 

skardinį baką, bet ką tai reiškė daugiau negu 
šimtui vyrų? Turp mūsų buvo ir moteris - Van
da Novalinskaitė-Pranckonienė. Ją Lietuvoj 
nuteisė mirties bausme. 

Netrukus enkaved.istas iššaukė nubaustus 
mirtimi. Pažinau tik plk. Steponą Rusteiką, 
kpt. Albertą ŠVarplaitį ir Raupį. Daugiau jų 
nemačiau. Kitus vedė į kalėjimo raštinę, bu
vusią gretimame kambaryje. Enkavedistai 
mūsų bylų neatsivežė ir tik dabar sudarinėjo 
sąrašus. Vienas jų stovėjo vidury kambario ir 
klausė atvesto kalinio pavardės, vardo, tėvo 
vardo ir kuriuo straipsniu kaltinamas. Antrasis 
enkaved.istas užrašinėjo. Ant stalo buvo šūsnis 
bylų. Kaliniui priėjus, pavartydavo kurią nors 
ir sakydavo, kad tai esanti iššaukto kalinio by
la. Apklaustieji buvo patalpinami į kitą kame
rą. Bet užbaigus apklausimą, vėl atvesti į pir
mąją. Netrukus pasigirdo sirenų kaukimas, 
lėktuvų ūžimas, priešlėktuvinės artilerijos 
šaudymas ir bombų sprogimai. Banga po ban
gos skrido vokiečių bombonešiai. Užvirė pra
garas. 

Kunigai broliai Antanas ir Pranas Petrai
čiai stovėjo viduryje kameros. Kanauninkas 
Antanas, buvęs Eržvilko klebonas, prabilo: 

- Vyrai, matote, kas vyksta. Nežinau, kas 
mūsų laukia - mirtis ar ilgos kančios svetima
me krašte. Kas norit, galit atlikti išpažintį, pa
simelsti. Išpažintj atlikime bendrai. Kiekvie
nas apmąstykime savo nuodėmes ir už jas gai
lėkimės. Mano brolis suteiks nuodėmių atlei
dimą. 

Kauno kunigų seminarijos rektorius kuni
gas Pranas tarė: 

- Jei atsidursime svetimame krašte, tą iš
pažintj galėsime pakartoti ir sustiprinti pas 
kunigą arba kito tikėjimo dvasininką .krikščio
nį. Dabar prašom susikaupti ir apmąstyti savo 
nuodėmes. 

Visi suklaupė ir tyliai meldėsi su ašaromis 
akyse. Kunigui Pranui kalbant nuodėmių at
leidimo maldą, skruostais riedėjo ašaros. Per 
savo gyvenimą dar niekuomet nebuvau tokio 
jausmo patyręs, kaip šioje pasmerktųjų mirti 
bendroje maldoje. 

Sirenos vėl paskelbė pavojų. Nors visa 
Mins.ko įgula buvo skirta gynybai, ji nepajėgė 
atremti vokiečių oro puolimo. Bombonešių 
junginiai be pertraukos mėtė bombas. Mins
kas paskendo ugnyje ir dūmuose. Dvi bombos 
sprogo už mūsų sienos, kalėjimo raštinėje. 
Dar viena - koridoriuje. Iškrypo kameros du
rys, suskilo sienos, nuo lubų nukrito gabalai 
tinko. Sukeltos dulkės troškino, trūko oro. 

Kautynėms aprimus, pabeldėme į duris. 
Sargybinio lavonas, laužo užverstas, neberea
gavo. Tik pavakary išgirdom bildesį: kasė, ka
pojo mūro gabalus. Pagaliau atidarė kameros 
duris. Mus nuvarė į kitą kalėjimo korpusą. Iš 
prižiūrėtojų kalbų sužinojome, kad raštinėje 
žuvo kalėjimo viršininko padėjėjas ir mūsų 
bylos. (Bus daugiau) 

Apie vidurnaktį atvažiavo 
dengtas juodas sunkvežimis. 
Mus vilkte įvilko, nes kojos bu
vo nutirpusios. Ilgai sukinėjo 
gatvėmis. Girdėjom garvežių 
šniokštimą. Supratom, kad at
vežė į geležinkelio stotį. Ma
nėm, kad prijungs prie depor
tuojamų kalinių. Tučiau be lyd
raščių ešelono viršininkas ne
priėmė. Grįžom atgal į NKVD 
įstaigą. Iš čia nuvežė į Minsko 
kalėjimą. Iššaušus, birželio 24-
ąj ą, mus nuvedė į didelę ka
merą. Čia buvo visi lietuviai, 
deportuoti iš Kauno. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"~L LEP~GiE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jau antrą parą gyvenome 
be maisto ir vandens. Kamavo 
troškulys. Vyrai ilgai beldė į 
duris, prašė vandens. Prižiūrė
tojas pagaliau atnešė didelį 

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 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokesti nama 
taupomo ji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.50% 
1.65% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podalinimas netaikomas) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamas 

1.40% 
1.90% 
2.25% 
2.40% 
2.75% 
1.15% 

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% 

"Planas 2 4" Kasdieni n i ų 
pal ūka nų čekių /taupomoji 
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 

nuošimči ai i r 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DO LERIŲ KASD I EN I NI Ų 

PALŪKAN Ų 0.10% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanas 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

l metų iške ičiamas 

l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 
270-364 dienų 
1 metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.25% 
1.75% 
2.10% 
2.25% 
2.60% 
0.90% 
0.85% 

0.40% 
0.40% 
0.50% 
0.50% 
0.85% 
1.10% 
1.20% 
1.50% 
1.80% 

Iškeičiami prieš term iną 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų pa lūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

1 metų 

3.25% 1----------1 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
3.50% 
4.00% 
4.10% 
4.15% 
4.50% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasd ieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1.50% 
1.65% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.00% ,__ __________ _, 5 metų 

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 Įspėjimo 

MH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 
KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI! 

Kanados lietuvių rinktinių sporto komandų 
(kurios dalyvaus Pasaulio lietuvių žaidynėse Lietuvoje) 

IŠLEISTUVĖSE 
š.m. birželio 14, sekmadieni, 

St. Mike's College School, 
1511 Bathurst St. (prie St. Clair Ave.) 

3 v.p.p. 
Lietuvių moterų krepšinio rinktinė 

/t.prieš Western universiteto rinktinę 

Į) • 4 v.p.p. 
visų lietuvių sporto šakų rinktinių 

komandų pristatymai ,Ą 

5 v.p.p. • (\ 
Lietuvių vyrų krepšinio rinktinė 

prieš Toronto universiteto rinktinę 

VAIŠĖS PO RUNGTYNIŲ 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Pergalingai Šveicarijoje 

vykusiose antrosiose pagal pa
jėgumą Europos žolės riedu
lio federacijos (EHF) moterų 
klubų čempionių "Trophy" 
taurės aštuonių komandų var
žybose run&_tyniavo Lietuvos 
čempionė Siaulių "Gintra
Strektė-Universitetas", iško
vojęs kelialapį į Senojo žemy
no klubų čempionų taurės eli
tines varžybas. Lemiamoje 
dvikovoje šiaulietės po baudi
nių serijos 6:5 įveikė Glazgo 
"Western" (Škotija) klubą. 
Pagrindinis šių rungtynių lai
kas baigėsi lygiosiomis 2:2. 

• XXV-ųjų Baltijos vals
tybių studentų žaidynių 
(SELL) lengvosios atletikos 
varžybose Latvijos vietovėje 
Slokoje net 25 Lietuvos stu
dentai sportininkai tapo nu
galėtojais ir prizininkais. Lie
tuviams pavyko iškovoti 8 
aukso medalius, 7 sidabro ir 
10 bronzos. 

• Naujų investuotojų bei 
rėmėjų suradęs Kauno "Žal
girio" klubas nori turėti ko
mandą, kurioje žaistų vien lie
tuviai. "Stengsimės, kad ne
reiktų pirkti legionierių, -
"Eurobasket.lt" teigė "Žalgi
rio" vadovas Paulius Motiejū
nas, - mūsų sąraše yra visi ge
riausi Lietuvos krepšininkai, 
tarp jų ir Robertas Javtokas." 

• 2009 metų Lietuvos fut
bolo federacijos (LFF) Su
pertaurę pirmą kartą iškovojo 
šalies taurės savininkė Mari
jampolės "Sūduva". Šiauliuo
se vykusiose rungtynėse "Sū
duvos" vienuolikė baudinių 
serijoje 2:1 įveikė šalies čem
pioną Panevėžio "Ekraną". 

• Lenkijoje Europos 
dziudo sąjungos (EJU) tarp
tautinėse jaunių varžybose lie
tuviams atiteko du medaliai -
bronzos apdovanojimus pelnė 
Mykolas Lukoševičius ir Au
gustinas Seniauskas. Dar trys 
Lietuvos atstovai - Kęstutis 

Vitkauskas, Rolandas Cuka
novas ir Renalda Gedutytė -
pralaimėjo paskutiniąsias ko
vas dėl bronzos ir savo svorio 
grupėse užėmė penktąsias 
vietas. 

• Ričardas Kuncaitis Ar
mėnijoj e pasibaigusiose pa
saulio jaunių (iki 16 metų) 
bokso pirmenybėse iškovojo 
sidabro medalį svorio grupėje 
iki 60 kg. Viename sėkmin
giausių šalies bokso istorijoje 
pasaulio jaunių čempionatų 
dar trys lietuviai - Tautvydas 
Statkevičius (iki 54 kg), Dei
vidas Cekanauskas (iki 66 kg) 
ir Tomas Bašinskas (virš 80 
kg) - pasipuošė bronzos me
daliais. 

• Šiaulių Aleksandrijos 
kelyje Europos motociklų 
čempionatas vyksta ketvirtus 
metus iš eilės. Sį kartą 133 da
lyviai suvažiavo net iš 21 Eu
ropos šalies. Sulaukta ne tik 
artimiausių kaimynų latvių ir 
lenkų. Net po kelis ar kelioli
ka sportininkų atvažiavo iš 
Italijos, Vokietijos, Olandijos. 
Aleksandrijoje varžytasi trijo
se klasėse - EMX-65 (vaikai 
iki 12 metų), EMX-85 (iki 14 
metų) ir EMX-125 jauniai (iki 
19 metų). 

• Pajėgiausi Lietuvos oro 
balionų pilotai - alytiškis Vy
tautas Junevičius ir Vilniaus 
Oreivystės centro atstovė Dai-

Hamiltono "Kovo" jaunių B komanda, laimėjusi sidabro medalius ŠALFASS žaidynėse, su 
Detroito "Kovo" čempionais, laimėjusiais 65:55 rezultatu 

Popierinis laivas parke 
Airijos lietuviai pagerbė Tūkstantmečio odisėjos įgulą 

Gegužės 30, saulėtą šešta
dienio popietę, iniciatyvinės 
grupės "Aš esu" nariai bei jų 
pagalbininkai Dublino centre 
Merrion Square esančiame 
parke traukė praeivių dėmesį 
iš ilgų popieriaus rulonų lip
dydami ir lankstydami keistą 
kompoziciją. Ją lipdžiusiems 
kompozicija anaiptol nebuvo 
keista ar sudėtinga - grupė 
lietuvaičių stropiai lankstė di
delį laivą Dubline penktadie
nį prisišvartavusiai Tūkstant
mečio odisėjos įgulai, kuri sa
vo ruožtu laivą parveš į Lietu
vą ir įteiks Tūkstantmečio 
odisėjos autoriui ir iniciato
riui Raimondui Dauborui. 

Prie lankstomo laivo plu
šo apie dešimt žmonių: sukli
javę keletą ilgų popieriaus 
juostų, entuziastai atsargiai, 
tačiau užtikrintai, lankstė di
delį laivą, tokį patį, kokį visi 
lankstydavome vaikystėje. Pa
sibaigus lankstymo darbams, 

iš už šnarančių medžių išniro 
visa Tūkstantmečio odisėjos 
įgula. Maloniai nustebinti 
parke plušančių tautiečių, jie 
nieko nelaukę čiupo už teptu
kų ir įvairiaspalviu guašu ėmė 
pasirašinėti ant laivo. 

Visiems įgulos nariams 
palikus savo pėdsaką ant po
pierinio laivo, į darbą kibo ir 
mažieji entuziastai - jie piešė 
trispalves, airiškus dobilo la
pus, linkėjo saulės ir, svar
biausia, vėjo. Iniciatyvinės 
grupės "Aš esu" narė Dalia 
Bulotaitė labai džiaugėsi su
galvota ir įgyvendinta laivo 
idėja: "Norėjome sugalvoti 
kažką originalaus ir įsimin
tino, todėl, manau, didelio 
popierinio laivo statyba mums 
pasirodė labai smagi idėja". 

Be galo saulėtą ir karštą 
šeštadienio popietę "statybi
ninkai" bei Odisėjos įgula su
silaukė nemažai dėmesio iš 
praeivių. Vieni klausė, kas čia 

vyksta, kiti fotografavosi prie 
laivo, treti rašė sveikinimus ir 
palinkėjimus Lietuvai, kurios 
vardo paminėjimui šiemet su
eina tūkstantis metų. 

Palinkėjimų buvo užrašy
ta net keliomis kalbomis: tikrą
ja airių kalba, ispanų, anglų bei 
portugalų. 

Iniciatyvinės grupės koor
dinatorius Vaidas Šiliauskas 
džiaugėsi sėkmingai praėjusia 
diena: "Šiandien beprotiškai 
nuostabi diena, geresnio oro 
negalėjome tikėtis. Su savo 
dideliu laivu susilaukėm ne
mažai praeivių dėmesio, visi 
noriai ir su entuziazmu svei
kino mūsų šalį ir žmones tūks
tantmečio proga. Mes labai 
tikimės, kad mūsų įgulai do
vanotas laivas saugiai pasieks 
gimtąją žemę ir visi užrašyti 
linkėjimai bei sveikinimai pra
džiugins mūsų tautiečius". 

Parengė-

Ieva Statkutė 

"Aš esu" iniciatyvinės grupės nariai su pagalbininkais bei Tūkstantmečio odisėjos įgula prie 
pabaigto statyti laivo Ntr. T. Rimkaus 

va Rakauskaitė. Jie triumfavo 
Mažeikiuose surengtame 
2009 m. atvirojo Lietuvos oro 
balionų čempionato pirma
jame rate ir tuo pačiu metu 
pirmą kartą vykusiame šalies 
moterų oro balionų čempio
nate. Nugalėtojams įteikti 
Lietuvos aeroklubo medaliai 
ir "Mažeikių naftos" didžioji 
bei mažoji taurės. D. Rakaus
kaitei buvo įteiktas ir Mažei
kių rajono mero prizas bei 
mažasis "Mažeikių naftos" 
prizas - 500 litrų kuro. VP 

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

PACE LAW FIRM 
• a m ninė žalo , at iradu io ryšium u kūno 

sužalojimu išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• te tarnentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turlo pirk.ima /pardavima 
• k n ultacij Lietuva re publikos td ė klausimais 

295 The We t all, 6th Floor: Turonto, O Ml 4Z4 

Tel. 416 236-3060 ax 416 236-1809 
Tinklalapi:: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm com 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Misija Sibiras 2009: praeitis gyva 

Ekspedicijos "Misija Sibiras" koordinatorius Arnas Marcinkus straipsnio 
autorei aiškino, kodėl jauni žmonės su entuziazmu ryžtasi dalyvauti 

projekte "Misija Sibiras" ir keliauti į Sibiro platybes 

Misija Sibiras - kas tai? 
Ekspedicijos į lietuvių 

tremties ir įkalinimo vietas 
idėja gimė 2005 m. Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybai 
priėmus rezoliuciją dėl jauni
mo patriotiškumo. Rezoliuci
joje teigiamas jaunimo patrio
tiškumas, tačiau jis suvokia
mas kitaip ir patriotiškumui 
parodyti turi būti imamasi 
specialių iniciatyvų. Šis doku
mentas ir paskatino organi
zuoti ekspediciją, kuri pirmą 
kartą surengta 2006 m. Dide
lis susidomėjimas lėmė, jog 
projektas tapo tradiciniu: 
2006 m. organizuotos net trys 
išvykos į Sibirą, keliauta ir 
2007, 2008 metais. Visuome
nės, svarbiausia jaunimo, su
sidomėjimas ir palaikymas 
skatina tęsti darbus ir todėl 
šiemet organizuojama jau šeš
toji ekspedicija. 

Daugiau nei ekspedicija 
"Misija Sibiras" - pilieti

nė veikla, kuri toli gražu neap
siriboj a vien išvyka į lietuvių 
trėmimo ir kalinimo vietas. 
Viena iš svarbiausių dalių -
pasirengimas, kad kelionė 
vyktų sklandžiai. Paklaustas, 
kaip pasirenkamas žygio mar
šrutas, ekspedicijos koordinato
rius pasakojo, kad kiekvienais 
metais tariamasi su patyrusiais 
ir Sibirą išnaršiusiais ekspedi
cijų vadovais, istorikais, pro
jekto partneriais. Misijos da
lyvis, Mykolo Riomerio uni
versiteto dėstytojas Gytis 
Kuncevičius, aiškino, kad pro
jekto tikslas nėra vien kapa
viečių tvarkymas, kartu tai ir 
žinios skleidimas. "Žinios, 
kad ten guli mūsų tautinis pa
veldas, kad tai yra mūsų visų 
šaknys, iš kurių mes įgavome 
gyvybės augti ir gyventi lais
voj e Lietuvoje. Ir kuo dau
giau jaunų žmonių širdžių ši 
žinia pasieks, tuo mes būsime 
tvirtesni ir laimingesni", - sa
kė G. Kuncevičius. "Svarbu, 
kad ši žinia būtų išgirsta, kad 
mūsų tautinis turtas - tremti
niai - žinotų, jog jų kančios, 
pastangos pasiekė mus, nebu
vo beprasmės". 

Augantis susidomėjimas 
Anketų skaičius rodo, kad 

kasmet norinčiųjų dalyvauti 
skaičius auga. Pernai sulaukta 
didžiausio paraiškų skaičiaus 
- 1600 paraiškų dalyvauti. 
"Misijos Sibiras" koordinato
rius pastebi, jog praėjusieji 
metai išskirtiniai dar ir tuo, 
kad sulaukta didelio išeivių 
susidomėjimo. Gauta paraiš
kų iš Didžiosios Britanijos, 
Airijos, JAV, Indijos, Argenti
nos, Skandinavijos šalių. 

Paklaustas, kodėl dažnai 
patriotiškumo veikla tarp jau
nimo nesusilaukia dėmesio, o 
"Misija Sibiras" priešingai -
yra tokia populiari, A. Mar
cinkus aiškino, kad didelę 
reikšmę tam turi, kaip patrio
tiškumas yra pristatomas. Jau
nimui nepriimtinas patrio
tiškumo kaip pareigos, atlie
kamos be išlygų ir supratimo, 
įvaizdis. "Misija Sibiras" - al
ternatyva, kurioje svarbūs is
toriniai faktai, suvokiami jau
nimui suprantama kalba ir pa
teikiami priimtina forma. G. 
Kuncevičius taip pat mano, 
kad projekto populiarumą le
mia forma: "Misija Sibiras", 
be jokios abejonės, tokia po
puliari tik todėl, kad tai yra 
paties Lietuvos jaunimo kūri
nys, įvilktas į jaunam žmogui 
patrauklią formą, kurios dėka 
jis gali atvirai išreikšti savo 
patriotinius jausmus ir pasida
linti jais su kitais žmonėmis". 

Nauja patirtis 
Ką šis žygis reiškia jo daly

viams? Anot koordinatoriaus, 
jis reiškia patriotiškumą, pa
garbą šalies bei tautos istori
jai. Taip pat jis, kaip jaunimo 
organizacijos atstovas, įžvel
gia simbolinę prasmę. "Pra
dėjus trėmimus, pirmaisiais 
ešelonais į Sibirą buvo tremia
mi ir jaunimo organizacijų va
dovai. Patys aktyviausi, jauni 
žmonės, Lietuvos ateitis", -
sako A. Marcinkus. 

Misijos dalyvis G. Kunce
vičius sakė, kad tai jam - nau
jas gyvenimo puslapis. "Nau
jas ne todėl, kad jo dėka atsi-

(~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 

rado nauji jausmai savo Tėvy
nės atžvilgiu, bet todėl, kad 
turėjau galimybę gyvai pajaus
ti ryšį su savo tautos praeitimi, 
be kurios nebūtų ateities, ko
kią mes ją piešiame kasdien ir 
dėl kurios mes gyvename", -
aiškino ekspedicijos dalyvis. 

Sunkumai ir pasitenkinimo 
jausmas 

Ekspedicija trunka beveik 
tris savaites, todėl pareika
lauja fizinės stiprybės, pasi
rengimo kantrybės. Keliau
ninkai susiduria su įvairiausiais 
netikėtumais, įgyja naujos pa
tirties. Paklaustas apie sunku
mus G. Kuncevičius sakė, kad 
žmogui, į kelionę pasiėmu
siam ne tik kūną, bet ir dvasią, 
nėra nieko sunkaus. "Sunku
mų gali patirti tik žmogus, ku
ris netiki tuo, ką daro", - sakė 

jis. Didžiuliai atstumai, prasti 
keliai, sunkus darbas nėra to
kie baisūs, nes pastangas vai
nikuoja pasitenkinimo jaus
mas. G. Kuncevičius sakė, kad 
malonu žinoti, jog tikslai įgy
vendinti, jog esi Lietuvos jau
nimo atstovas, jauti atsako
mybę ir kad tavęs laukia sugrįž
tančio su įspūdžiais. A. Marcin
kus pasakojo, jog taip pat ma
lonu po visos dienos darbo 
apsižvalgyti ir pamatyti rezul
tatą: sutvarkytas kapavietes. 

Atiduotos vasaros 
Daugelis žmonių vasarą 

stengiasi pailsėti, atsiriboti. 
"Misija Sibiras" tikrai nėra 
tradicinis vasariškas poilsis, 
nes dalyviai patiria netikė
čiausius nuotykius: keliones 
pažliugusiais, sunkiai per
brendamais keliais, darbus ly
jant ar net galimybę susitikti 
mešką. Paklaustas, kodėl vie
toj atostogų rinkosi kelionę į 
Sibirą, G. Kuncevičius sakė, 
kad ekspedicija - dvasinis 
poilsis, pranokstantis bet kokį 
fizinį. "Aš neįsivaizduoju turi
ningiau praleistų jauno žmo
gaus atostogų nei dalyvauti 
"Misija Sibiras" ir taip pa
gerbti savo protėvius bei tau
tos istoriją". "Tingiai gulė
damas namuose ant sofos 
prieš televizorių, niekada ne
galėsi pasakyti, kad padariau 
kažką reikšmingo visai savo 
tautai", - apie pasirinkimą sa
kė A. Marcinkus. 

Iš Ramintos Jonykaitės 
straipsnio, Lietuvos studentų 
laikrašyje - www.savas.It. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evan:s} 
Savininkas Jurgis Kulie§lus 
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PROJEKTAS: "LIETUVOS 
TŪKSTANTMEČIO DAINOS 1009-2009" 

l 

Gintarinė veikla 

Baltijos jūros link- ieškoti gintarų Ntr. Andriaus Grigaliūno 

Projektas "Lietuvos Tūkstantmečio dainos 1009-2009" 
įgauna pagreitį. Šio patriotinio muzikinio projekto partneriai 
- Lietuvos skautai, kurie neseniai Lietuvos pajūryje pradėjo 
gintarų rinkimo veiklą. Ji prasidėjo ekskursija, o jos dalyviai 
turėjo galimybę sužinoti apie gintaro atsiradimą bei jo savybes, 
buvo pasakojama apie gintaro rinkimo bei gaudymo ypatu
mus. Gintarų rinkimas dar tęsis kurį laiką. 

Baltų auksas taps viena iš projekto "Lietuvos Tūkstantme
čio dainos 1009-2009" žyme. Salia kiekvieno jubiliejinio kom
paktinio disko "Lietuvos Tūkstantmečio dainos" bus pridėtas 
gabalėlis gintaro iš Baltijos jūros. Mažas trupinėlis Lietuvos 
primins tautiečiams tėvynę. 

Galima priminti, jog daugelis pasaulio lietuvių yra prisidė
ję prie skautų judėjimo. Tai buvo didžiausia ir labai populiari 
organizacija prieškario Lietuvoje. Visuose pasaulio žemynuo
se gyvuoja lietuviškas skautų judėjimas. Taip puoselėjamas 
patriotizmas ir stengiamasi išlaikyti lietuviškumą. 

Alkas Paltarokas, Vilnius 

Ryšiai su lietuviais 
Esu Kristina Mažeikaitė, 

VTVK antro kurso studentė, 
atlieku praktiką LRT. Tuo me
tu kartu su LRT atstovu ry
šiams su visuomene Vytaru 
Radzevičiumi dirbdami 
"LTBV World" kanale sten
giamės užmegzti kuo plates
nius ryšius su lietuvių bend
ruomene užsienyje. Siekiame, 
kad "LTV World" kanalas bū
tų žinomas ir pasiekiamas 
kiekvienam išeiviui. 

"LTV World" - tai trečia
sis nacionalinio transliuotojo 
televizijos kanalas, skirtas iš
eivijai. Jis pradėtas transliuoti 
2007 m. rugsėjo mėnesio pa
baigoje. "LTV World" trans
liacijų per palydovą Europoje 
parametrai: Palydovas: Sirius 
4; Dažnis: 12380 Mhz; SR 
(duomenų srautas): 27500 
Ksymbol/s; Poliarizacija: H; 
FEC: 3/4. "LTV World" trans
liacijų per palydovą Šiaurės 
Amerikoje paramentrai: Paly
dovas: Galaxy 25, 97 West; 

Kanalo numeris: VC 202; 
Dažnis: 11874 MHz; SR (duo
menų srautas): 22000 Ksym
bol/s; Poliarizacija: H;FEC: 
2/3. "LTV World" programą 
sudaro geriausios informaci
nės ir didžiausią išliekamąją 
vertę turinčios kitų dviejų ka
nalų - LTV ir LTV2 - laidos. 
Kanalas transliuojamas 24 va
landas per parą. Visos infor
macinės ir pagrindinės geriau
sio laiko (Prime Time) laidos 
per "LTV World" transliuoja
mos tiesiogiai, todėl popa
saulį išsibarstę lietuviai gali 
nuolatos jausti Lietuvos pulsą. 
Esame suinteresuoti bendra
darbiavimu su Jumis. 

Tikimės, kad Jums pa
dedant, galėsime informuoti 
išeivius apie žinias iš Lietuvos 
tiesiogiai, kad priartėsime 
prie kraštiečių, gyvenančių už 
šalies ribų, sužinosime jų lū
kesčius bei pasiūlymus. 

Kristina Mažeikaitė, 
krimaz@lrt.lt 
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Šiluvos Mergel~s Marijos šventovb Londone, ON, (1964-
2006) vitrai.as Ntr. E. Petrausko 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrec1ion Rd. Toromo O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jiisit sutelktas 5.03 m/11. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min dol. pel110 lietuvybės 
išlaiA.y mui Kanadoje, humanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome oakvitavimus atleidimui nuo oaiamu mokesčiu. 

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

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 

Montrealio lietuv.ią kredito unijos LITAS metiniame susirinkime, įvykusiame 2009 m. balandtio 26 
d. H kairės: Gytis Vazalinskas - valdybos narys, Regina Piečaitienė - valdybos narė, Andrius 
Gaputis -valdybos pirmininkas, Arūnas Staškevičius - valdybos sekretorius, Druno Bulota - vedė
jas, Roma Lietuvninkas-Pingitore - revizijos komisijos narė, Haroldas Celtorius - revizijos komisi
jos sekretorius, Rimantas Jurkns -valdybos v.it:epirmininkas, Alff'edas Pališaitis - revizijos komisi· 
jos pirmininkas 

v v 

Svč. Jėzaus Sirdies novena 
Maldos Devindienis prasideda birželio 10, trečiadienį - šventė birželio 19, penktadienį. 

Visas birželis yra skirtas Jėzaus Širdies garbinimui. Daug kur katalikų šventovėse kalba
ma Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Atsilyginimo malda. 

Jeigu negalite būti pamaldose šventovėje tai bent tas maldas galite atkalbėti novenos me
tu. Seniau šeimos pasiaukodavo Jėzaus ir Marijos Širdims. Tui didis malonių šaltinis ir šeimos 
dvasinė stiprybė. Noveną galima atlikti grupelėse ir atskirai po vieną. Kad ir šia maldele gali
ma atlikti noven11 ir naudoti kasdien. 

Jėzau, Tuvo Sirdžiai pavedu (tą sielą, tą reikalą ir kokį kitą rūpestį). Pažvelk ir padaryk, 
kaip Tuvo Širdžiai patinka. Tuvaldo visa Tuvo Širdis. Jėzau, aš visko tikiuosi iš Tuvęs, aš pasi
tikiu Tuvimi, aš visa atsiduodu Tuu ir žinau, kad manęs neapvilsi, ŠVč. Jėzaus mūsų Karaliaus 
Širdie, aš myliu Tuve, jungdama savo meilę su Tuvąja, kuria Tu mane ir visą pasaulį pamilai. 
Amen. Ses. M. P. 

~< E S 1'1\ l l'I Ja\ S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

~W~:t\I~ 

DENT~L C~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. <4ta> 763-5677 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~o:;~ -~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
„ 115 Lakeshorc Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

Mississauga, ON L.5G 1E5 Mississauga, ON L.5N OA5 
........._ _ __. www.watersidedental.ca www.9thlincdcntal.ca 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. O.L.$ OLIP 

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

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

SKAITYTOJAI PASISAKO 

APKABINK 
Apkabinimas priklauso 

kiekvienam - seneliams, tė
vams, broliams, sesutė1DS, kai
mynams, seniai matytam drau
gui ar naujam sutiktam, net ir 
žaislui-meškiukui. Apkabinti 
nereikia instrumentų, o tik 
reikia ištiest rankas ir parodyti 
gerą ir mielą širdį. Apkabini
mas padeda padalinti džiaugs
mą arba užjausti nuliūdusį. 
Tui palengvina išsiskyrimą. 

Nesvarbu, ko.kioj šaly gy
ventum, kokia kalba kalbėtum 
kiekvienas supranta apka
binimą. Keista, kad toks pa
prastas ir mažas gestas parodo 
gerumą ir pagelbsti, kai ne
randi tinkamo žodžio ar ne
žinai kaip pasakyti. Tik apka
bink ir pajusi paslėptą 
džiaugsmą. Siunčiu malonią 
šypseną ir stipriai apkabinu. 

Marija Biekšien~ 
Hamilton, ON 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Tūkstantmečio dainos 

Minint Lietuvos vardo tūkstantmeti rengiamas unikalus Lie
tavos Vardo Tūkstantmečio dainq projektas 1009-2009, kurio 
pagrindiniu bruožu taps muzikinis tūkstantmečio dainų rinki
nys, o projektą vainikuos žinomiausių Lietuvos atlikėjų gyvo 
garso koncertų maratonas Vilniaus mokytojų namų ki.emelY,je. 

Visų laikų gražiausios Lietuvos autorių bei atlikėjų dainos 
bus sudėtos j muzikinį diską "Lietuvos Tūkstantmečio dainos", 
tapsiantį geriausiu Lietuvos tūkstantmečio dainų rinkiniu. Bir
želio 26 - liepos 11 dienomis pagrindine Tūkstantmečio tau~ 
čių susitikimo vieta - "Meeting Point" - skelbiamas Vilniaus 
mokytojų namų kiemelis (''Vasaros Turasa"). Gyvo garso kon
certuose laukiami lietuviškos muzikos atlikėjai ir gerbėjai, pa
saulio lietuviai ir šalies svečiai. 

2003 metais "Dainų šventės" metu jau buvo surengtas 
"Meeting Point" Vilniaus senamiestyje, kur per savaitę apsilan
kė per 5000 tautiečių, koncertavo populiarios šalies grupės 
"Skamp", "Biplan", "Bitės", "Musca~· ir kiti atlikėjai. O sma
giausią, "Cepelinų valgymo čempionatą" laimėjo Brazilijos lie
tuviai. 2009 metais tai bus vienintelis tokio pobūdžio renginių 
ciklas, nuskambėsiantis Vokietijos Kvedlinburgo metraščiuose 
3009 metais! Visi turės galimybę tapti Lietuvos kultūros istori
jos dalimi. Projekto organizatorius: ORG, Vdniuslifestyle 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~---f~:;;~-\i~~- .f;j __ --~ 

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

(905) 333-5553 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
Visi pake tai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid on ly at " Margutis-Pysanka" head off1ce. 
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KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame 

SIB.IRINIŲ ~1 
TREMIMŲ IJYIJ 
birželio 14, sekmadienį, 1 valandą po pietų. Ekumeninės pa
maldos bus The Saint Peter's Estonian Evangelical Lutheran 
šventovėje (817 Mount Pleasant Road) . Savo gausiu dalyvavimu 

pagerbkime ištremtųjų ir Sibire žuvusiųjų atminimą. 

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba 

MALONIAI KVIEČIAME Į TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBO CHORO "DAINA" 

l>AVAIAa~MI -oac1ar4 
2009 m. birželio 14, sekmadienĮ, 2 v.p.p. 

"Vilniaus rūmų" 3 aukšto salėje 

l HAMILTONE - birželio 20, šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centre J 

VAIŠĖS + KAVUTĖ + PYRAGAI 
BILIETO KAINA- $10. Galima įsigyti pas: V. Strimaitienę tel. 416-762-7792 

ir pas V. Mašalą tel. 416-766-3024. "Dainos" choro rengėjai 

-''VILNIAUS RUMUOSE'' 
(1700 Bloor St.W., 'lbronto), ketvirtame aukšte, 

YRA NUOMOJAMAS 
dviejų miegamqjq butas lietuvių kilmės 

Kanados piliečiams nuo 55 metų amžiaus 
(800 kvadratinių pėdų, du tualetai, balkonas). 

Šio buto kaina (be nuolaidos) - $1,157. 
Skambinti l raštinę tel. 416 762-1777. 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKEJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
JI> KULNO SKAUSMAJ 

JI> PĖDOS SKAUSMAJ 

JI> PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

JI> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

JI> !AUGĘ NAGAI 

JI> V IETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

JI> SF.NIORLJ P1"0IJ PRIF.i'.IOllA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAJS 

INDĖKLA I S 

• PRllMAME VISUS 
i._;;;,;=----' PLANI NIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIA I 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

LANDSCAPING. Žolės pjovimas, velėnq dėjimas, krimq ir 
gėlynq priežiūra. Skambinti Valdui tel. 416-909-2464 (cell), arba 
Giedrei 416-888-9834. 

CONSTRUCTION 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 

Labdaros fondo linios 
• Per praeitą valdybos po

sėdį buvo priimtas sprendimas 
Lietuvių N am.ams išmokėti 
$100,000 skolą. Gražina Lauri
naitytė padarė pranešimą apie 
Stipendijos fondo nuostatus. 
Kartu su Rūta Snowden ir Ge
ne Kobelskiene buvo surašytos 
gairės, kurias Ųbdaros fondo 
valdyba priėmė. Siuo metu ruo
šiamos tolesnės detalės ir an
ketų blankai. Kitas valdybos 
posėdis - liepos 13 d. Slaugos 
namuose. 

• Lėšų telkim.o komitetas 
praneša, kad galima įsigyti bi
lietus į ".Auksini vakarą", skam
binant Juditai Kavaliauskienei, 
416 532-5337 arba rašant jydx 
kayaliauskas@hotmail.com. 

Inf. 
ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dalo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Sbm.binti Vytautai tel. 
905 272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokilbs patyrimas. 

JO'IVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienq (chy· 
wall), dalymo, plytelių dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbas. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaŲuatiems i uisienį ir 
ahybtantirms i Kanadą Sbm
bildi Mariui Rusinui teL 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Toronte mirė a.a. Jonas 
Nacevičius, 88 m. amžiaus. Jis 
buvo pašarvotas Turner & Por
ter laidotuvių namuose prie 
Bloor ir Windermere gatvių 
sankryžos. Palaidotas birželio 9 
iš Lietuvos kankinių šventovės. 

• Gauta žinia, kad Lietu
voje mirė a.a. Vita Šnirienė, te
ta mūsų parapijiečio Vytauto 
Spudulio. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena buvo birželio 7. Pa
maldos už mirusius vyko kapi
nių koplyčioje. Buvo giedamas 
Rožinis 2.30 v.p.p., o 3 v.p.p. 
suvažiavusieji kunigai konce
lebravo Mišias. Pamokslą sakė 
diak. Bernardas Beliekas, 
OFM. Kapinių lankymo dienos 
proga Anapilio moterų būrelis 
buvo surengęs meno parodą 
Anapilio parodų salėje. Paro
doje dalyvavo Alicija Zimnic
kaitė su savo kūriniais ir Silvija 
Saplienė su savo kūrinių rinki
niu "Kryžiaus kalnas". Parodos 
iškilmingas atidarymas vyko po 
9.30 v.r. Mišių. KLK moterų 
draugijos par. skyrius Anapilio 
salėje ištisą dieną maitino gau
sius dalyvius. 

• Delhi Šv. Kazimiero pa
rapija ruošiasi savo 50 metų gy
vavimo sukakčiai birželio 13, 
šeštadienį. Iškilmės bus pradė
tos 3 v.p.p. Mišiomis, kurias au
kos vysk. Jonas Ivanauskas, 
Kauno arkivyskupijos augzilia
ras, kartu su suvažiavusiais ku
nigais. Po Mišių - vaišės su 
programa parapijos salėje. 

• Birželio 14, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišias aukos ir Sutvir
tinimo sakramentą bei Pirmąją 
Komuniją teiks vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Birželio 14, sekmadienį, 
Mišiose prisiminsime sibirinius 
trėmimus ir taip pat PLB 60 
metų gyvavimo sukaktį, nes 
1949 m. birželio 14 d. VLIK-o 
buvo priimta ir paskelbta Lie
tuvių charta, o jos vykdymui 
buvo paskelbti laikinieji PLB 
santvarkos nuostatai, pagal ku
riuos lietuviškoji išeivija įvai
riuose kraštuose pradėjo jungti 
savąsias bendruomenes. 

• Vasaros metu, pradedant 
liepos 5 sekmadieniu ir baigiant 
rugpjūčio 30 sekmadieniu, Lie
tuvos kankinių šventovėje bus 
tik vienerios Mišios 10 val. ryto. 
Tuo metu poriniais sekmadie
niais Mišių skaitinius skaitys 
nuolatiniai 11 v.r. Mišių skaito
vai, o neporiniais- 9.30 v.r. Mi
šių skaitovai. Jeigu kam neaiš
ku, prašome kreiptis į Ireną 
Paznėkienę arba dr. Kazimierą 
Janušonį. 

• Mišios birželio 14, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Antaną 
Petraitį (11 metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje birželio 14, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.~. Jeroni
mą Birštoną; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje birželio 13, 
šeštad., 3 v.p.p. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 - H. 
ir G. Lapai, B. ir A. Jocai (JAV 
dol.); $300 - B. Jacka; $200 -
A. Bridickienė; $100 - J. Maci
jauskienė, V. ir A. Kišonai, M. 
Povilaitienė (a.a. vyro dr. B. 
Povilaičio ir visų a.a. Lukoševi
čių atminimui), R:.. ir A. Žilins
kai; $75 - l. ir A. Zemaičiai. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Prisikėlimo parapijoj dir

bantys kunigai ir parapijiečjai 
sveikina Delhi lietuvių Sv. 
Kazimiero parapiją, kuri šį sa
vaitgalį švenčia savo gyvavimo 
50-ąją sukaktį. 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos jaunimo choras. Po Mišių 
Jaunimo choras, diriguojant A. 
Puodžiūnienei ir akompanuo
jant D. Radtke, atliko trumpą 
programą salėje. Po to visi cho
ristai ir Mišių tarnautojai buvo 
pavaišinti cepelinais. Šį sek
madienį, minint sibirinius trė
mimus, giedos "Volungės" cho
ras. Birželio 21 d. giedos para
pijos "Retkartinis" choras. Po 
šių giedojimų visi trys chorai 
pradeda vasaros atostogas. 

• Jėzaus širdies garbinimui 
yra skirtas birželio mėnuo. Jė
zaus širdies litanija yra kalbama 
šiokiadieniais po 7 v.v. Mišių, 
šeštadienį po 9 v.r., o sekmadie
niais po kiekvienų Mišių. 

• Birželio 8 d. palaidota 
a.a. Bronė Akelaitienė, 82 m. 
Paliko sūnų Valentiną, dukras 
Violetą Mikelėnienę bei Silviją 
Wasiuk ir tris seseris Stasę Pe
tersonienę, Stefą Petraitienę ir 
Zitą Klevinienę su šeimomis. 
Lietuvoje mirė a.a. Stasys Na
ruševičius, Filomenos N aruše
viči ū tės-Woj cik brolis ir a.a. 
Danutė Lukoševičienė, E. Ali
šauskienės sesuo; Baltimore, 
MD mirė a.a. Marcelė Špurie
nė, Albino Beres ir B. Tamo
šiūnienės teta. 

• Toronto arkivyskupijos 
SHARE LIFE vajaus trečioji ir 
paskutinė rinkliava buvo pa
daryta praeitą sekmadienį. Ka
dangi praeitų metų sumos 
nepavyko surinkti, labai pra
šom tuos, kurie prie rinkliavų 
neprisidėjo, tai padaryti bet ka
da, pažymint, kad tai yra 
SHARE LIFE vajui. 

• Parapijos tarybos susi
rinkime, kuris vyko birželio 3 
d., buvo pasiskirstyta pareigo
mis: M. Sungaila - pirminin
kas, R. Girdauskaitė - vice
pirm., J. Stasiulevičienė - sek
retorė. Tarybos sekcijų pirmi
ninkai: A. Bubulienė - religi
nės; dr. J. Čuplinskienė ir D. 
Nausėdienė-labdaros; J. Mor
kūnas - rinkliavų; R. Grybienė 
ir l. Radžiūnienė - visuomeni
nės; J. Gabrienė ir R. Čygienė 
- jaunų šeimų; R. Jaglowitz ir 
L. Zubrickas - stovyklos prie
žiūros; L. Kuliavienė - stovyklų 
vedimo; J. Vingelienė-parapi
jos pastatų priežiūros. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 14: 8 v.r. už a.a. Aldoną 
Skrupskienę; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 
v.r. už Kuodžių ir Gudavičių 
šeimų mirusius, už a.a. J aną ir 
Bernardą Petkevičius ir už a.a. 
Antaną Pabedinską bei šeimos 
mirusius; 12.15 v.d. už a.a. Ka
zimierą ir jo šeimos mirusius. 

Lietuvių kredito koopera
tyvas "PARAMA" paskyrė 
$2000 metinę auką "Tremtinių 
grįžimo fondui". Ši reikšminga 
ir pastovi pagalba įgalina mus 
padėti buvusiems tremtiniams 
ir politiniams kaliniams, nuken
tėjusiems nuo sovietų persekio
jimų rusų okupacijos laikais. 

Aukotojams nuoširdžiai 
dėkinga - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, birželio 14, 
visi keliai veda į metinę parapi
jos iškylą Bumeistrų sodyboje, 
1556 Lower Base Line, Oak
ville, ON. Iškyla prasidės pa
maldomis 11 v.r. Kaip ir kiek
vienais metais bus bendri pie
tūs, žaidimai vaikučiams ir Mo
terų draugijos loterija bei krikš
čioniška draugystė. Visi parapi
jiečiai, kuriems reikia trans
portacijos, malonėkite paskam
binti parapijos pirmininkui Pet
rui Šturmui, 905 274-3529 arba 
klebonui, 905 270-3723. 

• Sekmadienį, birželio 21 
pamaldos įprastu laiku - 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 

• Birželio 21 d. įvyks tradi
cinė Tėvo diena. Visi tėveliai, 
atvykę į Lietuvių Namus pietų, 
bus nemokamai pavaišinti gėri
mu bare "Lokys". Maloniai 
kviečiami visi sekmadieniais į 
Lietuvių Namus. 

• LN valdybos posėdis -
birželio 11 d., 7 v.v. LN sekly
čioje. 

Maironio mokyklos žinios 
• Paskutinė mokslo metų 

diena - birželio 13. Pamokos 
pasibaigs 11.30 v.r. 

•Tėveliai! Jeigu dar nesu
grąžinote užpildytų 2009-2010 
m. registracijos blankų, prašo
me tai padaryti dabar. 

• Maironio mokykla nuo
širdžiai dėkoja nuolatiniams 
rėmėjams - Lietuvių kredito 
kooperatyvui "Parama", Prisi
kėlimo kredito kooperatyvui, 
Kanados lietuvių bendruome
nei, Lietuvos kankinių parapi
jai, Prisikėlimo parapijai, Lie
tuvos kankinių parapijos kata
likių moterų draugijai, Kana
dos Tautos fondui, KLB To
ronto apylinkei, Kanados lietu
vių fondui, Anapiliov korpo
racijai, KLKK dr-jai "Ziburiai" 
ir Dainai bei Romui Puteriams. 

Živilė 

Toronto Maironio mokyk
los abiturientų išleistuvės įvyko 
š.m. birželio 5 d. Iškilmė pra
dėta Mišiomis Prisikėlimo 
šventovėje, kurias aukojo ir 
atitinkamą pamokslą pasakė 
kun. J. Šileika, OFM, konceleb
ruojant Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonui kun. V. Staš
kevičiui. Po pamaldų salėje 
vyko sveikinimai, vakarienė, 
pažymėjimų ir premijų įteiki
mai, abiturientų padėkos ir pa
sirodymai. Viskas atlikta per 
maždaug 4 valandas. Gražus 48 
psl. leidinys, nuotraukomis, pie
šiniais bei mokinių rašinėliais 
nušviečia visą 2008-2009 moks
lo metų kelią, lituanistikos besi
mokančio jaunimo nuotaikas ir 
lūkesčius. Dlv. 

Šiaurės Amerikos chorų 
dirigentams studijų savaitgalis 
įvyks Dainavoje š.m. rugpjūčio 
20-23 d.d. Tai paruošiamasis 
renginys IX-ajai Dainų šventei, 
kuri įvyks Toronte 2010 m. lie
pos 1-4 d.d. Studijų savaitgaliui 
registruotis: www.dainusvente. 
m:g arba kreiptis į Ritą Kli9rie
nę Rita@Exultate.us IX DS inf. 

Giedosime Lietuvos himną! 
Otavoje numatome kartu 

su Lietuvių bendruomene susi
rinkti liepos 5 d. Parlamento 
kalnelyje, ten sugiedoti himną 
(pirmininkė Rūta Kličienė or
ganizuoja), po to susirinkti am
basadoje šventiškai pabend
rauti. Būtų puiku, jei ir kitos 
KLB apylinkės įsijungtų į šią 
Tūkstantmečio iniciatyvą! 

Amb. inf. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje birželio 7 d. Mišias atnašavo kleb. 
kun. G. Mieldažis. Jam asistavo parapijiečiams iš anksčiau pa
žįstamas lietuviškai kalbantis klierikas Simon Roy, kuris dabar 
studijuoja Sherbrooke, QC. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. susirinkimas įvyko 
Aušros Vartų par. klebonijoje. Susirinkimą malda pradėjo kun. 
G. Mieldažis. Pirm. D. Staškevičienė pasveikino susirinkusius 
ir pareiškė užuojautą skyriaus nuoširdžiai rėmėjai Alvyrai Po
vilaitienei, jos broliui Alfredui Puzarauskui mirus. Praėjusio 
susirinkimo protokolą, priimtą be pataisų, skaitė Joana Blauz
džiūnienė. D. Staškevičienė dėkojo valdybai, narėms ir rėmė
jams už pagalbą bei paramą per praėjusius veiklos metus ir 
ypač per tradicinį Velykų stalo renginį. Narių pageidavimu ir 
valdybos nutarimu, tai buvo paskutinis šio masto renginys, nes 
sveikata, jėgos ir amžius reikalauja noromis-nenoromis ieškoti 
kitokių veiklos būdų. Prašė narių pagalvoti ir patarti, kokiu bū
du eiti toliau. 

Vaiko tėviškės namų atstovė Genovaitė Kudžmienė lankėsi 
Putname, N.P. seselių namuose, susitiko su Montrealyje dirbu
siomis seserimis bei kun. Izidoriumi Sadausku, SDB. Ji susirin
kime papasakojo apie seserų rūpesčius, darbus bei vargus ir 
parvežė montrealiečiams daug sveikinimų bei liajc.ėjimų. Julija 
ir Petras Adamoniai, viešėję Cikagoje, aplankė Sv. Kazimiero 
kapines, kuriose ilsisi Aušros Vartų steigėjo kun. Jono Kubi
liaus, SJ, ir kitų Montrealyje dirbusių jėzuitų palaikai. Į susi
rinkimą atsilankė ir klierikas S. Roy. Susirinkimui sekretoriavo 
Julija Adamonienė. Klebonui sukalbėjus mvaldą ir palaiminus 
vaišių stalą, visi praleido malonią popietę. Sia proga Vaiko tė
viškės namams dr. J. Mališka paaukojo $50 ir Birutė Kalpokienė 
$30. 

A.a. Alfredas Puzarauskas mirė birželio 2 d. Londone, 
Anglijoje. Liūdi sūnūs: dr. Audrius, Marius, Henrikas, duktė 
Claudia ir sesųo Alvyra Povilaitienė Montrealyje su vaikais ir 
jų šeimomis. Zmona Violeta Strelytė mirė daug seniau. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Mildai Bilevičiūtei-Ruffo su vyru a.a. Angelo (mirė 2006 

m. birželio 20 d.) ir Dolores Ropeleski su vyru a.a. Edward 
(mirė 2007 m. sausio 7 d.) paskirti "Town of Mount Royal" 
(Montrealio priemiestis) "2009 Citizens of the Year". Premijas 
įteikė birželio 9 d. rotušėje. Milda, 
Dolores ir Edward užaugo sykiu ne
toli Šv. Kazimiero šventovės. Rope
leski šeima, žinoma lietuviams, tu
rėjo kepyklą, kur lietuviai nusipirk
davo ruginės duonos. Dar gana jau
na Milda baigė McGill universitetą 
"Honours Chemistry" 1959 m. 
Dirbdama "J ohnson & J ohnson" 
bendrovėje susitiko ir ištekėjo už 
bendradarbio iš Toronto, inžinie
riaus Angelo. Ruffo ir Ropeleski 
šeimos apsigyveno Town of Mount Montrealio priemiestis 
Royal. Per 30 metų jie buvo labai "Town of Mount Royal" 
veiklūs miestelyje ir anglų parapijoj suteikė Mildai Bilevičiū
" Annunciation of Our Lady tei-Ruffo (k.), Dolores 
Church" ir chore. Le Journal de Ropeleski ir jų vyrams, 
Mount-Royal birželio 4 d. paminėjo, An l R fli · 

h 
a.a. ge o u o ir a.a. 

kad Milda visados dalyvavo e ore Edward Ropeleski, "2009 
ir lietuvių liaudies ansamblyje. Jau Citizens of the Year'' už 
23 metus ji yra "Montreal Classical ilgalaikę veiklą bendruo
Music Festival" pirmininkė. Ji buvo menėje 
dainavimo mokytoja/vadovė Mont- Ntr. Martin e. Barry 
realia lietuvių jaunimo ansamblio 
"Gintaras", kai jos vaikai Monika ir Robertas priklausė ansam
bliui. Per Šv. Kazimiero parapijos šimtmetį 2007 metais ji prisi
jungė prie Montrealio lietuvių choro ir dalyvavo šimtmečio 
Mišiose ir koncerte. Išmoko skambinti pianinu pas žinomą 
Montrealio pianistą a.a. Kazimierą Smilgevičių ir toliau McGill 
universitete. Vėliau ji pati mokė pianino. Jos a.a. tėtė var
gonavo Lietuvoje. Mama Ona Strimaitytė-Bilevičienė gegužės 
mėnesį sulaukė 98 metų ir gyvena pas Mildą. Sveikiname 
Mildą. VL 
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