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Ieškojimų vingiuose 
Kas geriau -- sotus vergas ar alkanas laisvasis? Kartais 

net ir toks klausimas kyla svarstant apie gerus santykius su 
kaimynais, nuo kurių gana svarbia dalimi priklauso šalies 
ekonominiai reikalai. 

P O prezidento rinkimų, pradėjus Daliai Grybauskaitei 
vadovauti Lietuvai, pasigirdo balsų, kad užsienio 
politika sukama kita kryptimi. Daugeliui rinkėjų, lau

kiančių ir nesulaukiančių to geresnio gyvenimo, galimas da
lykas, ta gerųjų santykių politika žybtelėjo naujomis vilti
mis, pagrįstomis įsitikinimu, kad gyvename tinkle, iš kurio 
išsipainioti nebegalime, arba iš jo sprukti neapsimoka. Už
ėjus ekonominei krizei, vykdant tuo tarpu nuostolingus 
(AE) įsipareigojimus Europos sąjungai, iš tikrųjų gali atro
dyti, kad naujoji praktiškoji politika neišvengiama, ir tai ne 
tiek naujos prezidentės, kiek aplinkybių ir reikalo padiktuo
ta. Tačiau vargu ar būtų tikslu dabartinę Lietuvos politiką 
pavadinti pragmatine. Tiksliau gal būtų žvelgti į ją kaip į 
ieškojimo politiką, dvidešimt metų pasirungus, kad pagaliau 
išaiškėtų, kokio vadovo Lietuvai dabar reikia. D. Grybaus
kaitė staiga iškilo be jokių rimtesnių varžovų, tartum būtų 
buvęs pribrendęs laikas, kad taip reikia. Tačiau kartu iškilo 
ir klausimų, kokia jos politinė linkmė, težinant apie ją kaip 
apie labai gerą finansinių reikalų tvarkytoją ir žinovę. Klau
simas šakojosi: ar to ir užtenka valstybei valdyti? Yra pag
rindo manyti, kad jis dar ilgesnį laiką nebus atsakomas. Kol 
kas vienas dalykas ryškėja - naujoji prezidentė dirba tyliai 
ir autoritetingai panaudodama visas jai skirtas galias ir ne
norėdama būti visiems gera. Tui rodo aukštųjų pareigūnų 
atleidinėjimai, naujų skyrimai savo nuožiūra nelaukiant ką 
kiti apie tai sakys. Dėl to pasigirsta balsų ir apie "valymą", 
koks būdavo praktikuojamas anais kitokios santvarkos lai
kais, tikint ar skelbiant, kad pakeitus žmogų dings ir proble
mos. Ar taip atsitiks mūsiško politikavimo sąlygomis, yra 
pagrindo suabejoti. 

T
AČIAU nėra abejonės, kad nuo vadovaujančiųjų 
daug kas priklauso ir kad ne visi pareigūnai pakanka
mai gerai atlieka savo pareigas, ne visi geri savo sri

čių specialistai, nors ir populiarūs būtų tautoje. Savo įgalio
jimų peržengimai rodo prisiimto darbo supratimo stoką. 
Dėl to betgi neteisinga būtų ką nors smerkti, nes pareigūnų 
pasirinkimas dar labai ribotas. Dažnai daugiau erzelio kelia 
atleidimo būdas ir naujų pasirinkimas. Yra tam tikri numa
tymai ir apskaičiavimai, ką ir dėl ko atleisti ir kokį naują 
skirti. Šitoji vieta būna opesnė, nes sunku išvengti šališku
mo. Mat draugas, koks bendramokslis, arčiau asmeninis 
pažįstamas, net "tolimas" giminaitis gali atrodyti esąs la
biau tinkamas atsakingoms vietoms užimti. Apie juos vado
vai dažnai pasako trumpu žodžiu: renkuosi žmones, suku
riais galėčiau dirbti. O ar jie tinkami specialistai, klausimas 
kitas, kartais nė nesvarstomas. Lietuvoje "švogerizmas" pa
žįstamas. Ir tai ar nebus viena ir pati didžiausia bėda valdy
mo ir vadovavimo struktūroje? Gal net didesnė negu korup
cija? Yra pagrindo manyti, kad naujoji prezidentė, ryžtin
gai savo pareigas pradėjusi, suras būdų, kaip kovoti su to
mis negerovėmis ir kaip tą kovą laimėti. Šalia viso to, pasi
girsta balsų, kad mums trūksta dvasinio paveldo, kad visas 
gyvenimas sukasi vien tik apie ekonominius reikalus, tarsi 
nieko kito nebūtų ir nieko kito nebereikėtų. O taip tikrai 
nėra, ir valstybės vadovas privalėtų ir tai matyti, atpažinti ir 
įvertinti. Nes dvasinės galios labai atsiliepia ir į ekonomi
nius reikalus. Sąžiningumas, darbštumas, artimo meilė -
kiek daug vertybių turime, kurios negali būti nematomos 
vadovams. ČS 
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Patikėjo melais, išdavė ateitį 
Trilogija "Sibiro Alma Mater" apie tremtinių viltį ir valią išlikti 

Prof. ONA VOVERIENĖ 

Pirminiais istorikų duo
menimis, 1941-1953 rusų oku
pacijos metais iš Lietuvos bu
vo ištremta per 280,000 žy
miausių Lietuvos žmonių -
mokslininkų, mokytojų, gydy
tojų, teisininkų, valdžios pa
reigūnų, inžinierių su šeimo
mis, mažais vaikais. Šeimos 
buvo išardytos - vyrai atskirti 
ir siunčiami į mirties lagerius 
- Rešiotus, Norilską, Taišetą, 
moterys - su mažais vaikais ir 
seneliais - bado mirčiai į Sibirą. 

Trilogija Sibiro Alma Ma
ter, Sibiro Alma M ater. Dimi
candum ir Sibiro Alma Mater. 
Post Scriptum - pradėta ir su
daryta buvusio politinio kali
nio, vėliau tremtinio Romual
do Baltučio iš jo bendro liki
mo tautiečių atsiminimų - tai 

ne tik paminklas tvirčiausiems 
lietuvių tautos sūnums ir duk
terims, bet ir liudijimas apie 
sovietų nusikaltimus žmonijai 
ir Lietuvos istorijai, kiek kan
čių, skausmo ir netekčių teko 
patirti Lietuvos žmonėms, ją 
išdavus tautos didžiausioms 
piktžaizdėms - bolševikėliams 

ir pavergus kruviniausiam 
bolševikiniam teroristiniam 
režimui. 

Kita vertus, trilogijoje pa
sakojama apie lietuvių tautos 
dvasios stiprybę, jos gebėjimą 
išsaugoti amžinąsias mūsų 
tautos dvasines vertybes - ti
kėjimą, meilę savo Tėvynei, 
pareigos ir ištikimybės jausmą 
jai, kultūrą, tradicijas ir pa
pročius, vienybę, gailestingu
mą ir atjautą nelaisvėje, troš
kimą šviestis ir mokytis. 

Trilogija - tai dvasinis pa
minklas Lietuvos mokytojui, 
tremtyje gebėjusiems išlikti 
tikrais Mokytojais, sunkiau
siomis ir žiauriausiomis sąlygo
mis, gebėjusiems išlikti oriais ir 
tvarkingais, savo pavyzdžiu 
žadinti viltį ir dvasią, skleisti 
savo aplinkoje šviesą ir lietu
višką žodį, mokyti savo tautie
čius ir ypač jų vaikus atšiau
riausiomis sąlygomis išsaugoti 
žmogiškąjį orumą ir meilę tė
vynei. Daugelis tik mokytojų 
dėka savo aplinkoje išliko 
dvasiškai nesužlugdyti, atrado 
jėgų baisiausiose buitinėse 
sąlygose išsaugoti viltį ir, kaip 
pratarmėje rašo prof. Vytau
tas Landsbergis, "valią išlikti". 
O tai ir buvo - svarbiausia. 

Nukelta į 5-ą psl. 
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Ateitininkijos šimtmetis 
Viso pasaulio ateitinin

kai ištisus 2010 m. švenčia 
Ateitininkijos organizacijų 
šimtmetį. Ryškiausias jubilie
jaus minėjimo renginys bus 
XVI Ateitininkų federacijos 
kongresas, vyksiantis 2010 
m. rugpjūčio 6-8 d.d. Vilniu
je. Prieš Kongresą, rugpjūčio 
2-6 d.d., vyks Prieškongresi
nė stovykla Berčiūnuose. Vi
si, norintys dalyvauti Kong
rese ir stovykloje, yra kviečia
mi iš anksto registruotis in
ternetu - elektroninė regist
racijos anketa randama tink
lalapyje. Registruotis galima 
ir telefonu ( + 370 37 32 4025) 
raštinės darbo valandomis 
(I-V 10-16 val.) arba asme
niškai Ateitininkų federaci
jos raštinėje Laisvės al. 13, 
Kaune. Kaina vienam daly
viui kongrese - 100 Lt, Prieš
kongresinėj e stovykloje -
200 Lt. Išeivijos dalyviai gali 
sumokėti renginio metu. In
formacija teikiama el. paštu 
kongresas@ateitis.lt arba 
stoyykla@ateitis.lt. 

Lietuvos Nepriklauso
mybės dvidešimtmečio proga 
skirtas renginys "Lietuva ir 
laisvė 20 metų perspektyvo
je" vyko kovo 12 d. Vilniuje, 
šv. Kryžiaus namuose. Dau
giau kaip pusšimtis ateitinin
kų dalyvavo, atvykę iš Vil
niaus, Kauno bei Telšių. Ren
ginio metu savo įžvalgomis 
dalinosi bei į gausybę klausi
mų atsakinėjo Kovo 11-osios 
akto signataras ir diplomatas 
Vidmantas Povilionis. Meni
nėj e programoje dainomis 
džiugino Veronika Povilio
nienė, moksleiviai ir studen
tai ateitininkai. Renginį or
ganizavusi Vilniaus krašto 
ateitininkų valdyba dėkojo 
V. ir V. Povilioniams už dis
kusiją bei dainas, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo (Varg
dienių) seserims už suteiktas 
patalpas, Berčiūnų jaunimo 
folkloro ansambliui "Viever
sa", grupei "Veranda", Juo
zui Užui bei Dovilei Verveč-

kienei už muzikines dovanas. 
Ateities leidybos centras 

išleido pirmąją "Ateities bib
lioteka" serijos knygą -
Adolfo Damušio Gyvenimo 
srovėje. Rengdami ir leisdami 
šią seriją, siekia priartinti 
ateitininkiškąjį paveldą, kaip 
nesenstančias vertybes, prie 
šių dienų gyvenimo prakti
kos, žadinti meilę gyvenimui 
ir išmintingam pasirinkimui, 
skleisti jaunimui atsinaujini
mo pastangas ir pasiaukoji
mo šviesą. Šioje knygoje 
spausdinami prof. Adolfo 
Damušio 1931-1993 m.Atei
tyje išleisti straipsniai. Knygą 
galima įsigyti Vilniuje - Vil
niaus krašto ateitininkų rašti
nėje (Pilies g. 8), internetinio 
dienraščio www. bernardi
nai.lt redakcijoje (Maironio 
g. 10), "Katalikų pasaulio" 
(Prancišk~nų g. 3/6) ir "Ka
tedros" (Sventaragio g. 4) 
knygynuose; Kaune -Ateiti
ninkų federacijos raštinėje 
(Laisvės al. 13), Šv. Kazimie
ro knygyne (Vilniaus g. 3). 

Ateitininkijos šimtmečio 
komitetas paskelbė konkursą 
"Apie ateitininkus". Konkur
su siekiama skatinti jaunimą 
domėtis ateitininkų istorija 
ir ideologija, ugdyti kūrybin
gumą bei pagyvinti ir atnau
jinti Ateitininkijai reprezen
tuojančią medžiagą. Daly
vauti kviečiami pavieniai 
moksleiviai (7-12 kl. moki
niai) ateitininkai ar mokslei
vių grupės bei kuopos. Jų 
darbai laukiami iki 2010 m. 
birželio 15 d. Informacija tei
kiama ateitininkų elektroni
nėse konferencijose bei sve
tainėse. Ruošiant pateiktis 
"Apie ateitininkus" galima 
reprezentuoti visą organiza
ciją arba pasirinkti konkretų 
ateitininkijai reikšmingą įvy
kį, žmogų arba žmones, ideo
loginį momentą. Nugalėtojai 
bus apdovanojami premi
jomis ir diplomais. Konkurso 
rezultatai bus skelbiami AF 
tinklalapyje. 

Vytautas Kamantas 
įžymusis veikėjas 

-
Tęsinys iš 14 nr. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

- Kaip Jus sutiko Amerika 
ir kokius sunkumus patyrėte į 
ją atvykęs? 

- Mūsų šeimą į JAV iš
kvietė mamos pusseserė Ona 
Pankevičienė su vyru, dukra 
ir sūnumi gyvenanti Niujorko 
priemiestyje Long Island City. 
Giminės buvo labai draugiški, 
parūpino butą, maisto, padėjo 
surasti darbus, supažindino 
su kaimynystėje gyvenančiais 
lietuviais. Po pusantrų metų 
persikėlėme gyventi į Klyv
landą pas kitą mamos pusse
serę Ievą Adomaitienę, nes 
čia buvo geresni darbai. Pali
kę mielą ir okupantų skriau
džiamą Lietuvą, patyrę "pra
garus" per karą, išgyvenę 
"skaistyklą" po karo, smagiai 
jautėmės atsidūrę šios žemės 
"rojuje", Amerikoje. Neturė
jome sunkumų įsikurti, nors 
dar vis buvo kalbama apie su
grįžimą į nepriklausomą Lie
tuvą. Korėjos karo metu dau
gelis jaunų atvykusių lietuvių 
atsidūrėme JAV kariuomenė
je ir jautėmės, kad tokiu būdu 
kovojame ir už Lietuvos laisvę. 

- Gal galite suminėti bent 
svarbesniuosius Jūsų pasireiš
kimus lietuviškose ir šio krašto 
organizacijose? 

- Priklausiau daugeliui or
ganizacijų, ėjau įvairias parei
gas, ir kiekvienas mano dar
bas ar einamos pareigos tuo 
metu man buvo svarbiausias 
pasireiškimas. Stengiausi vis
ką atlikti kuo geriausiai ir są
žiningiausiai. Visur dirbau sa
vanoriu. Taip mane išmokė 
mano tėvai, dar Lietuvos mo
kykloj e mokytojas Petraitis 
(išvežt~1.s į Sibirą su šeima), 
vėliau Sakių gimnazijoje mo
kytojai Vincentas ir Monika 
Liulevičiai (globoję literatų, 
arba teisingiau ateitininkų, 
būrelį) ir kun. Švelnys. Vokie
tijoj e organizacinės veiklos 
metodų, pareigingumo, atsa
komybės mokiausi moksleivių 
ateitininkų ir skautų eilėse, 
lankydamas daugelį kursų, 
stovyklų, suvažiavimų, konfe
rencijų. Amerikoje lankiau 
specialius profesinių vadovų 
kursus, konferencijas, Dale 
Camegie sesijas. Esu skautas 
nuo 1945 m. Kaip skautas, iš
kilmingai pasižadėjau tarnau
ti Dievui ir tėvynei, padėti ar
timui, vykdyti skautų įstatus ir 
kasdien padaryti gerąjį darbe
lį. Kiekvieną dieną stengiuosi 
tą pasižadėjimą vykdyti pagal 
savo sugebėjimus. Apskritai, 
skautavimas, veikla studentų 
organizacijose, parapijose, 
JAV LB apylinkėse, lituanisti
nėse mokyklose, krašto valdy
boje, tarybose ir jo prezidiu
muose, Lietuvių fonde, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
seimuose, PLB valdybose, Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resų ruošoje, lietuviškoje spau-

doje straipsniai ir Pasaulio vau nusivylęs savo bendradar
lietuvio redagavimas, PLB biais, nes visi buvo draugiški, 
Fondo įsteigimas ir darbas ja- geri, darbingi, pilni visokių 
me per 30 metų, PLB Litua- sumanymų, vizijų, planų. Tik 
nistikos katedros įsteigimas ir kartais stebėjausi keliais iš jų, 
globa, Valdovų rūmų paramos kurie mokėjo daug ir labai 
fondo Vilniuje įsteigimas ir gražiai kalbėti per posėdžius, 
lėšų telkimas, amerikiečių or- konferencijas, seimus, suvažia-

Gražina ir Vytautas Kamantai 

ganizacijų ir jų suvažiavimų 
organizavimas, ir t. t. - man 
buvo malonūs kasdieniniai 
darbai ir laimėjimai. 

- Kq labiausiai iš tos veik
los prisimenate iki šių dienų? 

- Labiausiai prisimenu ne 
tiek dalykus ar įvykius, kiek 
atskirus ypatingus žmones, 
kurie man buvo ir tebėra gy
venimo pavyzdžiai, herojai, 
taurūs tautiečiai. Jie man ir 
kitiems kalbėjo ir mokė ne žo
džiais, bet savo gyvenimu, as
menybėmis, būdu, patarimais, 
draugiškumu, teisingumu, to
lerancija kitiems, meile lietu
vių tautai ir Lietuvai. Jų pa
vyzdžiu norėjau ir aš sekti. 
Anksčiau paminėjau kai kuriuos 
mokytojus. Tačiau dar kartą 
išskirtinai prisimenu savo mo
kytoją Stasį Barzduką, kuris 
nuo Eichstaetto gimnazijos 
laikų iki jo mirties (1981 m. 
Cleveland, OH) buvo iškilus 
žmogus ir man pavyzdys bend
ruomeninėj e bei visuomeni
nėje veikloje. Gimnazijoje 
mums, skautams, herojus bu
vo Gabrielius Žemkalnis, pir
masis mano draugininkas. Jis 
man pavyzdžiu ir draugu išli
ko iki šios dienos. Artimiau
sias draugas iš Šakių gimnazi
jos laikų yra bendraklasis Vy
tau tas Alksninis. Sektinais 
pavyzdžiais prisimenu miru
sius Bronių Kviklį, Juozą Ba
čiūną, kun. Praną Garšvą,z dr. 
Vytautą Vygantą, Andrių Smi
tą, su kuriais daugelį kartų ar
timai bendravau ir iš jų mo
kiausi. Ypatingas draugas ir 
nuostabus pavyzdys gyvenime 
man yra kun. Antanas Saulai
tis, SJ. Labai vertinu pažintis, 
draugystę ir bendradarbiavi
mą su daugeliu gerų, artimų 
draugų ir žmonių, su kuriais 
susipažinau gyvenime. 

- Be abejo, turėjote ir nusi
vylimų savo bendradarbiais ar
ba kai kada ta veikla nedavė to, 
ko Jūs siekėte. Kq apie tai galė
tumėt pasakyti? 

- Teisybę pasakius, nebu-

vimus, tik vėliau jiems kažkaip 
nesisekė dirbti ar planų įgy
vendinti. Gal kai kurie tikėjo, 
kad pakanka pateikti viso
kiausių idėjų, kurias kas nors 
kitas ar pirmininkas įgyven
dins. 

- Nors jau išgyvenote 80 
metų, bet gal buvo tokių dalykų, 
ko iki šios dienos nespėjote ar 
negalėjote atlikti? 

- Taip. Jau daug metų 
žmona Gražina, vaikai ir vai
kaičiai prašo, kad parašyčiau 
savo gyvenimo istoriją šeimos 
pasinaudojimui. Rinkau me
džiagą, pradėjau, bet dar ne
parašiau. Gailiuosi, kad per 
daug savo gyvenimo atidavęs 
kitiems ir laisvalaikius bei sa
vaitgalius skyręs lietuviškai 
bei amerikietiškai visuomeni
nei veiklai, per mažai laiko 
palikdavau šeimai ir gimi
nėms. Tačiau džiaugiuosi abi
puse meile bei artimais ryšiais 
su vaikais (Rimu, Rasa Ra
giene ir Daina Čyviene ), žen
tais Pauliumi ir Sauliumi, vai
kaičiais Andriumi ir Daiva 
Ragais, Matu, Reiina, Jonu, 
Tomu ir Marija Cyvais. Di
džiuojuosi jais visais ir jų lie
tuviškumu. Palaikau brolišką 
ryšį su broliu Mindaugu Rin
kumi ir jo šeima. Esu laimin
gas, kad vaikai, vaikaičiai, 
brolio šeima ir mano nuostabi 
žmona Gražina (Lukaitė-Lu
kaševičiūtė) su jos broliais 
Vincu ir Juozu Lukais bei jų 
šeimomis ir giminėmis mane 
myli, manimi rūpinasi, man 
padeda kovoti su nepagydo
ma liga, mane palaiko. Aš juos 
visus labai myliu. 

- Jeigu būtų galima savo 
veiklą (bent JAV) pradėti iš 
naujo, ką dabar darytumėte ar 
kitaip veiktumėte, negu anks
čiau? 

- Daugiau laiko ir dėme
sio atiduočiau šeimai ir gimi
nėms. Geriau balansuočiau sa
vo darbo ir laisvalaikio laiką. 

Nukelta į 3-čią psl. 



Rytmetinio Vilniaus bokštai pasitinka pavasarį 

Pragmatizmo reikia ryšiuose 
su Lenkija 

The Economist žvelgia į Lietuvos pažangą 

Šių metų kovo 18 d. internetiniame žurna
le The Economist online buvo paskelbtas 
straipsnis pavadintas "Incompetent visionar
ies". Autorius (nepažymėtas) teigia, kad Lie
tuva, 12-tuoju šimtmečiu išsiplėtusi iki Juo
dosios jūros, dar vis sugeba plačiai galvoti. 
Todėl nenuostabu, kad Lietuvos Aukščiausioji 
taryba 1990 metų kovo 11 d. vienbalsiai nutarė 
atkurti nepriklausomybę. 

Kiti išsigando, nenorėdami, kad Michailo 
Gorbačiovo nepakeistų jo kietesni priešai, o 
Latvija ir Estija norėjo sulėtinti šį žingsnį, tu
rėdamos žymiai didesnius skaičius rusų gyven
tojų savo tarpe. 

Tačiau Lietuvos ėjimas buvo tikslus, aiš
kiai įrodantis Sovietų Sąjungos žlugimą. 

Lietuvos vadovų praktiški įgūdžiai ne vi
sada prilygsta jų vizijai, rašo apžvalgininkas. 
Mokesčių, valiutos reforma ir privatizacija bu
vo lėčiau vykdoma negu kituose Baltijos kraš
tuose. Užsienio politika pavadinta "drąsi, bet 
gremėzdiška". 2006-2007 m. Lietuva kliudė 
Europos sąjungos darbotvarkės eigai vis iškel
dama Gruzijos konflikto klausimus. Autoriaus 
nuomone, tai buvo įžvalgus, bet neprofesiona
liai pristatytas reikalas. 

Toliau rašoma, kad po Nepriklausomybės 
visos Lietuvos vyriausybės turėjo problemų su 
Lenkija. Nepaisant jas jungiančios praeities, 
šių šalių ryšiai šiandien yra keistoki. Lenkai, 
daugiau įsijausdami į savo kančias negu kitų, 
užmiršta, kad iš lietuvių taško jie gali atrodyti 
kaip kultūrinis prievartautojas (bully). Lietu
viai, linkę į vidinį susikaupimą, neištesėjo savo 
pažadų sutvarkyti lenkus liečiančių vardų ra-

Vytautas Kamantas 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Daugiau dėmesio kreipčiau į svarbius 
dalykus, bet ne į smulkmenas, dėl kurių visą 
laiką kyla ginčai. Pvz. bendruomenininkai 
amžinai taiso, keičia, papildo įstatus, galvo
dami, kad tai atgaivins Lietuvių bendruomenės 
veiklą. Bet kas skaito ir žino daugiau kaip 
šimto puslapių Įstatų knygeles? Stengčiausi 
nekartoti kitų ar savo paties padarytų klaidų. 

- Kokie būtų Jūsų palinkėjimai ar pasiūly
mai tiems, kurie jau perėmė ar dar perims Jūsų 
darbus lietuviškoje plotmėje? 

- Mažiau kalbų, daugiau darbų. 
- Ką dar svarbesnio turėtumėte pasakyti, ko 

šiame pokalbyje nebuvote paminėjęs? 

- Savo gyvenimo saulėlydį pasitinku kaip 
labai įdomų gyvenimą praleidęs laimingas 
žmogus. Niekad nesitikėjau tiek daug metų 
išgyventi, nors mirtis mane tykojo bent šešis 
kartus. Dėkoju Jums, p. Edvardai, už Jūsų 
tūkstančius korespondencijų bei straipsnių ir 
dabar manęs prisiminimą. 

- O mes iš savo pusės šiam darbščiam ir iš
kiliam išeivijos veikėjui linkime daug stiprybės ir 
dar daug sveikų metų. 

šybos ir turto teisių, nors populiarioji, kietoji 
prezidentė Dalia Grybauskaitė sako palaikan
ti pragmatizmą užsienio politikoje. 

Iškeliamas ir kitas tokios politikos nesilai
kymo atvejis - Gruzijos prezidentas Mikheilas 
Sakašvilis nebuvo pakviestas į Kovo 11-osios 
dvidešimtmečio iškilmes, nors buvo kviesti 
Rusijos ir Gudijos prezidentai. Atrodytų, kad 
oficialioji pozicija skiriasi nuo visuomenės 
nuotaikų, nes koncerte Lietuvoje publika la
bai šiltai sutiko Gruzijos seimo pirmininką 
Deividą Bakradzę. 

Lietuvai brangiai atsiėjo praeities "princi
pingas nekompetentiškumas". Prezidentė da
bar nori užtikrinti gerus santykius su esmi
niais ES bendrininkais Prancūzija ir Vokietija. 
Ji taip pat žada aplankyti Rusiją (tik po gegu
žės 9-osios sovietinės pergalės staliniškų iškil
mių), ir mano, jog boikotuoti Gudijos auto
kratą yra neprasminga. Vyriausybė tikisi sulai
kyti kai kurias jos savavališkas tendencijas, ta
čiau apskritai pritaria jos pragmatiškai po
litikai. 

Autorius klausia: ar per daug galima tikė
tis, kad toks atsinešimas padės išsklaidyti 
konfliktą su Lenkija? Tai sudarytų sąlygas 
Baltijos kraštus atvesti į naują, Lenkijos veda
mą Vidurio Europos sąjungą, pagrįstą senojo 
Vyšegrado grupės. Stipri Lenkijos-Lietuvos 
sąjunga buvo Europai naudinga praeityje, ga
lėtų vėl jai pasitarnauti. RSJ 

(Šį ir kitus The Economist straipsnius apie 
Lietuvą galima skaityti internete htt://www.eco 
nomis t. com/wor Id/ europe/ displaystory. 
cfm?story_id=15716044.) 

paroda 
~~- -~~~~ 

l .....ta_ 
LIETUVIAIS 

Pasaulio lietuvių bendruomenės parodos, 
kuri prasidėjo Vilniuje ir keliaus po visą Lie
tuvą, plakatas Ntr. iš Pasaulio lietuvio 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Nevyko į Prahą 

Lietuvos prezidentės 
Dalios Grybauskaitės spren
dimas nevykti į Prahą susi
tikti su JAV prezidentu Ba
racku Obama demonstruoja 
instinktyvaus atlanticizmo 
pabaigą Vidurio Europoje, 
teigia britų savaitraštis The 
Economist, kuris tokį spren
dimą pavadino kažkada ne
įsivaizduojama išdidžia po
za. D. Grybauskaitė pasi
skundusi, kad per vakarienę 
nebus priimami sprendimai, 
kad ją organizuoja žemo 
rango pareigūnai, rezultatai 
neaiškūs, o ji turės tik dvi 
minutes pakalbėti akis į akį 
suB. Obama. 

Apie B. Obamos spren
dimą pasikviesti Vidurio ir 
Rytų europiečius rašantis 
The Economist pažymi, kad 
svečių sąrašas, kuriame yra 
ir premjerų, ir prezidentų, 
yra sunkiai paaiškinamas. 
Leidinys, analizuojantis JAV 
ir Rytų europiečių santykių 
problematiką, taip pat pri
mena netinkamą JAV būdą 
pranešti lenkams apie pasi
keitimus priešraketinės gy
nybos sistemoje. Savaitraš
čio vertinimu, Europa dabar 
yra pasidalijusi ir jai trūksta 
patikimumo užsiėmusių ame
rikiečių akyse, taigi išspręsti 
klausimams vien gražios va
karienės nepakaks. 

Vieninga pozicija 
Planuojamą dujų jungtį 

tarp Lietuvos ir Lenkijos Eu
ropos sąjungos (ES) bus pra
šoma paskelbti pirmenybi
niu projektu, balandžio 8 d. 
sakė Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė po susi
tikimo su kolega iš Lenkijos 
Lechu Kačinskiu. Su juo ap
tarti abejų tiltų - elektros ir 
dujų jungties - klausimai. 
Manoma, kad būtina įtakoti 
ES struktūras, kad dujotiekis 
taip pat taptų pirmenybiniu 
projektu visai Europai, kaip 
tai buvo padaryta su elektros 
tiltu. Bus siekiama, kad eu
ropinis finansavimas būtų ga
rantuotas ir šitam projektui, 
teigė Lietuvos prezidentė. 

L. Kaczynskis savo ruož
tu sakė išreiškęs "savo suin
teresuotumą ekonominėmis 
ir energetinėmis investici
jomis". Pasak jo, susitikime 
taip pat buvo aptarti naftos 
perdirbimo gamyklos Ma
žeikiuose klausimai. 

Abu prezidentai laikosi 
vieningos pozicijos - tarpu
savyje derins ir kartu spręs 
energetikos problemas, ky
lančias su trečiosiomis šali
mis, įskaitant ir klausimus, 
susijusius su Mažeikių naftos 
įmone "PKN Orlen Lie
tuva", apie kurios galimą 
pardavimą Rusijos įmonei 
jau kurį laiką skelbia žinia
sklaida. 

2009 m. ataskaita 
Vyriausybės patvirtin-

toje ataskaitoje, teigiama, 
kad 2009 m. neigiamas pa
saulinės finansų ir ekonomi
nės krizės poveikis buvo vie
nas iš svarbiausių veiksnių, 
kurie darė įtaką Lietuvos ge
ostrateginei aplinkai, tačiau 
nors pasaulinė finansų krizė 
neigiamai paveikė visų re
giono šalių ekonomikas, il
galaikių politinių ir socia
linių krizių pavyko išvengti. 

Ataskaitoje kaip pagrin
diniai Vyriausybės veiklos 
praėjusių metų rezultatai 
pažymimi šie - viešųjų finan
sų stabilizavimas, ekonomi
kos skatinimo paketo įgy
vendinimas, proveržis ener
getikos srityje, sėkmingai 
pradėta įgyvendinti aukštojo 
mokslo reforma, sustiprintas 
mokslo bendradarbiavimas 
su verslu, įgyvendinama am
bicinga sveikatos apsaugos 
sistemos pertvarka, užtikrin
tas socialinių išmokų mokė
jimas sunkmečio laikotarpiu 
ir parama jautriausiai visuo
menės daliai, taip pat pradė
ta sisteminė valstybės valdy
mo pertvarka, atlikti ryžtingi 
kovos su korupcija darbai. 

Pernai vyriausybė svar
biausiais darbais 2010 me
tams užsibrėžė darbo vietų 
kūrimą, nedarbo mažinimą 
ir ekonomikos skatinimą. 
Taip pat ryžtasi kovoti su 
korupcija, užtikrinti valsty
bės valdymo modernizavi
mą, struktūrinę socialinės 
rūpybos, sveikatos apsaugos, 
švietimo ir energetikos sričių 
pertvarką, šalies visuomenės 
telkimą kurti pažangos viziją 
"Lietuva-2030". 

Nauja koalicija? 
Kovo 31 d. seimo pirmi

ninkė Irena Degutienė teigė 
"sunkokai" įsivaizduojanti 
koalicijos su socialdemokra
tais galimybę, tačiau šio va
rianto neatmetė. Vis tik ji 
tvirtino, kad dabartinė Per
mainų koalicija "kol galės 
rimtai dirbti, tol ir dirbs". 
Vertindama seimo nario, Li
beralų ir centro sąjungos 
(LiCS) atstovo A. Capliko 
įspėjimus, kad liberalcent
ristų kandidato J. Liesio ne
išrinkus parlamento vicepir
mininku, koalicija ilgai gali 
negyvuoti, l. Degutienė sakė 
puikiai suprantanti koalici
jos partnerių pasipiktinimą, 
bet nenorinti sutikti, kad J. 
Liesio nepatvirtinimas vice
pirmininku turėtų įtakos 
koalicijai. 

Seimas J. Liesi o kandi
datūros parlamento vicepir
mininku nepatvirtino du 
kartus. Valdančiąją Permai
nų koaliciją sudaro 4 parti
jos: Tėvynės sąjunga-Lietu
vos krikščionys demokratai, 
Liberalų sąjūdis, Tautos pri
sikėlimo partija ir LiCS. Ji 
turi 70 balsų parlamente. So
cialdemokratų partijos frak
cijoje yra 25 nariai. RSJ 
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"Darbai svarūs, įspūdingi, neįkainojami" 
GENOVAITė GUSTAITė 

Tokie, nedažnai pasitai
kantys, vertinimo žodžiai pri
klauso prof. D. Kšanienei -
Klaipėdos universiteto senato 
pirmininkei; jie buvo pasakyti 
per autorės - doc. habil. dr. 
Ingės Lukšaitės - sudaryto 
šaltinių rinkinio Klaipėdos 
miesto ir valsčiaus evangelikų 
liuteronų bažnyčių 1676-1685 
m. dokumentai pristatymą Vtl
niaus knygų mugėje (2010 m. 
vasario 19 d.). Tą dieną vykęs 
pristatymas iš tikrųjų buvo 
trečias (netiesioginis) sukak
ties paminėjimas. 

Pirmas 2010 m. vasario 3 d. 
įvyko (kaip ir dera ... ) Lletuvos 
istorijos institute, kur l. Luk
šaitė (kultūros istorikė, do
centė, habilituota daktarė, 
Lietuvos mokslo ir Lietuvos 
respublikos kultūros ministe
rijos, Martyno Mažvydo pre
mijų laureatė, Lietuvos istori
jos instituto vyriausioji moks-
lo darbuotoja) perskaitė pa
skaitą "Kultūros kaita ir tęsti
numas". Pradėdamas iškilmę 
dr. doc. E. Rimša (didysis mū
sų heraldikas) negalėjo nepa
sakyti: šita salė dar nėra ma
čiusi tiek žmonių ... (Darbuo
tojai vis nešė, nešė kėdes, du
ris į laiptinę paliko atidarytas, 
sveikintojų stovėjo ir ten. Gra
žu buvo žiūrėti į salę, kur vi
dury gilios, baltos žiemos dau
gelio rankose žydėjo amari
lės, gvazdikai, orchidėjos, ro
žės, tulpės ir kitokios gėlės). 

Scenoje akį trauk.ė didelis 
piešinys, vaizduojantis į ste
buklingą Ragainės ąžuolo ša
ką kopiantį žmogelį; jis su na
ginėm, bet ilgaplaukis - taigi 
laisvasis. Pasitelkusi iškalbin
gą iliustraciją (paimtą iš M. 
Pretorijaus "Prūsijos įdomy
bių" paskelbtos dalies), I. 
Lukšaitė kėlė ne vieną svarbų 
kultūrai, jos išlikimui klausi
mą: kaip suvokti kaitą ir kur 
esame toje kaitoje mes, ko
kios tradicijos laikytis (ar XIX 
š.?), ar XIII š. buvo tradicija 
ir pan. Kartu teigė: tradicija 
kinta kaip ir kultūra, nė viena 
kultūra nėra izoliuota, labai 
svarbi komunikacijos srauto 
įtaka, esame - mūsų etninė 
bendrija - labai spartaus kiti
mo laikotarpiu. Ką iš jo paim
sim, padarysim visuomenės 
buvimo savastim? Klumpa
kojis nerodo mūsų strategijos 
į ateitį ... ir t. t. 

Po paskaitos (apie kurią 
norisi pasakyti - "kas turi au
sis, teklauso ... ") į sceną kopia 
sveikintojai su gėlėmis ir žo
džiais, panašiais į gėles. Antai 
Lietuvos istorijos instituto di
rektorius R. Miknys apibūdi
na l Lukšaitę kaip skleidžian
čią ypatingą šviesą, E. Rimša 
pavadina ją nuostabiu žmo
gum, priklausančiu tiems, iš 
kurių semiamasi idėjų. Po jų 
ateina (žymūs, žymesni, žy
miausi ... ) Lietuvos humanita
rinių ir socialinių mokslų ins
titutų vadovai, darbuotojai, 
Vilniaus universiteto moksli
ninkai, Vilniaus pedagoginio 
universiteto nariai, VDU rek-

(Doc. habil. dr. Ingės Lukšaitės 70-tis) 

torato ir mokslininkų atsto
vai, Lietuvos Mokslo tarybos 
nariai, internetinės "lituanis
tikos" duomenų bazės dar
buotojai, muziejų, mokslinių 
bibliotekų žmonės, bičiuliai, 
draugai (poetas M. Martinai
tis, signataras prof. B. Genze
lis, chirurgai Iliponiai, prof. 
D. Sauka, prof. R. Pakalnis ir 
kt). Pakeitusioje pavadinimą 
MA bibliotekoje (nuo 2009 
m. gruodžio mėn. ji - MA 
Vrublevskių biblioteka) Ingei 
Lukšaitei skirtą parodą pa
rengė bibliotekos informaci
jos skyriaus darbuotojos R. 
K.azlauskienė ir D. Malinaus
kaitė. Pažintį su paroda (vasa
rio 4 d.) pradėjo etnografinis 

direktoriaus pavaduotoja prof. 
G. Blažienė pasakė: "Jūs turi
te stuburą, tai nepaprastai 
vertinu. Kad inteligentijos ne
ištiktų Mažosios Lletuvos liki
mas ... " 

Kaip skatina pamąstyti 
įprastine tvarka parodoje su
dėti apdovanojimai, nuotrau
kos, dokumentai, knygos, bio
grafijos aprašymas. (Iš jo ma
tyti, kad sukaktuvininkė gimė 
1940 m. vasario 2 d. Kaune, 
1962-aisiais baigė Vilniaus 
universiteto Istorijos-Filolo
gijos fakulteto istorijos spe
cialybę ir nuo 1967 m. dirba 
Istorijos institute, kur 1971-
aisiais apgynė istorijos moks
lų kandidatės disertaciją te-

istorijos bruožai (1981, p. 186-
333 ), Volanas A. Rinktiniai 
raštai (1996, 446 p.), trys M. 
Pretorijaus Prūsijos įdomybių 
arba Prūsijos regyklos tomai 
(1999, 737 p.; 2004, 881 p.; 
2006, 803 p.), Reformacija 
Lietuvos Didžiojoje kunigaikš
tystėje ir Mažojoje Lietuvoje. 
XVI l. trečias delimtmetis -
XVII l. pirmas delimtmetis 
(taip pat 1999-ji! 647 p.). Dar
bai iš tikrųjų fantastiški ir (la
bai svarbu!) - patikimi. Sykiu 
kaip čia neprisiminti M. Pre
torijaus "Įdomybių" pristaty
mo 1999-aisiais Istorijos insti
tute. Tuomet l. Lukšaitę svei
kino ne tik kolegos, mūsų kul
tūros žmonės (nepamirštama 

LMA Vrublevskių bibliotekoje (iš kairės) - l. Lukšaitė, P. Saudargas, N. Kolesinskienė, 
L. Mikulėnienė, A. Steponaitienė 

ansamblis "Dijūta" (vadovė 
R. Žarskienė ), padainuoda
mas kelias Mažosios Lietuvos 
liaudies dainas (tarp kurių bu
vo ir apie baltą laivelį, misingi
nį irklelį). 

Direktorius P. Saudargas 
prisipažino būkštavęs, ar be
liks kas sveikina parodą po 
vakar dienos antplūdžio Isto
rijos institute. Bet baimės pa
sirodė tuščios. 

Iš čia sveikinusių minčių 
(kartais girdėtų, pakartotų, 
pvz. apie nuveiktus fantasti
nius darbus, kuriais pasitiki
ma) negalima nutylėti buv. 
bibliotekos direktoriaus J. 
Marcinkevičiaus išreikštos nuo
stabos. Sveikindamas l. Luk
šaitę ne vien amžiaus sukak
ties, bet ir šios bibliotekos 
skaitytojos 50-mečio proga, J. 
Marcinkevičius labai tvirtai 
pareiškė: "Nepaprastai ste
biuosi, kad vienai iškiliausių 
tyrinėtojų iki šiol nesuranda
ma galimybių suteikti profeso
riaus vardą". (Savo nuostabą, 
kuriai pritartų ne vienas, kalbė
toj as pakartojo kelis sykius. 
Beje, bibliotekos rankraštyne 
I. Lukšaitė labai netikėtai -
tarp ūkinių popierių - surado 
dokumentą, draudžiantį leisti 
Chilinskio Bibliją; tą akimirką 
vos nesušuko iš džiaugsmo). 
O Lietuvių kalbos instituto 

ma: "Lietuvių kalbos plitimas 
Lietuvos reformaciniame ju
dėjime XVII a.", o 2001 m. už 
monografiją Reformacija Lie
tuvos Didžiojoje kunigaikštys
tėje ir Maiojoje Lietuvoje. XVI 
a. trečias delimtmetis - XVII 
a. pinnas delimtmetis" jai bu
vo suteiktas habilituotos hu
manitarinių mokslų daktarės 
laipsnis. (Monograftjos apim
tis - 647 puslapiai!). Yra dės
čiusi (1985-2006) Lietuvos ir 
Lenkijos aukštosiose mokyk
lose: Lietuvos Dailės akade
mijoje, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Humanitarinių moks
lų fakultete, Adomo Mickevi
čiaus vardo Poznanės univer
siteto Istorijos fakultete, Klai
pėdos universiteto Socialinių 
mokslų fakultete; buvo įvairių 
komitetų, komisijų narė (pvz., 
1992-1999 m. - Lietuvos res
publikos nacionalinių kultū
ros ir meno premijų komiteto 
narė, o 2003-2008 m. -Lietu
vos Mokslo tarybos pirminin
ko pavaduotoja). Padėtas ir 
universiteto baigimo diplo
mas, kuriame visi dalykai -
"labai gerai", "labai gerai", 
"labai gerai" ... 

Knygos, parašytos, pa
rengtos, redaguotos: Lietuvių 
kalbos plitimas Lietuvos refor
maciniame judėjime XVII a. 
(1970, 66 p.),Lietuvos kultūros 

poeto M. Martinaičio eilutė -
JI kur mergaitei tiek drąsos ... 
imtis tokio mUžiniško darbo), 
bet ir europinio masto istori
kas J. Bardach - Lenkija, iš 
Poznanės - J. Jurkiewicz. 

Nuotraukos (tėvų, dukrų, 
giminės, kitos) - mielos, bran
gios, skatinančios sustoti, nu
vedančios mintį į praeitį. An
tai tėvų - Julijos Meilės Mat
jošaitytės ir Kazio Lukšos, ki-
1 usio iš Dzūkijos - primena 
gilias kultūrines-demokrati
nes šeimos tradicijas. Tėvas 
už demokratinius įsitikinimus 
ne kartą teistas, sėdėjęs kalė
jime; moteriškosios pusės gija 
nuvingiuoja į dar tolimesnę 
praeitį: senelės - Julijos Ja
nulaitytės-Biliūnienės-Matjo
šaitienės, prosenelės -Agotos 
Petkutės-J anulaitienės šeimų 
istoriją. Prosenelė - gražuolė 
iš laisvų valstiečių šeimos, sy
kiu drąsi, ryžtinga (per visą 
parapiją išgarsėjo atsisakymu 
paklusti reikalavimui pava
kary ateiti į dvarą), šviesi, 
šventai vykdžiusi mirštančio 
vyro (Mato J anulaičio) valią 
mokyti vaikus; anksti likusi 
našlė iš devynių išaugintų vai
kų penkis išleido į aukštąjį 
mokslą, tarp jų - dvi dukras. 

Pristatymo pabaigoje I. 
Lukšaitė dėkoja atėjusiems, 
sveikinusiems, savo kalbą su-

sieja su daina, skambėjusia 
pradžioje apie laivelį, misingi
nį irklelį. Atsistoji prie vartų, 
matai jūrų marių mokslo pla
tybes. Kas bus, tas bus, sėdau i 
skiedrą. Jau 50 metų einu pa
žinimo keliu. Pamini mirusius 
bendradarbius - R. Jasą, V. 
Raudeliūną (tikrą vulkaną), 
S. Janušonį. Instituto žmonės 
"tai srautas, kuris neša. Turi 
orientuotis į pačią aukščiausią 
žvaigždę. (Į ją) veda baisus 
smalsumas ir godulys". Pami
ni autorius, kurie žadino di
džiausią smalsumą, godulystę, 
tai - Pretorijus, Volanas. Pri
sipažįsta: "Jie mano gyveni
mo didieji". O dainos misin
ginis irklelis - tie, kurie pa
dėjo irtis pažinimo kelyje. Dė-
koja direktoriui Juozui Mar
cinkevičiui, kuris įvairiais bū
dais ir tarpsniais rėmė suma
nymą rengti didžiulį rankraštį 
spaudai. Dėkoja taip pat 
daugeliui Lietuvos respubli
kos institucijų, parėmusių ga
limybę leisti rankraštį valsty
bės lėšomis. Ne pamiršo re
daktorių, apie kurias sakė: 
"Nuoširdžiausiai dėkoju rū
pestingoms, patikimai, pasi
šventėliškai redagavusioms 
mano darbus-Jadvygai Kar
delytei, Genovaitei Gustaitei, 
Toleinai Daržinskaitei, Ra
mutei Rybelienei, Aldonai 
Radžvilienei". Padėkojo taip 
pat Antanui Rybeliui už drą
są, už ryžtą pradėti skelbti 
Pretorijaus rankraštį. 

Pabaigoje dar karteij grį
žo prie dainos žodžių: Dėkoju 
už baltą laivą, misinginį irklą 
jums visiems. (Ant stalelio -
kalnas gėlių ... ). 

Knygų mugėje vykusio 
minėto šaltinių rinkinio -
Klaipėdos miesto ir valsčiaus 
evangelikų liuteronų bažnyčių 
1676-1685 m. dokumentai (iš
leisto Klaipėdos universiteto 
Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto bei 
Klaipėdos universiteto leidyk
los) - pristatyme sudarytoja l. 
Lukšaitė papasakojo, kas 
paskatino imtis to nelengvo 
darbo, kur saugomi to mažo 
plotelio dokumentai, kaip jie 
parašyti (neogotiniu kursyvu, 
kurį skaityti - tikras murkdy
masis ... ). 

M. Gimbutienės stipendi
jos dėka praleisti mėnesiai bu
vusiame K.araliaučiaus, dab. 
Slaptajame valstybiniame Prū
sijos kultūros paveldo, archy
ve (Berlyne ), leido sudaryti 
XVII š. pabaigos vizitacijos 
dokumentų rinkinį, atkuriantį 
įvairialypį parapijiečių gyve
nimo vaizdą - lietuvių lauki
ninkų, vokiečių miestiečių. 
Pasirodo, pirmieji amžinai 
prasiskolinę, o antrieji rūpi
nasi visai kuo kitu - suolų 
šventovėje, palaidojimo šven
toriuj e kainomis. Apskritai, 
dokumentuose aibė įdomiau
sių (šiuolaikiškų ... ) smulk
menų, pvz. - "ateistų" sąra
šas, kaltinimai šventovėje ne
lankymu, išskirtiniu (lotyniš
ku) šriftu surašyti lietuviški 
vardai bei pavardės ir kt. 

Nukelta i 12-tą psl. 



Prieš 20 metų kovo 11-ąją prie Aukšaausiosios tarybos pastato (dabar Seimo rūmai) durq 
vilni~iai laukia paskelbiaat Lietavos Nepriklausomybės atkūrimo akto Ntr. iš archyvo 

Patikėjo melais ... 
išrinkę tuos pačius komunisti
nius nomenklatūrininkus i val
džią, leidę jiems atkurti "ne
priklausomą LTSR", kurioje, 
"virš jų tik dangus'', savo tam
sumu ir trumparegiškumu, 
leido jiems išgrobstyti visą 
Lietuvos turtą ir praskolinti 
keliems šimtams metų Lietu
vos ateitį, susižėrus iš užsienio 
skolintus pinigus sau i .kišenes. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Knygoje paskelbta beveik 
300 buvusių tremtinių ir poli
tinių kalinių atsiminimų. Jų 
pradžia beveik vienoda - graži 
ir laiminga vaikystė Tėvynėje, 
žmonių pastangos kurti ir gra
žinti savo sodybas, svajonės 
išleisti savo vaikus į mokslus, 
vėliau - okupacija, NKVD 
siautėjimas Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose; tremtys, 
besitrauk.iančios raudonosios 
armijos žudynės Rainiuose, 
Sargėnuose, Panevėžyje, Tuu
tos sukilimas - išsilaisvinimo 
viltis, karas, vokiečių okupa
cija, pokario baisybės, siautė
jant NKVD kariuomenei, vėl 
tremtys, tremtys, tremtys ... į 
atšiauriausias klimatiškai Ru
sijos gilumos vietoves, badas, 
mirtys, sunkus vergiškas dar
bas, begalinės pastangos išlik
ti ir išsaugoti savo artimuo
sius, veržimasis į šviesą, į 
mokslus - per "aspera ad ast
ra", Dievui padedant ... 

Stalinistinio pragaro dug
ne virpėjo kaip trapi žvakės 
liepsna - Viltis, kad Dievas 
atsuks savo veidą, pamatys 
lietuvio kančias ir skausmą, 
išgirs jo maldą ir išklausys .... 
ir atsivers pragaro vartai, ir 
lietuvis galės sugrįžti nors nu
mirti savo žemėje. 

Mirus Stalinui, lietuvių 
maldos buvo Dievo išklausy
tos: kas septintas gyvas Rusi
jos lageriuose išlikęs politinis 
kalinys ir kas trečias tremtinys 
- grįžo į Lietuvą. Kitų kaule
lius nuplovė Ledynuotasis 
vandenynas, Laptevų jūra, iki 
šiol jie dar plaukioja pasaulio 
vandenynuose. Didžiąją dalį 
tremtiniųpri~audėamžinojo 
įšalo žemė, jau ir kryželiai, 
pastatyti jų atminimui, supuvo 
ir išnyko Rusijos tundrų ir tai
gų platybėse. O tie, kurie su
grįžo į Lietuvą, turėjo čia pa
tirti sniečkinių-paleckinių ko
munistinių kolaborantų, kaip 
pikčiausių žvėrių dantų kale
nimą ir šiepimą, savo Tėvynė
je turėjo praeiti kryžiaus ke
lius kol prisiregistravo, kol įsi
darbino, kol būstą susitvarkė. 

Dažnas tikro ir sotesnio gyve
nimo, iškankintas Sibiro bado, 
šalčio, ligų ir vergiško sunkaus 
darbo Rusijos anglies kasyk
lose ir taigų miškuose, net ir 
nesulaukė, be laiko išėjo į 
Amžinybę. Tie, kurie išlik.o, 
tapo kieti, kaip granitas. Jų 
stiprybė, brendusi Sibiro al
kyje ir šaltyje, dainuojančioje 
Atgimimo revoliucijoje tapo 
pavyzdžiu, įkvėpusiu daugelį 
nesitraukti iki pergalės. Drą
sūs ir bebaimiai, jie susikibę 
rankomis stovėjo Sąjūdžio re
voliucijos pirmosiose gretose, 
Sausio 13-sios miniose ir neri
mastingo pučo naktimis. 

Deja. Laisvės euforija Lie
tuvoje truko neilgai. Lietuvą 
išdavė mūsų pačių besaikis 
godumas, .kuo greičiausių pa
togumų ir malonumų troški
mas, sovietinėse mokyklose 
jau išugdytų dviejų kartų dva
sinis mankurtizmas. Aukšto
siose komunistinėse partinėse 
mokyklose gerai parengti auk
saburniai propagandistai su
gebėjo užmigdyti ir daugelio 
dorų žmonių sąmonę paža
dais apie tuoj pat i jų namus 
ateisiančią gerovę, kvepian
čias karštas vonias ir duoną 
su sviestu, dar ir medumi ap
teptą. Daugelis patikėjo tais 
melais ir išdavė savo vaikų ir 
vaikaičių, kelių kartų ateitį, 

Dabar tie patys -vėl kelia 
galvas, pasitelkę Rusijos slap
tųjų tarnybų ir jos karinio 
komplekso galybę: rengia pu
čus, mitingus ir riaušes, parce
liuoja Lietuvos žemę. Deja, 
Sibiro Alma Mater, stipriau
siųjų ir valingiausiųjų Lietu
vos šviesuolių karta jau išeina. 
Jiems buvo šventi šviesaus at
minimo Juozo Urbšio žodžiai: 
"Kalbėkite tiesą, mano vaikai, 
ir niekur nei.kite iš savo že
mės. Rankom apsikabinę, na
gais įsirėžę, laikykitės jos. Šita 
žemė yra jūsų; ji neprasko
linta ir neparduota. Ji neiš
duota. Ji yra mūsų Lietuva ir 
mūsų gyvenimas". Daugelis 
jų taip galvojo. Jiems žemė 
buvo - didžiausia materialioji 
ir dvasinė vertybė; sakydavo -
turiu du, keturis, ar keliolika 
ha Lietuvos. 

O dabar Lietuvoje jau ne
belieka žmoni~ kurie norėtų 
sakyti tiesą ir, juolab, apginti 
savo Žemę, amžiais lietuvių, 
mūsų tėvų ir protėvių, jų gyvy
bių kaina, gintą Lietuvą. 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 
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Premijos gydytojams 
Du Kanados gydytojai 

ir mokslininkai apdovanoti 
Gairdner premija, vadina
muoju medicinos "Nobeliu". 
Dr. Calvin Stiler, profeso
rius emeritas Western uni
versitete (London, ON), 
Ontario vėžio draugijos na
rys apdovanotas už ilgame
čius pasiekimus gydant vėžio 
ligas ir tiriant žmogaus ge
namą, biotechnologijų die
gimą. Dr. Nicholas White 
premija paskirta už nuopel
nus gerinant sveikatos ap
saugą nepasiturinčiose vals
tybėse. Ypač gerai vertina
ma jo mokslinė studija, įro
danti artemisinino naudą gy
dant maliariją. Artemisinin 
- augalinės kilmės vaistai, 
kuriuos kinų medicina jau 
vartoja 1,000 metų. Thrptau
tinės Gairdner premijos 
skirtos dar keliems JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos 
mokslininkams. Ši premija 
($100,000 kiekvienam lai
mėtojui) buvo įsteigta 1959 m. 
ir vadinasi steigėjo Turonto 
verslininko James Gairdner 
vardu. V1.e11as iš keturių, ap
dovanotų Gairdner premija, 
tampa ir Nobelio premijos 
laureatu. 

Federacinė l'Jrlausybė 
skiria beveik $1 mln. maisto 
bankams. Ekonominio sunk
mečio mėnesiais pastebimai 
sumažėjo kanadiečių dosnu
mas ir galimybės paremti ki
tas skurstančias šeimas. Tuo 
akivaizdžiai galėjo įsitikinti 
ministeris pirmininkas S. 
Harper ir aplinkosaugos mi
nisteris J. Prentice, viešėda
mi Kalguyje. Jie šio miesto 
maisto banko Poppy Fund 
savanoriams padėjo krauti 
maisto gaminius į dėžes. 
Siuntos pristatytos 11 Pasau
linio, Korėjos ir Afganistano 
karo veteranams. Poppy Fund 
maisto bankas kasmet išdali
ja apie 1,000 maisto siuntų. 

Kanados prekyba pirmą 
kartą per 25 metus turi nei
giamą balansą. Paskaičiavus 
praėjusių metų prekių įveži
mo ir išvežimo kiekius, pre
kių parduota už $4.5 bln. 
mažiau nei įsivežta. VJSa m.e
tinė valstybės prekių apy
varta siekia beveik $380 bln. 
Svarbiausi prekybos partne
riai yra JAV ir D. Britanija, 
trečioje vietoje buvusią Ja
poniją pastaraisiais metais 
pakeitė Kinija. 

Ka•ada ir JAV paskelbė 
vieningą programą, pagal 
kurią abi valstybės įsiparei
gojo spartinti automobilių, 
mažiau teršiančių orą ir tau
piau naudojančių kurą, ga
mybą. Jau 2011-2016 metais 
pagal naujas taisykles paga
minti automobiliai naudos 
mažiau degalų ( 6.6ltr/100 
km), beveik ketvirtadaliu 
mažindami oro taršą. Šio 
projekto kritikai primena, 
kad automobiliai išleidžia 
tik ketvirtadaŲ viso oro ter-

šalų kiekio, daugiausia orą 
teršia pramonės įmonės. 

Nusikaltėliai, sėdintys 
kalėjime už itin žiaurius nu
sikaltimus, neturi išnaudoti 
socialinės paramos, skirtos 
doriems gyventojams. Paaiš
kėjo, kad daugkartinis vaikų 
žudikas Olson ir kiti, būdami 
kalėjime, gauna ne tiksenat
vės pensiją, bet ir socialinį 
priedą (GIS). Ministeris pir
mininkas s. Harper pavedė ati
tinkamoms tarnyboms per
žiūrėti tvarką, pagal kurią 
teisingiau būtų skirstoma 
valstybės parama. Griežto 
vyriausybės vadovo įvertini
mo sulaukė žinia, kad nu
teistajam. už pedofiliją ledo 
ritulio treneriui Graham Ja
mes, praleidusiam 3.5 m. ka
lėjime, valstybinė lengvatų 
agentūra leido pasinaudoti 
įstatymu, slepiant savo teis
tumą. Vyriausybė apie pati 
faktą sužinojo tik praėjus 
trejiems metams. Agentūra 
tvirtina, kad pagal galiojan
čias taisykles teisė nuslėpti 
teistumą taikoma, neatsi
žvelgiant į nusikaltimo po
būdį. Buvusiam. ledo ritulio 
treneriui galioja teismo 
draudimas dirbti su vaikais, 
bet kiti darbdaviai nežinos 
apie nusikaltimo pobūdį, jis 
turi teisę pasikeisti pavardę. 
Siūloma keisti agentūros tai
sykles. 

Dauaelis kanadie~hĮ pa
sisako už dabartinius fede
racinius ryšius, netrukdan
čius Kvebeko gyventojams 
puoselėti savo kalbą, kultūrą 
ir tradicijas, bet i§augančius 
teritorini vientisumą. Tu.kią 
nuomonę išgirdo "Kvebeko 
Bloko„ partijos vadovas Gil
les Duceppe, keliavęs per 
Kanadą su teiginiu, kad Kvrr 
bekas ne tik išskirtinė visuo
menė, bet ir atskira tauta. 
Susitikimuose su Kanados 
mokslininkais, studentais, vi
suomenės veikėjais ir akty
vistais jis bandė sužinoti ka
nadiečių požiūri į Kvebeko 
provincijos ir Kanados san
tykius ir ateitį. G. Duceppe 
mano, kad Kanada ir Kve
bekas gali turėti atskiras, ne
priklausomas vyriausybes, 
kurios dirbtų kartu, bet jo 
nuomonė pritarėjų beveik 
nesusilaukė. 

Nežiūrint sunkmečio, 
namų kainos Kanadoje pa
stebimai didėja. Būstų pa
klausa skatina rengti namų 
varžytines, kuriose dar la
biau padidinamos jų kainos. 
Nuo 2002 m. vidutinė namo 
kaina padidėjo beveik 90%. 
Šiemet vidutinė vieno būsto 
kaina siekia $335,655. At
skiras namas Toronte kai
nuoja $600,000, Vankuveryje 
- iki $1 m1n. Pirkėjų pajamos 
didėja daug lėčiau nei namų 
kainos, tad dažniausiai ima
mos paskolos. Bankai nuo 
šio mėnesio keičia paskolų 
gavimo taisykles. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
ATSTOVAS GRUZIJOJE 

Lietuvos vyriausybė ko
vo 31 d. nusprendė teikti 
prezidentei skirti naujuoju 
ambasadoriumi Gruzijoje 
Joną Paslauską. Naujasis 
Lietuvos diplomatinis atsto
vas darbą Gruzijoje turėtų 
pradėti nuo gegužės 3 d. J. 
Paslauskas pakeis sausio 29 
d. atšauktą Mečį Laurinkų, 
kuris prarado prezidentės 
Dalios Grybauskaitės pasi
tikėjimą. J. Paslauskas nuo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dirba Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeri
joje. Per savo diplomatinę 
karjerą jis yra dirbęs Lietu
vos diplomatinėse atstovy
bėse JAV, Kanadoje ir Gu
dijoje. 

SUGRIEŽTINTA lVARKA 
Valstybinės sveikatos ta

rybos pirmininko Juozo 
Pundziaus teigimu, griež
tesnė alkoholio pardavimo 
tvarka davė teigiamų rezul
tatų. Tarybos praėjusių me
tų veiklos ataskaitos duo
menimis, asmenų, kuriems 
diagnozuotas alkoholio tok
sinis poveikis, ūmi alkoho
linė intoksikacija ar alkoho
linė psichozė, 2009 m. pirmą 
ketvirtį palyginti su tuo pa
čiu 2007 ir 2008 m. laikotar
piais sumažėjo daugiau ne
gu 37%. Tučiau beveik pusė 
nustatytų psichikos sveika
tos sutrikimų, pasak ataskai
tos, susiję su alkoholio var
toj imu. Valstybinio psichi
kos sveikatos centro duo
menimis, pas pirminės psi
chikos sveikatos priežiūros 
specialistus gydėsi beveik 
17,000 asmenų, t.y. apie 5% 
visų Lietuvos gyventojų, o 
apie 40% iš jų gydėsi dėl pri
klausomybės ligų, daugiau
sia - priklausomybės alko
holiui ( 63,000). Ataskaitoje 
teigiama, jog su psichikos 
sveikata susijusių problemų 
turi net 41.7% mokyklinio 
amžiaus vaikų (2004 m. tyri
mas), o PSO Lietuvą kartu 
su kitomis Baltijos šalimis 
išskiria iš kitų Europos vals
tybių dėl itin blogų prievar
tos, paauglių ir jaunų žmo
nių žmogžudysčių rodiklių. 

IŠJUNGĖ ŠVIESAS 
Kovo 28 d. veikloje, ku

ria raginta valandai išjungti 
šviesas, iš Lietuvos miestų 
aktyviausiai dalyvavo Drus
kininkai, teigia organizato
riai. Prie šios veiklos prisi
dėjo ir kiti šalies miestai: 
vilniečiai simbolines žvakes 
degė Rotušės aikštėje, klai
pėdiečiai - Atgimimo aikš
tėje. Tam, kad atkreiptų pa
saulio dėmesį į vis didesnį 
susirūpinimą keliančią kli
mato kaitą ir paskatintų že
mės gyventojus atsakingiau 
vartoti jos išteklius, kovo 28 
vakarą šviesos buvo išjung
tos 3482 pasaulio miestuose 
125 šalyse. 

DIDĖJA SKURDAS 
Dauguma Lietuvos gy

ventojų mano, kad skurdas 
šalyje didėja ir jų finansinė 
padėtis per artimiausius 12 
mėnesių pablogės. Tačiau 
daugelis jų kol kas laiku ap
moka sąskaitas ir paskolas 
bei nebijo prarasti būsto, 
rodo Europos sąjungos (ES) 
statistikos agentūros Euro
stato duomenys. Apklausos 
duomenimis, 78.2% Lietu
vos gyventojų mano, kad jų 
gyvenamoje vietovėje per 
pastaruosius 12 mėnesių 
skurdo lygis padidėjo, o 
36.9% teigė, kad skurdas 
pastebimai išaugo. Teigian
čiųjų, kad skurdo lygis su
mažėjo, buvo 7.1 %. Kad per 
pastaruosius 12 mėnesių 
skurdas jų gyvenamoje šaly
je padidėjo, mano ir dau
giau kaip pusė apklaustų ES 
gyventojų, tačiau jų dalis yra 
mažesnė nei Lietuvoje ir 
siekia 77.9%. 56.4% ap
klaustųjų mano, kad jų fi
nansinė padėtis per ateinan
čius 12 mėnesių pablogės, 
tuo tarpu pagerėjimo tikisi 
13.5% šalies gyventojų. 

AUGO NEDARBAS 
Nedarbas didžiuosiuose 

šalies miestuose kovo pas
kutinę savaitę, palyginti su 
ankstesne savaite, paaugo ir 
siekė 13-17%. Kovo pabai
goje darbo ieškojo 63,860 
Vilniaus, 14,740 Šiaulių, 
16,970 Panevėžio bei 7,870 
Marijampolės miestų ir ra
jonų gyventojų, turinčių be
darbio statusą. Tai sudarė 
atitinkamai 14.4%, 12.7%, 
17% ir 12.8% minėtų miestų 
bei rajonų darbingo am
žiaus gyventojų. Teritorinių 
darbo biržų duomenimis, 
Vilniaus darbo biržoje kovo 
25 - balandžio 1 d.d. buvo 
užregistruota 2,380 bedar
bių. Nedarbo lygis Lietuvoje 
balandžio l d. siekė 14.3%. 

VEIKLUS ORO UOSTAS 
Didžiausias Lietuvoje 

tarptautinis Vilniaus oro 
uostas šiemet sausio-kovo 
mėnesiais aptarnavo 285, 
980 keleivių - 10% daugiau 
nei pernai tuo pačiu metu. 
Skrydžių Vilniaus oro uoste 
šiemet pirmąjį ketvirtį paly
ginti su 2008 m. sausio-kovo 
mėnesiais, padaugėjo 20%, 
o vežtų krovinių skaičius -
25%, pranešė oro uostas. 
Rinka atsigauna ir tai daro 
įtaką oro uosto rezultatams. 
2010 m. pradžioje atsirado 
nauji skrydžiai į Milaną, 

Berlyną, Miuncheną, Pary
žių, Amsterdamą, Romą, 
padaugėjo skrydžių į Ko
penhagą. Dar vienos skry
džių bangos laukiama ge
gužės mėnesį. Vilniaus oro 
uostas šiemet planuoja ap
tarnauti apie 2 mln. kelei
vių. Pernai jis aptarnavo be
veik 1.31 mln. keleivių -
36% mažiau nei 2008 m. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....._ __ _ 

Sukaktys ir premijos 
Plačios apimties renginys Čikagoje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagos jaunimo centre įvyko Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos surengta keturguba 
šventė. Vyko Kovo 11-osios minėjimas, kartu 
buvo paminėtos ir Dirvos laikraščio 95-erių 
bei Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 60-ies 
metų sukaktys, įteiktos piniginės premijos (iš 
viso 10,000 dolerių) literatūrinio konkurso 
"Tūkstantis metų Lietuvai" laimėtojams. 
Šventę savo dalyvavimu pagerbė ir Lietuvos 
generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulie
nė, kalboje nušvietusi nelengvą valstybės at
stat:}'.mO kelią paskelbus nepriklausomybę. 

Sventę, kuri tęsėsi visą sekmadienio po
pietę, pradėjo renginio komiteto pirmininkė 
Jūratė Variakojienė. Po trumpo sveikinimo 
žodžio programai vadovauti pakvietė Dalią 
Sokienę. Ši į sceną sukvietė visus garbės sve
čius, premijų laureatus. JAV ir Lietuvos him
nus, padedant solistams Margaritai ir Vaclovui 
Momkams, sugiedojo visi dalyviai. Jausmingą 
invokaciją perskaitė kun. Jaunius Kelpšas. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, pa
sirašytą V. Landsbergio ir L. Seibučio, per
skaitė D. Sokienė. Sveikinimo žodį tarė ALTus 
pirmininkas Saulius Kuprys, pabrėždamas 
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos įnašą į 
bendrą veiklą. 

Trumpai prisimintas laikraštis Dirva, kuris 
gyvuoja nuo 1915 m. Šį leidinį leidžia Ame
rikos lietuvių spaudos ir radijo draugija "Viltis, 

vertinimo komisijos Goje buvo po tris narius 
iš JAV ir Lietuvos) aktas, kuriame pažymima, 
kad l premija ir 5,000 dolerių atiteko kūrė
jams iš Lietuvos - Petrui Venclovui, antroji -
3,000 dol. - Editai Barauskienei, o trečioji -
Violetai Židonytei (2,000 dol.) Pirmosios ir 
trečiosios premijos laimėtojai jas priėmė šven
tės metu, o antrosios laimėtojai E. Barauskie
nei ji bus persiųsta į Lietuvą. Pažymėta, kad 
konkursui buvo atsiųsti 25 kūriniai, visi iš Lie
tuvos. 

Paaiškėjo, jog konkurso sumanytojas buvo 
Dirvos redaktorius Vytautas Radžius. Jis savo 
kalboje paminėjo, kad Dirva turi senas litera-

Literatūros konkurso pirmosios premi
jos (5,000 dol.) laim~tojas rašytojas Petras 
Venclovas iš Kauno Cikagoje su savo žmona 
Gražina 

tūrinių konkursų (anksčiau -
novelių) rengimo tradicijas. 
Jas seniau testamentiniu pali
kimu apie 20 metų skyrė dide
lis literatūros gerbėjas Simas 
Kašelionis. Šventėje kalbėjęs 
Petras Palilionis Vytautui Ra
džiui už jo pastangas įteikė 
atminimo dovaną. Taip pat 
žodį tarė ir premijų laureatai 
Petras Venclovas Gis iš Kauno 
buvo atvykęs su žmona Gra
žina) bei Violeta Židonytė. 
Visi trys laureatai Lietuvoje 
yra išleidę nemažai knygų, 

"Dainavos" ansamblio vyrų grupė (v,?d. Darius Polikaitis -
kairėje) linksmina svečius kovo 21 d. Cikagos Jaunimo centre 
įvykusiame renginyje 

nors Lietuvos rašytojų sąjun
gai priklauso tik pirmosios premijos laimėto
jas P. Venclovas. Meninę šventės dalį atliko 
Dariaus Polikaičio vadovaujamas "Dainavos" 
ansamblio vyrų choras, padainavęs daugiausia 
linksmų dainų ir sulaukęs nemažai plojimų. 

Inc.", jo gyvavimu daug rūpinasi ir Amerikos 
lietuvių tautinė sąjunga, kurios 60-metis čia 
taip pat buvo trumpai prisimintas. Apie tai 
kalbėjo Dirvos redaktorius Vytautas Radžius 
bei Sąjungos pirmininkas Petras Bučas 
(Buchas). 

Daugiausia laiko buvo skirta literatūrinio 
konkurso "Tūkstantis metų Lietuvai" laimė
tojams. Į renginį iš Lietuvos buvo atvykę pir
mosios bei trečiosios premijos laimėtojai, 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas bei konkurso vertinimo komisijos 
narys Petras Palilionis. Buvo perskaitytas 

Šventės pabaigoje susirinkusieji pasi
vaišino "Kunigaikščių užeigos" restorano pa
tiekta vakariene, kurios metu galėjo pabend
rauti. 

SauH Ste. Marie, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sault Ste. 
Marie apylinkės lietuviams 
bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gegužės 2, sekmadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susi
telkimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

London, ON 
VELYKŲ PROGA mūsų 

parapiją dar sveikina vysk. 
Juozas Žemaitis, MIC, ir vysk. 
Juozas Matulaitis. 

MŪSŲ PARAPIJOS MB-

Gaila, kad į šią puikią šventę susirinko ne
daug tautiečių - jų tebuvo gera šimtinė, o salė 
talpina daugiau kaip 600 žmonių. 

TINIS SUSIRINKIMAS įvyks 
balandžio 18, sekmadienį, 
tuojau po 3 v.p.p. Mišių. Visi 
parapijiečiai ir prijaučiantieji 
prašomi dalyvauti. 

NORINČIUS VYKTI iš 
Londono bendru autobusu į 
IX LIETUVIŲ DAINŲ 

ŠVENTĘ Toronte, prašome 
kreiptis į Teresę arba Liną Na
ruševičiūtes iki gegužės 16 d. 
telefonu 519-657-1751. Dainų 
šventės renginių bilietus pra
šome kiekvieną įsigyti patiems 
telefonu 1-416-870-8000 (nu
rodant "Lithuanian Song 
Festival") arba tinklalapyje 
"ticketmaster". 

(Ntrs. autoriaus) 

BALANDŽIO 18, sekma
dienį, Mišios už a.a. Antosę 
Žemaitienę ir Viktorą Staš
kūną. Inf. 

Hamilton,ON 
A.a. IRENOS JOKUBY

NIENĖS atminimui, užjaus
dami jos šeimą, Pagalbai Lie
tuvos vaikams aukojo: $25 - L. 
Gudinskienė; $20 - S.S. Zub
rickai. Nuoširdžiai dėkoja -

PLV komitetas 
A.a. IRENAI JOKUBY

NIENEI mirus, jos atminimui, 
užjausdamas šeimą, Z. Čeč
kauskas $20 aukojo Tėviškės 
žiburiams. 



Nuolatinė parama lietuvybei 
Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo TALKA 

metinio susirinkimo apžvalga 
TALKOS 55-asis metinis 

susirinkimas įvyko š.m. kovo 
6 d., Hamiltono Jaunimo cent
ro salėje. Nariai susirinko da
lyvauti valdybos rinkimuose ir 
išklausyti praeitų metų ata
skaitinių pranešimų. Narių re
gistracija vyko sklandžiai. Da
lyvavo svečių ir iš kitų lietu
viškų kredito kooperatyvų To
ronte. "Paramos" kredito ko
operatyvui atstovavo valdybos 
pirmininkė Rita Urbynavi
čius-Muir ir Audrius Sileika, 
o Prisikėlimo kooperatyvui 
atstovavo pirmininkas Algis 
Simonavičius ir Vytautas Bi
reta; dalyvavo ilgametis Vil
niaus krašto veikėjas Bronius 
Saplys ir garbės konsulas Pau
lius Kuras su žmona Rasa. 

kuris išlaiko pastovų banko 
kapitalą. 

Trys valdybos nariai baigė 
savo kadencijas, ir vyko rinki
mai. Aklamacijos būdu buvo 
perrinkti Bernardas Mačys, 
Tomas Kochanka ir Gailius 
Senkus. TALKOS revizorius 
Jim Lane, C.A., aiškiai na
riams pasakė, kad bankelis fi
nansiškai stiprus, taigi vienas 
iš pelningiausių ir stipriausių 
- pagal jo patirtį. Paminėjo, 
kad tarnautojai dirba atsakin
gai ir padėkojo valdybai bei 
vedėjui Rimui Sakalui. 

Trumpai pasveikino susi
rinkusius narius Vilniaus kraš-

visus narius ir valdybą pabrėž
damas, kad rezultatai buvo 
pasiekti nuo kuklios pradžios 
prieš 55 metus, priminė ir 
kvietė dalyvauti Dainų šventė
je lieyos mėnesį. 

Siemet TALKA įvedė stu
dentų stipendijas. Gauta daug 
prašymų - stipendijų komite
tas atliko nelengvą darbą. Val
dybos pirmininkas išdalino 
stipendijas šiems TALKOS 
nariams/ėms: Tadui Ulbinui, 
Cleo SanMartin, Mary Han
han ir Andriui Raudys. Susi
rinkimas sklandžiai praėjo ir 
užsibaigė trumpa loterija. 

TALKOS valdyba pasi-

Pirmininkas Algis Enskai
tis, pristatęs valdybą ir revizo
rius, kvietė pagerbti metų ei
goje mirusius narius, kurių 
buvo 25. Vyko valdybos narių 
pranešimai. Pirmą kartą pra
nešimą padarė bankelio tar
nautoja, paskolų administra
torė Sylvia Stonkus-J ohnston. 
TALKA metus užbaigė gerai. 
Kapitalas pakilęs iki 67 milijo
nų dolerių. Narių skaičius per 
daug nedidėja, bet ir nemažė
ja - pastovus ir sklandus ad
ministravimas išėjo į naudą. 

Hamiltono kredito kooperatyvo TALKA šių metų stipendijas 
gavę studentai. Iš k.: Andrius Raudys, Tadas Ulbinas, Cleo 
SanMartin, Mary Hanhan Ntr. D. Enskaičio 

Nariams buvo sugrąžinta 
nemažai palūkanų kiekvieno
j e sąskaitoje - 9% skolinin
kams, 18% taupytojams-įskai
tant RRSP ir RRIF. Lietu
viškai veiklai buvo paskirstyta 
daugiau kaip 40,000 dolerių. 
Yra stiprus narių užnugaris, 

to atstovas Bronius Saplys ir 
padėkojo TALKAI už kasme
tinę finansinę paramą šiai or
ganizacijai, kuri uoliai dirba 
lietuvybės išlaikymui Vilniaus 
krašte. Garbės konsulas Pau
lius Kuras gražiai pasveikino 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
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 ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

skirstė pareigomis: pirminin
kas - Algis Enskaitis, vicepir
mininkas - Jonas Stankus, iž
dininkas - Gailius Senkus, 
sekretorius - Marijus Gudins
kas, revizijos pirmininkas -
Stasys Kareckas, revizijos sek
retorius - Tomas Kochanka, 
revizijos narys - Bernardas 
Mačys. 

TALKOS demografija kei
čiasi. Plačiau turime ieškoti 
narių. Lietuvių bendruomenė 
nedidėja. Palyginus Hamilto
no lietuvių skaičių su kitais 
miestais, galime didžiuotis, 
kad TALKA proporcingai la
bai daug aukoja lietuviškai 
veiklai - lietuviškom organi
zacijom ir tai ne tik savo mies
to, bet ir kitų. Kredito koope
ratyvų nuostatai irgi keičiasi -
skatina didėti ir jungtis suki
tais, kad didelių bankų įtaka 
sumažėtų. Bet tas ir paveikia 
mūsų ateitį ir narystes. 

Po 55-erių metų TALKA 
daug atliko ir joje tarnavo ir 
dirbo daug lietuvių, kurie pra
dėjo savo pokarinį gyvenimą 
Hamiltone. Laikui bėgant 
daug kas pasikeitė, bet nariai 
gali tikrai didžiuotis, kad 
TALKOS kredito kooperaty
vas yra vienas iš stipriausių 
Ontario provincijoje. 

G.Senkus 

Sudbury, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sudburio 
apylinkės lietuviams bus Kris
taus Karaliaus šventovėje 
gegužės 1, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma pusva
landį prieš Mišias. Susitelkimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lemonto, IL, lietuviai Va
sario 16-ąją minėjo Lietuvių 
centre, Lietuvių fondo salė
je. Minėjimą surengė LB Le
monto apylinkės valdyba, ku
riai pirmininkauja Rimantas 
Dirvonis. Pastarasis pradėjo 
minėjimo programą, pasvei
kindamas susirinkusius bei 
pakviesdamas sol. Praurimę 
Ragienę sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Invoka
ciją sukalbėjo kun. Gedimi
nas Jankūnas. Nepriklauso
mybės atstatymo aktą per
skaitė Maironio lietuvių mo
kyklos mokiniai Lilija Kulytė 
Hoffman ir Mantas Kisie
lius. Sveikinimus atsiuntė 
JAV prezidentas Barack Oba
ma ir Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Žodžiu 
sveikino Lietuvos generali
nė konsulė Čikagoje Skaistė 
Aniulienė. Pagrindinę kalbą 

pasakė prof. Algirdas Avi
žienis, pažvelgęs į ateitį -
kokia bus Lietuva 2018 m., 
kai bus švenčiamas Nepri
klausomybės atstatymo šimt
metis. Nepaisant bėdų ir 
spaudžiamos krizės, Lietu
vos ateitis būsianti žymiai 
gražesnė. Po paskaitos Lie
tuvių fondo tarybos pirmi
ninkas Rimantas Griškelis 
apdovanojo Lemonte vei
kiančias lietuvių mokyklas. 
Meninės programos dalį 
atliko Lietuvių operos cho
ras, vadovaujamas dirigen
tės Jūratės Grabliauskie
nės, ir solistė Nida Grigala
vičiūtė. 

Australija 
Sydney miesto Lietuvių 

bendruomenės vadovybės pa
kviestas, Australijoje lankėsi 
Lietuvos ambasadorius Ja
ponijai bei Australijai Dai
nius Kamaitis, gyvenantis Ja
ponijoje. Jis aplankė ir Mel
burno lietuvius. Ta proga LB 
apylinkės valdyba sukvietė 
tautiečius susitikti su amba
sadoriumi "Rubicon" resto
rane, šalia Melburno Lietu
vių Namų. Susitikime daly
vavo apie 50 asmenų. Algio 
Šimkaus lydimas atvyko į 
restoraną ir priėjo prie kiek
vieno stalo susipažinti su šios 
bendruomenės žmonėmis. 

Po vakarienės visi dalyviai 
nuėjo į Lietuvių Namus ir 
baro salėje buvo pavaišinti. 
Ambasadorius D. Kamaitis 
mielai atsakinėjo į susirin
kusių klausimus. Ypač daug 
klausimų buvo apie dvigubąyi
lietybę ir Lietuvos pasą. Sių 
metų antroje pusėje amba
sadorius pažadėjo iš amba
sados Japonijoje į Australiją 
atsiųsti darbo grupę konsu
liniais reikalais. LB apylin
kės valdybos vicepirm. dr. 
Aurelija Sadauskienė amba
sadoriui D. Kamaičiui įteikė 
kun. Kazimiero Ambraso, 
SJ, knygą Kengūrų ir koalų 
pašonėje, apie Australijos lie
tuvius. Melburno "Dainos 

sambūris" ambasadoriui pado
vanoj o naujai išleistą DVD 
apie choro istoriją. Lietuvių 
klubo pirm. dr. Andrius Ka
ladė svečiui aprodė Lietuvių 
Namų patalpas. 

Britanija 
Britanijos lietuvių kata

likų bendrija vasario 13 vd. 
Lietuvių katalikų centro "Zi
dinys" patalpose Notting
ham mieste surengė Vasario 
16-osios minėjimą. Iškilmė
se dalyvavo Lietuvos amba
sadorius Londone Oskaras 
Jusys, jo pavaduotojas Pet
ras Anusas, lietuviai studen
tai, verslininkai, vietiniai lie
tuviai. Mišias už Lietuvą ir 
lietuvius pasaulyje atnašavo 
Londono lietuvių klebonas 
kun. Petras Tverijonas, gie
dojo Nottingham universi
teto lietuviai studentai. Mi
nėjime sveikinimo žodį tarė 
ambasadorius O. Jusys. Kal
bėjo dr. Darius Furmonavi
čius, Britanijos lietuvių kata
likų bendrijos sekretorius, 
pabrėždamas Lietuvių bend
ruomenės veiklos svarbą. 

Nottinghamo universiteto lie
tuvių studentų sąjungos pir
mininkė Paulina Marcinkevi
čiūtė džiaugėsi, kad šiame 
universitete yra arti 100 lie
tuvių studentų, kurie jungia
si į lietuvišką veiklą. Minėji
mas baigtas Tautos himnu. 

Kaip skelbia britų spau
da, šiame krašte gyvena 56,000 
lietuvių. Iš Rytų Europos dau
giausia yra lenkų, beveik pusė 
milijono. Valstybinės statisti
kos duomenimis, Britanijoje 
gyvena 689,000 žmonių iš Rytų 
Europos valstybių. Daugelis 
Londone esančių įmonių va
dovų įsitikinę, kad sostinės 
bendrovės nebūtų tokios stip
rios, jei nebūtų imigrantų; 68% 
apklaustųjų teigė, kad imig
rantai yra darbštesni nei britų 
darbininkai; 72% tvirtino, kad 
imigrantai pasiruošę atlikti 
darbus, kurių britai nesiimtų. 

Gudija 
Pelesos lietuvių viduri

nė mokykla Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 92-
ąsias paminėjo vasario 16 d. 
Minėjimas pradėtas pamal
domis, kuriose dalyvavo mo
kytojai, mokiniai, darbuoto
jai ir močiutės. Mišias atna
šavo klebonas kun. Kastytis 
Krikščiukaitis, kuris popa
maldų visus pasveikino su 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Giedojo mokyklos mo
kytojų choras, vadovaujamas 
Petro Rimkaus. Iškilmingai 
skambėjo giesmės ir Lietuva 
brangi,. Po pamaldų visi susi
rinko į mokyklą. Mokytojai kal
bėjo apie ilgą, ištvermingą ko
vą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Nuotaikingai minėjimo 
dalyvius nuteikė mokiniai, dek
lamuodami eilėraščius apie 
Lietuvą, mergaičių grupės at
liekamos dainos ir kt. Minė
jimo programą rengė mkt. 
Antanina Česonienė. JA 
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Keturi parkai-muziejai Lietuvoje 
'Ięsinys iš 14 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Kai Prancūzijos valstybinis geografijos institu
tas 1989 metais nustatė Europos centrą Lietuvoje 
prie Pumuškių kaimo, jaunas skulptorius Gintaras 
Karosas pradėjo planuoti Europos parką Joneikiš
kių kaimo miškingoje vietoje, apie 19 km į šiaurę 

Sol De Witt skulptūra Dvigubo ugatyvo piramidė 

nuo Vilniaus miesto centro, nelabai toli nuo Euro
pos centro. Jis sukūrė pirmąją parko skulptūrą 
1991 metais, ir ta data laikoma Europos parko gi
mimo data. Atrodo, kad šis parkas netrukus buvo 
įregistruotas kaip "Viešoji įstaiga, 'Europos par
kas"'. Tuigi, šio parko nebuvo iki Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Sovietmečiu čia buvo kaž
kokio kolūkio miškas. 

Nuo 1993 metų parke rengiami Turptautiniai 
skulptūrų simpoziumai, kurių metu sukurtos skulp
tūros pasilieka puošti parko. Parko 55 hektarų plo
tą dabar jau puošia 81 skulptūra, kurių autoriai -
menininkai iš 32 pasaulio valstybių. Skulptūros 
sudėliotos prie vinguriuojančių miško takelių, kurių 
viso labo yra apie 7 km. 2008 metais Europos parko 
veikla buvo Lietuvos vyriausybės pripažinta kaip 
valstybei svarbus kultūrinis projektas. 

Paskutinį (tai yra - antrą) sykį parke lankiausi 
pernai vasarą. Netruko ilgai iš Vilniaus į ten nuva
žiuoti. Aikštelėje prie vartų palikome automobilį (7 
Lt.), įėjimas kainuoja 20 Lt„ pensininkams 14 Lt„ o 
pensininkai, gyvenantys Vilniaus miesto ribose, įlei
džiami nemokamai. Gavom ir planelį, kuriame su
žymėti parko takeliai ir pažymėta kur stovi sunu
meruotos skulptūros bei parko pastatai. Planelio 
antroje pusėje šie numeriai padėjo atpažinti skulp
torių ir skulptūros pavadinimą. Jau gerokai paėjus 
pagrindiniu taku, prieini Konferencijų centrą, ku
riame vyksta įvairūs renginiai, kaip "Poeziįos pava
sario" skaitymai, menininkų susitikimai. Siek tiek 
už jo yra restoranas, kuriame gali pavalgyti po sto
gu arba po atviru dangumi, krautuvėlė, kur gali nu
sipirkti parko suvenyrų, ir pašto dėžutė, į kurią 
įmestas laiškas ar kortelė būna užantspauduoti spe
cialiu spaudu "Europos parkas-Lietuva (ir data)". 

Apėjome tik apie 70 skulptūrų, nes pavargome 

Europos parkas - lauko 
skulpturų muziejus 

laipiodami į kalnelius, pavalgėme parko restorane 
po didžiuliu medžiu skanius pietus (blynelių su sū
riu) su labai skania kava, apžiūrėjome modemų 
Konferencijų centrą (apdengtą velėna, kad reikėtų 
mažiau šildyti - atseit "žalias"), padarėme nemažai 
nuotraukų ir pasižadėjome ateity aplankyti tas ke
lias likusias skulptūras. 

Dabar norėčiau šiek tiek parašyti apie skulp
tūras. Jos visos modernios, sukurtos šių laikų 
menininkų. Kai kurie menininkai žinomesni, kai 
kurie dar tik svajojantys apie meno laurus. Iš žino
mesnių minimi Magdalena Abakanowicz (Lenkija), 
Sol l.e Witt (JAV), Dennis Oppenheim (JAV). Yra 
visa eilė lietuvių menininkų, kaip pats steigėjas 
Gintaras Karosas, Elena Urbaitis (JAV lietuvaitė), 
M. Ubartas, T. Gutauskas, L. Virbickas, E. Pauza, 
M. Zavadskis, A. Jacovskis, A. Raila, A. Smilingis. 
Japonas Tui Kabayashi sukūrė skulptūrą archeolo
gės Marijos Gimbutienės atminimui. 

Viena iš "skulptūrų", kurią į muziejų atvežė 
2009 m. lapkričio 9 d. ir iškilmingai pastatė, tai Ry
tų Vokietijos saugumiečių darbas - garsiosios Ber
lyno sienos dalis, nežinomų peckelių apipaišyta 

Laurent Melet skulptūra RBquiem mirusiam poniui 

'w· „.,. 

Artūro Railos skulptūra Baltas 

spalvotais dažais. Jos atidarymo apeigose dalyvavo 
Vokietijos ambasadorius Lietuvai Peter Annen, 
Vilniaus mero pavaduotojas V. Martikonis, seimū
nas A. Ažubalis ir kiti žymūnai. 

Man labiausiai patiko dvi skulptūros: Sol Le 
Witt Dvigubo negatyvo piramidė ir Magdalenos 

Magdalena Abakanowicz - Neatpažinto augimo 
enm 

Abakanowicz Neatpažinto augimo erdvė. Padariau 
jų abiejų nuotraukas ir dažnai į jas pasižiūriu - jos 
mane savotiškai užbūrė. Labiausiai nepatiko -
LNKinfotree. Tui iš visos Lietuvos surinktų 3000 se
nų neveikiančių televizijų, kurios sustatytos į savo
tišką labirintą, apdengtos plastika, betonu ir dažy
tomis lentomis. Labirinto vidury guli Lenino statu
la. "Skulptūra" simbolizuoja melagingos sovietinės 
propagandos absurdiškumą, sveria 150 tonų ir yra 
įtraukta į Guinness World Records kaip didžiausia 
tokio tipo skulptūra. Man ji priminė senų automo
bilių laužų krūvas, kuriuos Amerikos žemyne dabar 
liepiama uždengti tvora, kad praeiviai nematytų. 

Daug skulptūrų man buvo neįmanoma "surišti" 
su jų pavadinimais, pavyzdžiui skulptūroje Harmo
nijoje (žemė, vanduo ir vėjas) - nemačiau nei žemės, 
nei vandens, nei vėjo, o tik tris akmenis vieną ant 
kito; arba Įėjimas vėjui ir orui man atrodė kaip pa
krypęs bokštas. Bet Requiem mirusiam poniui gerai 
įsižiūrėjus atrodė kaip arkliukas su sparnais ir 
ratuku. Žodžiu, būtų gerai pastudijuoti modemų 
meną prieš einant į Europos parką. Kodėl man pa
ti.ko Neatpažinto augimo erdvė, tie apsamanoję be
tono luitai lyg dinozauro kiaušiniai, pasakyti nega
lėčiau. Galbūt aš jau po truputį priprantu prie mo
dernaus meno, bet vis dar turiu problemų su kūrinių 
pavadinimais. 

*** 
Lietuvoje yra daug gražių ir įdomių parkų, ne 

tik šie keturi. Vilniuje yra Vingio, Sereikiškių bei 
Kalnų parkai, Kaune yra Ąžuolynas, Ramybės par
kas, Palangoj - grafo Tiškevičiaus parkas su Gintaro 
muziejum, Birutės kalnu ir Meilės alėja prie pajūrio 
smėlio kopų, Plungėj kunigaikščių Oginskių parkas 
su rūmais, žirgynu ir Perkūno ~olu, Juodkrantėj 
- Raganų kalnas, Aukštaitijos ir Žemaitijos valstybi
niai parkai bei daug daug kitų. Be to, yra ir daug 
lankytinų piliakalnių - Lietuvoje jų priskaičiuojama 
iki tūkstanties - bei šiaip gražių gamtos vietų. Ačiū 
mieliems draugams, jau nemažai jų apžiūrėjau ir 
dabar po truputį dalinuosi savo įspūdžiais ir nuo
traukomis su Tėviškės žiburių skaitytojais. Lietuva 
visiems mums yra brangi, nes kitos tokios pasaulyje 
nėra. 

(Rašydamas šį straipsnelį naudojausi lietuviška 
Wikipedia, savo atmintimi ir parsivežtais iš Lietuvos 
lankstinukais). (Pabaiga) (Ntrs. autoriaus) 

Atėjo pavasaris !O ir pagoniškąją deivę Žemyną. Vėliau pagarbia diena tapo balandžio 4-oji
Svento Izidoriaus - Artojų globėjo diena. 

Pavasaris! Pavasaris! Per Lietuvą, Marijos žemę, keliauja pavasaris. Jau 
šypsosi pirmosios gėlės. Jauna žaluma puošiasi pievos. Pakirdo skruzdėlynai. 
Ganyklose klykauja pempės, koncertuoja strazdai ir varnėnai. Srauniai bėga, 
čiurlena upeliai. Miškai ruošiasi pavasario šventei, kuri atneš daug džiaugsmo 
ir žalių troškimų. 

Balandžio pirmoji senovės Lietuvoje prasidėdavo žemės garbinimu. Ji 
buvo maitintoja, gimdytoja, ugdytoja. Ją garbino. šventom žolelėm aprūkyda
vo juodą žemės grumstą, o kai kur ir Motinos ašara suvilgydavo. Prisiminda-

Mūsų tėvai sakydavo: jei beržai išsprogo pirmiau už alksnius, vasara bus 
saulėta. Jei atvirkščiai- kankins šalti orai ir lietūs. Jei bitės anksti išskrenda iš 
avilio - bus ankstyvas ir šiltas pavasaris. Balandis - pats pavasario šėlsmas. 
Šyla oras, ir gamtoje vis ryškesnės permainos. Balandžio mėn. dar tebesitęsia 
upių potvyniai. Įsimintini 1994 metų potvyniai Lietuvoje - truko net 49 paras. 
Šilutė beveik visa buvo apsemta. Vanduo slūg__o iki gegužės pabaigos. Senoliai 
sako: jei Velykos žalios, tai Kalėdos riebios. Slapias balandis - geras arimas, 
žalia gegužė. Rasa Norku.tė, Klaipėda 
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DAINA Aš GYVENU! 

2010 M . LIEPOS 2 - 4 O.D. TORONTE, KANADOJE 

KVIEČIAME VISUS Į DAINŲ ŠVENTĘ 
DAINŲ ŠVENTĖS KONCERTAS 

Sekmadieni, liepos 4, 2 v.p.p. 
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga 

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 

Juos galima pirkti su kredito kortele (prašyti Lithuanian Song Festival) 

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.ticketmaster.ca 

---------------------------------------------------------------------------------------------~·-
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS APLANKYKITE 

www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti šventę. 

Toronte visus bilietus antrąjį mėnesio sekmadienį galima pirkti Prisikėlimo parapijoje, 
Lietuvos kankinių parapijoje ir Toronto Lietuvių Namuose 

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 
MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS (vietos nenumeruotos) 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga 
įėjimas bilietai @ $ 45.00 = 

Šeštadienį, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.) 
$ __ _ 

MIESTELIO VAKARONĖ (choristams ir vaikams iki 7 m. įėjimas nemokamai) 

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Teranto 
įėjimas bilietai @ $ 10.00 = 

$ __ 
Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 

POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" 
INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1ssAUGA 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 
$ __ _ 

vakarienė ir šokiai - stalai po 1 O asm. stalai @ $1000.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai - pradžia 9 v. v. bilietai @ $ 35.00 = 

Prašome čekį l "money order" rašyti: 
IX Lietuvių dainų šventė 

Siųsti: Bilietai, IX Dainų šventė, 
l Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5Gl 

Siunčiu už bilietus iš viso: 

Pridedu auką: 

IŠVISO: 

$ __ _ 

$ __ _ 

$ __ _ 

= 
$ __ _ 

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI 

Vardas, pavardė---------------------
Gatvės adresas -----------------------
Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

_________ Provincija/valstija ______ _ 

Telefonas ---------

Tik apmokėti bilietai bus siunčiami. Bilietai, užsakyti po 2010 m. birželio l d., nebus 
siunčiami paštu. Juos galima atsiimti Dainų šventės informaciniame centre, Toronto Airport 
Marriott viešbutyje nuo liepos 2 d. 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre 

Ar pastebėjote kad ... 
(Iš to paties pavadinimo knygos) 

• Punktualūs žmonės nuolat ko nors laukia. 
• Žiūrėdami televizorių dabar žmonės žino, 

kas dedasi visame pasaulyje, bet nežino, ką na
muose veikia jų vaikai. 

• Italų kalba yra gana moderni, mat žmonės 
ja kalba rankomis. 

• Kolektyvinis darbas yra būtinas, nes jis 

D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

padeda primesti atsakomybę kitam. 
• Tie, kurie moka gerai paguosti, yra labai 

geri melagiai. 
• Nelaimė niekuomet neateina viena - ją 

lydi žurnalistai ir reporteriai. 
• Teisingai sakoma, kad ne piniguose 

laimė. Pvz. turtuolis, turintis 40 milijonų, nė 
kiek ne laimingesnis už tą, kuris turi 20 mili
jonų. 

Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Pirmojo 2010 m. valsty

binio diktanto tekstas - labai 
dirbtinai sulipdytas trumpas 
Vandos Juknaitės straips
nelis Skubėkime augti, kuria
me prikaišiota keistų žode
lių, turbūt per egzaminus 
parklupdančių Lietuvos gim
nazistus: 

"Pirmoji rašau šiųmetį 
diktantą, kuriu trumpą no
velytę iš pasiūlytų žodžių. 
Tokios šviesios datos lydi 
mus, tik ką paminėtas Lietu
vos vardo tūkstantmetis, at
gautos laisvės dvidešimtme
tis, o žodžiai kasdieniai, pil
ki, kaip esam įpratę: brigzti, 
driksti, dryksta, graso, bjūra. 
Tarytum diktanto rašymas bū
tų menkniekis, o ne džiaugs
mingas visų susitikimas su 
gimtąja kalba Druskininkuo
se, Vilniuje, Švenčionėliuo
se, Briuselyje, Londone, Či
kagoje. 

Suku galvą, kaip čia su
poravus šėmmargį debesį su 
familiariu kompanionu. Su
prantu, kad jau šypsotės, nes 
jūs ypatingi žmonės, ne bet 
kas, ne bet kuris ateina ra
šyti diktanto. Patriotą su 
įmygiu dar galėčiau susieti, 
bet kur dėti akvariumą su 
idioma, tikras galvosūkis. 
Būtų bemaž graudu du tūks
tančiai dešimtaisiais dėl gra
matikos pinklių paleisti iš 
rankų mūsų visų širdis jun
giančią nytį. 

Kalba yra beveik mūsų 
tėvynė. Svečiose šalyse nors 
vakarais, šeimose, sugrįžta
me į ją lyg į namus. Argi pa
tys leistume jai, mūsų sena
jai gražiajai kalbai, sunykti? 
Tik paklausykime: mama, 
mamutė, motutė, močiutė, 

močiutėlė.„ 

Tokia gili ir ilga buvo 
žiema, bet už lango jau siau
čia pavasario vėtra. Kartu su 
skrebenančia plunksna ji 
šnabžda: laisvė yra galimybė 
būti savimi. Be kita ko, lyg 
mažiems vaikams daugeliui 
atrodo, kad laisvė yra gali
mybė turėti, ką noriu. Sku
bėkime augti, kad per ne
brandumą patys nenukirs
tume tų šaknų, iš kurių esa
me išaugę". 

Lietuvos kultūros sosti
nės titulą 2010 metais per
ėmė Ramygalos miestelis. 
Ramygalos vardas istoriniuo
se rašytiniuose šaltiniuose 
minimas nuo XIII š. Pirmoji 
šventovė pastatyta dar prieš 
1500 m. XVI š. pradžioje jau 
minimas dvaras ir miestelis 
su kalėjimu, keliomis par
duotuvėmis. Iš Ramygalos 
ar jos apylinkių yra kilę poe
tas Jonas Graičiūnas (1903-
1994), kompozitorius Anta
nas Račiūnas (1905-1984), 
sportininkas Antanas Mikė
nas (1924-1994), literatūros 
kritikas, Valstybinės premi
jos laureatas Albertas Zala
torius (1932-1999), aktorius 
Saulius Mykolaitis (1966-
2006). 

Europos kultūros sosti
nėmis 2010 metais bus net 
trys miestai: Istambulas 
(Turkija), Essen (Vokietija) 
ir Pecs (Vengrija). 

Smuikininko, pedagogo 
Raimundo Katiliaus atmini
mui Vilniaus Šv. Ignoto 
šventovėje kovo 27 d. buvo 
surengtas vakaras "Mūsų 
Mokytojui". Jo organizato
riai - buvę R. Katiliaus mo
kiniai Darius Dikšaitis ir Ai
das Strimaitis. Vakarą vedė 
muzikologė Vytautė Marke
li ūnienė. Programoje - L. 
Boccherini, J.M. Leclair, S. 
Prokofiev kūriniai dviem 
smuikam. 

Raimundas Katilius 1970-
1972 m. laimėjo apdovano
jimus keturiuose tarptauti
niuose konkursuose ir tapo 
pirmasis lietuvių atlikėjas, 
patyręs tokią profesinę sėk

mę. Greta intensyvios kon
certinės veiklos, jis su tokia 
pačia energija ir kūrybine 
aistra atsidavė pedagogi
niam darbui Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijoje, 
savo studentus mokydamas 
to paties, ko visada reikalavo 
iš savęs - aukščiausio profe
sionalumo. Balandžio 4 d. 
sukako dešimt metų nuo R. 
Katiliaus mirties. 

Lietuvos seimo nutari
mu 2011 metai paskelbti len
kų poeto ir rašytojo, Nobelio 
premijos laureato Czeslaw 
Miloszo metais. Nutarimo 
.erojektą pristatęs seimo 
Svietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Valen
tinas Stundys tvirtino, kad 
tai pasaulinio garso ir svorio 
kūrėjas, todėl Lietuva pri
valo jį pagerbti. Konserva
torius Emanuelis Zingeris 
pastebėjo, kad šis įvykis gal
būt net svarbesnis "už nepa
vykusius kultūros metus". 
Seimas pasiūlė vyriausybei 
sudaryti jubiliejinių Czeslaw 
Miloszo metų minėjimo ko
misiją ir parengti valstybinę 
jubiliejaus minėjimo prog
ramą. 

Czeslaw Milosz gimė 
1911 metų birželio 30 dieną 
Šeteniuose, apie 70 km į 
šiaurę nuo Kauno. Mokėsi 
Vilniuje Žygimanto Augusto 
gimnazijoje ir Stepono Ba
toro universitete baigė teisės 
fakultetą. 1937 m. persikėlė 
į Varšuvą. Po karo dirbo 
Lenkijos atstovybėse JAV. 
1951 m. nutraukė ryšius su 
Lenkijos liaudies respub
lika ir ieškojo politinio prie
globsčio. 1961 m. tapo Kali
fornijos universiteto Berke
ley Slavų kalbos ir litera
tūros katedros profesoriu
mi ir 1970 m. -JAV piliečiu. 
Mirė 2004 m. rugpjūčio 14 
dieną Krokuvoje, kur ir pa
laidotas. Apdovanotas Eu
ropos literatūros premija 
"Prix Litteraire Europeen", 
1980 m. tapo Nobelio lite
ratūros premijos laurea
tu. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179dienų ... „„ .. „ ... „ ... 1.25% Taupomojisąskaita 1.25% 
180-364 dienų „„„„„„„. 1.25% Kasdieninių palūkanų 

1 metų „„„„.„„.„„„„„„„„ 1.25% čekių sąskaita iki 0.25% 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„. l.50% Amerikosdoleriųkasd 
3 metų .„„„„„„„„„„.„„„„ 1·75% palūktaupymosąskai1a 0.20% 
4 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 2.00% Amerikos dol GIC 
5 metų„„„„„„„„„„„.„„„„ 2.50% 1 t ,.,.. · d 1 oooĮ me ų ""rm. m „„„„„„ . 70 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.25% Asmenines paskolas 
1 metų „.„„„„„„„ .. „.„„„„„ 1.30% nuo „.„ .... „„„ .... „„„„ ..... „.„ 5.00% 
2 metų „„„„„„„„„.„„„„„„. 1.90% Sutarties paskolas 
3 metų „„„„„„.„„ .. „.„„„„„ 2.25% nuo „.„„.„ „.„„.„„.„„„„ „ „. 7.00% 

4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 
5 metų „.„ .. „.„.„„„.„.„.„„ .. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatviras, kintantis.„.„„„.„ 3.00% 

RRSP ir RRIF atviras, kintantis„. 1. 2 5 % 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.55% 

2 metų „„„„.„„.„„„„„„„ „ 2.15% 
3 metų „„„„„„„.„.„„„„„„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.75% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.25% 

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 laikas: 

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

Antradieniais 9:00 - 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:00 -12:30 

Su nekin1ančiu nuošimčiu 
1 metų .„.„.„„„„„„„.„„.„„„.„„„. 3.25o/o 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„.„„„„„ 3.50% 
3 metų .„.„.„„„„„„„.„„.„„„.„„„. 4.00% 
4metų.„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„„ 4.25% 
Smetų„„.„„„.„„„„„„„„„.„„„„„ 4.75% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.00% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto UŽ51atu„„.„„.„„„„„„.„„„ 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

Kviečiame susipažinti su mūsų nauja vedėja 
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Filosofo S. Salkauskio įžvalgos 
ir dabarties Lietuvos realijos 

Dr. JULIUS ŠALKAUSKAS 

ĮVADAS 

Esu ne tik Stasio Šalkaus
kio sūnus, bet labiau jo moki
nys ir bendramintis. Vaikystė
je išėjau griežtą jo auklėjimo 
mokyklą. (Buvau išdykęs. Ko
legoms pusiau juokais skųsda
vosi "Studentus auklėti leng
viau negu savo sūnų".) Jau
nystėje rankraščiuose susipa
žinau su daugelio jo darbų 
mintimis, o vėliau lyginau ir 
iki šiol lyginu šių darbų teigi
nius su Lietuvoje vykstančiais 
procesais ir matau, kad Tėvas 
beveik visada būdavo teisus, 
net ateities prognozėse. Tuip 
formavosi ir formuojasi mano 
pažiūros į dabarties realijas ir 
aplamai pasaulėžiūra. Bandy
siu savo išvadomis, remdama
sis Šalkauskio ateities įžvalgo
mis, supažindinti gerbiamus 
skaitytojus. 

S. Šalkauskis dar studijuo
damas Šveicarijoje 1918 m. J. 
Tumui-Vaižgantui rašė: Laiky
damas savo pašaukimu filo
sofinį darbą, arba tikriau - tau
tos auklėjimą per filosofiją pri
prantu. .. visur ieškoti tiesos sin
tezės, nes tai yra kiekvienos tik
ros filosofijos uždavinys. Šį sau 
iškeltą uždavinį Šalkauskis ir 
kaip filosofas, ir kaip pedago
gas nuosekliai vykdė visą gy
venimą. Per palyginti neilgą 
20 metų savo aktyvios veiklos 
laikotarpį jo nuolatines pas
tangas ta kryptim lydėjo sėk
mė. Akademiniame darbe 
universitete, spaudoje ir vi
suomeninėje veikloje. Šal
kauskis, praktiškai įdiegęs sa
vo pilnutinio (visuminio) ug
dymo sistemą išaugino ištisą 
jaunų mokslininkų ir mokyto
jų kartą, įnešusią svarų indėlį 
į Lietuvos mokslą ir kultūrą. 
Silpnėjant sveikatai Šalkaus
kis skubėjo įspėti visuomenę 
apie jai gręsiančius pavojus ir 
ieškoti išeities iš artėjančios 
krizės. Paradoksalu, kad pas
kutiniai trys Šalkauskio dar
bai dabar yra net aktualesni, 
negu tada, kada jie buvo ra
šyti, t.y. daugiau kaip prieš 70 
metų. Dar nepraradus nepri
klausomybės, Šalkauskis pa
stebėjo neigiamas raidos ten
dencijas mūsų visuomenėje, 

kurios greit prasidėjusių oku
pacijų sąlygomis, ir net atga
vus Lietuvai nepriklausomy
bę, atvedė mūsų Tėvynę į gilią 
ir visapusišką krizę. 

Jau 1935 m. gale Šalkaus-

kis laiške prezidentui A. Sme
tonai nurodo eilę tautininkų 
vienpartinio režimo ydų, ke
liančių grėsmę Lietuvos atei
čiai. Šalkauskis šiame laiške 
rašė: "Šitas režimas neįstengė 
įtikinti visuomenės, kad jam 
visų pirma rūpi valstybės ir 
tautos reikalai. Susidarė įspū
dis, kad pirmas ir svarbiausias 
jo rūpestis yra tvirtai įsitvirtin
ti užimtoje pozicijoje ir pasto
viai laikytis valdžioje". 

"Tuutininkų režimas yra 
politinė sistema, kurioje ne 
vyriausybės interesai subordi
nuojami visuomenės intere
sams, bet atvirkščiai, visuo
menės interesai subordinuo
jami vyriausybės interesams". 
"„.Liūdniausia šiuo atžvilgiu 
yra tai, kad dabartinė politinė 
sistema ir net daugelis naujai 
išleistų įstatymų stumia mūsų 
visuomenę į beprinciškumo, 
oportunizmo vagą". " ... Tuuti
ninkų jaunuomenė, kaip ir 
kiekviena kita favorizuoja
moji jaunuomenė, auga karje
rizmo ir materialinių išskai
čiavimų nuotaikoje". "„.Tuo 
metu, kai pavojai Lietuvos 
valstybei iš šalies vis auga ir 
darosi kas kart vis grasesni, 
viduje viešpatauja nelemto 
pakrikimo stovis. Tuutininkų 
režimas ne tik nesugebėjo nu
ginkluoti idėjinių savo priešų 
ir patraukti juos į savo pusę, 
bet neįstengė suvienyti net sa
vo šalininkų, iš kurių opurtu
nistiški prisitaikėliai vaidina 
valdančioje grupėje paraly
žiuojančio balasto rolę„." 

Dauguma čia paminėtų 
reiškinių stebėtinai primena 
tai, ką dar didesniame laips
nyje matome šiandieninėje 
Lietuvoje. Tukie pat procesai, 
ydos ir tendencijos kartojosi 
per visas okupacijas, o dabar 
net atviriau reiškiasi nepri
klausomoje Lietuvoje. Matyt 
tautininkų režimas, kurio są
lygomis šios blogybės dar ne
buvo taip išbujojusios kaip da
bar, o okupacijų metais buvo 
labiau okupacinio režimo sle
piamos, šiuo metu atvirai iš
lindo į paviršių. Deja neliko 
įtakingų ir susivienyjusių jėgų, 
kurios galėtų šioms ydoms 
veiksmingai pasipriešinti. Tuo 
labiau, kad praturtėjusių pini
gais paremta korupcija bet 
kokį aktyvesnį pasipriešinimą 

užgniaužia. O teismai ir pro
kuratūra kol kas viską leidžia 
pro pirštus. 

1936 metais Šalkauskis, 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 
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išanalizavęs atslenkančios kri
zės priežastis, raidą ir struktū
rą, 11-me Lietuvių katalikų 
MA suvažiavime padarė pra
nęšimą tema Ideologiniai da
barties krizių pagrindai ir kata
likiškoji pasaulėži.ūra, atspaus
dintą šio suvažiavimo darbuo
se, vėliau perspausdintą ne 
kartą įvairiuose žurnaluose ir 
išleistą atskira knygute. Kiek
vieną nagrinėjamą reiškinį 
Šalkauskis pradėdavo nuo jo 
apibrėžimo, toliau sekdavo jo 
ištakų ir priežasčių analizė ir 
baigdavo išvadomis, reko
mendacijomis ar raidos prog
nozėmis. Šis darbas buvo skir
tas visai kitai auditorijai, o 
Lietuva tada buvo kitokioje 
situacijoje nei dabar. Tačiau 
jo teiginiai yra iki šiol yra ak
tualūs ir universalūs. Todėl 
bandysiu pristatyti juos pri
taikant šių dienų situacijai ir 
auditorijai. 

Krizės apibrėžimas: "Kri
zė yra intensyviai pergyvena
mas visuomeniniame gyveni
me persilaužimo vyksmas, ki
lęs iš skaudaus patyrimo, kad 
senoji gyvenimo sąranga dėl 
savo netobulumo neatitinka 
dabarties reikalavimų". Krizė, 
pagal Šalkauskį susideda iš 
keturių pagrindinių kompo
nentų : 1. Kultūrinė dvasinė, 
2. Visuomeninė - politinė, 3. 
Socialinė ekonominė ir kaip 
pasekmė: 4. Intelektualinė ir 
moralinė anarchija. 

l. Kultūrinė dvasinė krizė 
- tai tradicinių krikščioniškų 
vertybių faktinio atmetimo 
pasekmė iš ko seka didelis vi
suomenės moralės nuosmu
kis. Masinis alkoholizmas, nu
sikalstamumas net jaunimo 
terpėje, laisvas seksas ir jo 
reklama žiniaskla idoj e, savi
žudybės, šeimų ardymas. Vis
kas suvedama į ekonomiką, 
gamybos ir vartotojimo plė
timą bei pramogų verslą . .Kul
tūra verta tik tiek, kiek ji gali 
atnešti pelno. Kultūros mi
nistras vienoje konferencijoje 
yra viešai pareiškęs, kad kul
tūra yra labai pelninga sritis, 
nes "vienas litas įdėtas į kul
tūrą atneša tris litus pelno". 
Manau, jis turėjo galvoje pir
miausiai "pop-kultūrą", kuri 
tikrai mūsų laikais yra popu
liari ir pelninga, nors su au
tentiška kultūra turi maža ką 
bendro. Pavyzdžiui pop-muzi
ka yra ritmo, triukšmo ir mir
gančių šviesų kratinys. Kartu 
su šio meno "žvaigždžių" ne
visuoment estetiškais judesiais 
jis sukelia "kaifą" šio pramo
gų verslo mėgėjų auditorijai. 
Cia turbūt reikėtų kalbėti 
greičiau apie priklausomybę, 
o ne apie estetinę vertybę. Tuo 
labiau, kad t ai neretai eina 
kartu su alkoholio ar net nar
kotikų naudojimu. Tukios ten
dencijos visose kultūros srity
se nuosekliai veda į dvasinį iš
sigimimą, žlugdantį autentiš
ką tautos kultūrą. 

Nukelta i 11-tą psl. 
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Atkelta iš 1 O-to psl. 

Krikščioniškas vertybes 
nereikėtų tiesiogiai sieti su 
kuria nors religija ar konfesi
ja. V. Kudirka laikė, kad svar
bu yra ne tiek asmens Įsitikini
mai, bet, "kad tavo darbai bū
tų geri ... " Prieškario ateistai, 
tokie pvz. kaip prof. Vabalas
Gudaitis, išauklėti krikščio
niškoje tradicijoje, buvo aukš
tos moralės žmonės. Tuo tar
pu dabartinio valdžios elito 
dalis, viešai demonstruodama 
savo religingumą, neretai vie
šai meluoja tautai. Jokios mo
ralės ar dvasinės kultūros čia 
nėra, kai valdžios elitas nuo
lat supainioja (kaip pirštines!) 
asmeninius bei valstybinius 
interesus ir daug iš to pralobs
ta, o didelė valdomųjų dalis 
beviltiškai ieško būdų kaip iš
gyventi. Pasekmėje auga so
cialinė atsikirtis, didelė visuo
menės dalis viskuo apsivilia, 
niekuo netiki ir emigruoja, o 
kartais - ir nusižudo. 

2. Visuomeninės-politi
nės krizės priežastį Šalkaus
kis matė hberalizmo domina
vime. Dabar hberalizmas ~ 
tomas žmogaus teisių lygybės, 
tolerancijos ir kitais gražiais 
šūkiais. Tučiau jis kompromi
tuoja pačią laisvės sąvoką, 
laisvės už kurią tautinio atgi
mimo metais XX a. pradžioje 
ir pabaigoje tūkstančiai buvo 
pasiruošę paaukoti net gyvy
bę. Laisvė turi dvi puses - lais
vė nuo ko ir laisvė kam. Dabar 
vyraujantis, nors ir nedekla
ruojamas, liberalizmas propa
guoja laisvę beveik nuo visko, 
t.y. atsiriboja nuo bet kokių 
įsipareigojimų - šeimai, Tėvy
nei, moralinėms vertybėms, 
valstybei, nes tai yra jų asme
ninės laisvės suvaržymai. Lie
ka vienintelis įsipareigojimas 
turtui ir karjerai. Valdžia ne
retai ignoruoja net Konstitu
cijos reikalavimus. Supranta
ma šiomis sąlygomis klęsti ko
rupcija, teisėsauga yra ne
veiksni, piliečiai netiki val
džios pažadais ir pareiškimais. 
Galima abejoti kiek valdžia 
yra savo sprendimuose ne
priklausoma, o kiek pati yra 
valdoma monopolinio ka
pitalo interesų grupių 

3.Socialinėsekonominės 
km.ės priežastį Šalkauskis ap
tarė kaip "principinį ekono
mizmą" sudarantį krizės pa
grindą. Jis ''yra suardęs tikrąją 
žmogiškųjų vertybių hierar
chiją ir dorini žmo~jo gy
venimo vientisumą". Šalkaus
kis pripažįsta, kad "Asmeninė 
nauda pasidarė kapitalizme 
tobulai išnaudojamu varikliu, 
kuris sugebėjo suteikti žmoni
jai stebėtinų materialinių ir 
techninių pasiekimų". Labai 
naivu būtų galvoti, kad mūsų 
sąlygomis rinkos ekonomika, 
ar ekonominio modelio pa
rinkimas galėtų išspręsti ašt
riausias valstybės ar tautos 
problemas, kurios glūdi anaip
tol ne vien ekonomikoje. Kol 
klestės korupcija, reikiamai 
nefunkcionuos teismai ir di
delė valdžios dalis rūpinsis tik 

savo asmeniškais interesais, 
tol jokios socialinės ekonomi
nės pažangos nebus. Nestebė
tina, kad didėjant socialinei 
atskirčiai ir sulaužius pažadus 
jautrių socialinių išmokų kri
zės metu neliesti, visuomenės 
pasitikėjimas valdžia yra su
žlugęs. Joks darnus valdan
čiųjų ir valdomųjų sugyveni
mas šiomis sąlygomis yra ne
įmanomas. 

Nevyriausybinės organi
zacijos (NVO), turinčios tar
pininkauti santykiams tarp pi
liečių ir valdžios Lietuvoje yra 
silpnos, susiskaldžiusios ir val
džios veiksmams beveik netu
ri jokios įtakos. Gal naujų vil
čių suteiks pradedamas kurti 
Europos ekonomikos ir socia
linių reikalų komitetas (EES
RK). Jo įstatymo projektas 
jau yra paruoštas ir Seime tu
rėtų būti svarstomas. Jeigu 
šiam komitetui pavyktų suvie
nyti NVO organizacijas, iš
vengti oligarchinių grupių 
diktato ir jei jis galėtų bendrai 
veikti su valdžia taisant esamą 
situaciją, tai padėtis galėtų 
pradėti keistis i gerą. Tučiau 
tam reikėtų labai daug ką Lie
tuvoje pakeisti grįžtant prie 
tradicinės vertybinės orienta
cijos. 

Krizės pasekmė pagal 
Šalkauskį yra 4. Intelektuali
nė ir moralinė anarchija, prie 
kurios veda daugelio piliečių, 
o ypač - elito laisvė be garbės 
deklaruojant pareigą tarnauti 
tautai ir valstybei pareigą, bet 
jos nevykdant. Elito godumas 
turtui naikina visas mokslo, 
kultūros ir socialinės saugos 
institucijas, viską vertinant 
rinkos ekonomikos terminais 
kaip pasipelnyjimo šaltini. Ry
šium su tuo vyksta mokslo ir 
kultūros naikinimo procesas, 
dangstomas optimizacijos, 
sustambinimo ir kitais ne
advekačiais terminais. Žo
džiai Tu.uta, Patriotizmas, Tė
vynė, kaip neatitinkantys šiuo
laikinės postmodernistinės 
pasaulėžiūros ir rinkos eko
nomikos nenaudojami. O su 
šiais žodžiais širdyje tūkstan
čiai ėjo į mirtį ar buvo vežami 
i Sibirą. Tuo tautos pagrindų 
ignoravimu pakertamos au
tentiškos tautinės kultūros 
šaknys, pakeičiant ją pop-k:ul
tūra, jei tai iš viso galima lai
kyti kultūra. Pagal postmo
dernistinę filosofiją nėra ob
jektyvios tiesos, kultūros ir 
mokslo darbai jos neišreiškia, 
o yra tik "simuliakrai", kurie 
neatspindi realybės. Kuo tad 
gali remtis garbė, pareiga ir 
sąžinė. Nemanau, kad Seime 
ir vyriausybėje nėra sąžiningų 
ir blaiviai mąstančių žmonių. 
Deja, kaip rodo dauguma bal
savimų, jų tėra tik visiška ma
žuma. 

11. IŠEITIES IŠ KRIZĖS 
PAIEŠKOS 

Toliau Šalkauskis svarsto 
galimas išeitis iš krizės ( ci
tuoju): "Siekiant materialinės 
gerovės galima eiti dviem ke
liais: arba redukuoti savo rei
kalus arba didinti gamybą. 

Kapitalistinis pasaulis pasi
rinko antrąjį kelią ir tuo pačiu 
didino ne tik gamybą, bet ir 
žmogaus reikalavimus. Turtai 
kapitalizmui pasidarė sau 
tikslu ... " Aišku tokioje pasau
lėžiūroje negali būti kuriama 
autentiška kultūra visais savo 
pavidalais, kuri kaip ir kūry
biškumas, talentas ar pasiau
kojimas kūrybai už jokius pi
nigus nenuperkami. Pastarai
siais metais sunkios ekonomi
nės, socialinės, ekologinės ir 
moralinės problemos persi
pynė taip, kad jei Vakarų pa
saulio besaikės gamybos-var
tojimo plėtros politikos ten
dencijos nepasikeis, tai mate
matikai - globalinės raidos 
modeliuotojai šio šimtmečio 
vidury ar vėliausiai gale prog
nozuoja nepalyginamai giles
nę krizę, atidursiančią ant da
bartinės Vakarų civilizacijos 
žlugimo ribos. Fizikos pasie
kimai gal padės išspręsti ener
getikos problemas, bet kitos 
esminės socialinės, politinės 
ir moralinės problemos dėl to 
neišnyks ir situacija iš esmės 
nepasikeis. 

Šalkauskis didžiausias vil
tis įveikti krizę dėjo į katali
kiškąją (krikščioniškąją) pa
saulėžiūrą ir jaunimo bei vi
suomenės ugdymą remiantis 
šiomis vertybėmis. Šiam tiks
lui buvo skirti pagrindiniai S. 
Šalkauskio pedagoginiai dar
bai. Jų pagrindą sudaro Pil
nutinio ugdymo sistema, pa
laipsniui vedanti nuo fizinio 
lavinimo prie kultūrinio auk
lėjimo, o tada auklėtinis būna 
pasiruošęs pereiti prie aukš
čiausios ugdymo grandies -
dvasinio religinio ugdymo. 
Apibendrindamas Šalkauskis 
rašo: "Kultūroje per žiniją yra 
siekiama tiesa, per dorą - gė
ris, per dailę - grožis, o per 
religiją - pats tiesos, gėrio ir 
grožio šaltinis, pirmutinė visų 
daiktų priežastis". Ši ugdymo 
sistema buvo papildyta sava
rankiško asmenybės ugdymo
si ir tobulėjimo priemonėmis, 
tšdėstytomis paskutiniuose 
Salkauskio darbuose Jauni
'!"as ir gyvoji dvasia (1938 m.) 
ir Inteligentijos koncepcija 
(1939 m.). Iki pat savo mirties 
Šalkauskis kūrė optimalios 
Lietuvai politinės santvarkos 
projektą. 

IŠVADOS 
1. Esamos visapusiškos 

krizės priežastys yra postmo
dernistinė ir liberali pasaulė
liūra neigianti objektyvią 
tiesą. 

2. Krizę gilina besaikis 
godumas, moralės bei Konsti
tucijos principą pažeidimai 
ir socialinis neteisingumas. 

3. Jaunimo lavinimas daž
nai demoralizuoja ugdant go
dų vartotoją, o ne idealistą 
pilietį ir patriotą. 

4. Šalkauskio darbai nu
rodo kelią kaip iš krizės išeiti 
išugdant atspanĮ blogiui jau
nimą ir veiklų inteligentą
patriotą, gebanti atsispirti 
tautą ir valstybę llngdan
tlems veiksniams. 

(Šis pranešimas buvo 
skaitytas Lietuvos seime š.m. 
vasario 25 d. Kalba netaisyta. 
Red.) 

2010.IV.13 Nr.15 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

TAUPOMOJI 
545KAITA 

"TFSA" !Neapmoke stinama 
taupomo ji sąskaita) 
Kasdienini ų kintamųjų palūkanų 

„ 
INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.10% 
l metų iškeič iamas 1.00% 

1-------------l Neša metines ar sudėtines 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.25% 
1.75% 
2.50% 
2.60% 
3.10% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasd ien i n ių 
palūkanų čekių / taupomo ji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00- $24,999.99 0.150% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė L1 A l 
(Taikomas pelno padal inimas) 

l metų 1.10% 
2 metų 1.50% 
3 metų 2.30% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 
l metų iškei6amas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1-J-A_V __ D_O_L E-R-1 Ų--KA_S_D_I E-N-1 N-1 Ų _ _J 270- 364 d ienų 
l metų 

PALU KANŲ 0.20% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.00% 
1.50% 
2.00% 
2.50% 

PASKOL11 NUOŠIMCVIAI 
3 metų ~ 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
5 metų 

PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 
mažesniois nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

1 metų 

3.00% t-----------' 
2.25% 
3.10% 
3.35% 
4.00% 
4.50% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

K.asdieni.nių 
kintamų 1ų pa lūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

1-------------l 5 metų 

1.20% 
1.25% 
1.75% 
2.50% 
2.60% 
3.10% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Vi_si. pa~~!kti _nuoš.imč~?i gali 
bull ke1c1am1 be 1spėpmo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

f:t:H 
PARAMA 

w w w. parama . ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palan kūs nuošimč iai . Malonus ir sąžiningas asmenin is patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

_;)~~·~;t-':'::-~-\i,i-~ ;.)"..;,.,.':;:-..<. 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 
Stalo teniso pirmenybės 

Š.m. ŠALFASS-gos stalo teniso pirmenybės įvyks gegu
žės l, šeštadienį, "Cleveland Table Tennis Association", Ma
sonic Building, 3615 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115 (4-
as aukštas). Varžybų pradžia-11 v.r. Varžybos vyks tik vieną 
dieną. Varžybas vykdo Klyvlando LSK "Zaibas". Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių kilmės žaidėjai, atlikę 2010 m. regist
raciją ŠALFASS-je. Išankstinė dalyvių registracija, nurodant 
numatomas dalyvauti rungtis, privalo būti atlikta iki 2010 m. 
balandžio 16 d. imtinai per Algirdą Bielskų, 18621 Neff Rd., 
Room C-208, Cleveland., OH 44119. Tel. 216 481-3785; fak
sas: 866 481-8883; el.paštas: vciurlionis@msn.com. Galutinė 
dalyvių registracija - varžybų dieną, gegužės l, atliekant 
prievoles ir mokesčius. ŠALFASS centro valdyba 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) paskutiniosiose regu
liariojo sezono rungtynėse 
Vilniuje susitiko vietos "Lie
tuvos ryto" klubas ir Kauno 
"Žalgirio" komanda. Princi
pinių varžovų dvikova buvo 
svarbi, nes nuo jos baigties 
priklausė, kuri komanda už
ims pirmąją vietą varžybų 
lentelėje. Šį kartą laimingesni 
buvo vilniečiai ir "Lietuvos 
rytas" įveikė varžovus po at
kaklios kovos 90:81. LKL var
žybų baigmės lentelė: l. Vil
niaus "Lietuvos rytas" - 23 
taškai; 2. Kauno"Zalgiris" -
22 t.; 3. Šiaulių "Šiauliai" - 19 
t.; 4. Utenos "Juventus" - 13 
t.; 5. Klaipėdos "Neptūnas" -
11 t.; 6. Panevėžio "Techasas" 
- 11 t.; 7. Prienų "Rūdupis" 
-11 t.; 8. Vilniaus "Perlas" -
11 t.; 9. Vilniaus "Sakalai" -
10 t.; 10. Marijampolės "Sū

duva" - 8 t.; 11. Kėdinių "Ne
vėžis" - 6. t.; 12. Alytaus 
"Alytus" - 6 t.; 13. Kauno 
"Aisčiai" - 5 t. 

• Du geriausi naujojo 
tūkstantmečio pasaulio galiū
nai - lietuvis Žydrūnas Savic
kas ir lenkas M. Pudzianowski 
vėl susitiko akis į akį. Tačiau 
šį kartą ne galiūnų varžybose, 
o siekdami naujo pasaulio re
kordo. Bandymas pagerinti 
300 kg naščių nešimo rekordą 
vyko Romoje prieš pat šv. Ve-

lykas. Kaip ir praeitų metų 
pasaulio čempionate, vėl 

triumfavo lietuvis Ž. Savickas. 
Jis pasiekė naują pasaulio ir 
Ginness knygos rekordą, 300 
kg sveriančius naščius nune
šęs 70 metrų per 60 sekun
džių. Lenkas per tą patį laiką 
įveikė 60 metrų. Ž. Savickas, 
kuris nuo 2003 metų pagerino 
jau 44 pasaulio rekordus, į sa
vo saskaitą įsirašė ir Ginness 
rekordą. 

• Pergalę po dviejų ne
sėkmių iš eilės Europos jau
nių (iki 18 metų) regbio čem
pionatą Italijoje baigė ir teisę 
2011 metų rungtyniauti B gru
pėje (9-16 pozicijos) išsaugojo 
Lietuvos rinktinė. Lietuviai 
lemiamose rungtynėse 21 :5 
(7:5) nugalėjo į e grupę iš
kritusius Ukrainos bendra
amžius. 

• Garsiajame Niurnberg 
žiede (Vokietija) prasidėjo 
Vokietijos ilgų nuotolių lenk
tynių čempionatas VLN 
(Langstrecken Meisterschaft 
Nurburgring), kuriame, kaip 
ir praėjusiais metais, "Wei
land Racing" komandos gre
tose jėgas išbandė 23-ejų me
tų vilnietis Andžejus Dzikevi
čius. Pirmojo rato varžybose 
jis su komandos draugu aust
ralu Rodney Forbes iškovojo 
pergalę automobilių klasėje 

"GT3 Cup". VP 

"Darbai svarus, 
įspudingi, neįkainoja01i" 

Atkelta iš 4-to psl. 

Atėjęs į pristatymą evan
gelikų liuteronų Bažnyčios 
vyskupas M. Sabutis prisipa
žino, knygą perskaitęs gal 
penkis kartus. ("Kartais su 
džiaugsmu, kartais su graudu
liu. Gyvenime tie patys 
džiaugsmai, tie patys vargai, 
rūpesčiai"). Pastebi, kad vis 
dažniau atsigręžiam į Mažąją 
Lietuvą, kad "knyga padeda 
pažinti ne tik buitį, bet ir teo
loginę padėtį". Dėkoja, džiau
giasi. Taip pat pasidžiaugusi 
reikšminga, reikalinga knyga, 
įvertinusi visus darbus antraš
tėlės žodžiais, minėtoji Klai-

pėdos universiteto senato pir
mininkė prof. D. Kšanienė 
perskaito (70-čio proga) uni
versiteto bendruomenės svei
kinimą, pasirašytą rektoriaus 
prof. V. Žulkaus. (Knygos 
reikšmę, vertę bei grožį kėlė, 
be minėtų, dr. S. Pocytė, doc. 
dr. N. Strakauskaitė, leidyk
los vedėja, kuri, palinkėjusi 
sudarytoj ai "ir toliau taip 
džiaugtis gyvenimu kaip iki 
šiol", padovanojo ką tik iš
leistą prof. G. Mikelinio kny
gą (Pietistų Psalmių knygos 
istorinis kontekstas). Darbai 
svarūs, įspūdingi, neįkaino
jami... 

Dar prieš visus sveikini-

Stambus leidinys apie sportą 
Kovo 10 d. Vilniuje, Kūno kultūros ir 

sporto departamente (KKSD), buvo sutiktas 
pagaliau dienos šviesą išvydęs pirmasis Lietu
vos sporto enciklopedijos (LSE) tomas. Tai 
pirmasis plačiam skaitytojų ratui skirtas moks
linis informacinis leidinys apie Lietuvos spor
tą, apimantis kūno kultūros, sporto mokslo ir 
praktikos žinių visumą. 

"Šiandien Lietuvos sporto bendruomenei 
labai svarbi diena. Džiugu, kad ji beveik su
tampa su Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo 20-mečiu, - surengtame enciklopedijos 
pristatyme kalbėjo KKSD vadovas Ritas Vai
ginas, - atkuriant Nepriklausomybę labai 
didelį vaidmenį suvaidino ir sportininkai, ku
rie po Nepriklausomybės paskelbimo atsisakė 
atstovauti Sovietų Sąjungai. Enciklopedijos 
išleidimas - sporto bendruomenei labai svar
bus įvykis, nes tik enciklopedija gali pilnai 
atspindėti visus mūsų pasiekimus". 

"Reikšminga, kad valstybingumo atkūri
mo išvakarėse sporto judėjimas įteikė vieną iš 
reikšmingiausių dovanų. Be istorinės atmin
ties nėra ateities, - teigė buvęs Lietuvos res
publikos prezidentas Valdas Adamkus, - Lie
tuvos sporto gyvenimas bangavo kaip ir vals
tybės gyvenimas. Galėčiau išskirti tris sporto 
gyvenimo etapus. Pirmasis - nuo 1918 metų 
iki pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados 
1938 metais. Tai buvo lūžis, sporto įtvirtinimo 
gyvenime laikotarpis, suteikiant sportui dau
giau galimybių. Antrasis laikotarpis - 50 oku
pacijos metų. Apie jį negaliu kalbėti "iš vi
daus", tačiau tai buvo individualių Lietuvos 
sportininkų sužibėjimo laikotarpis. Ta santvar
ka suteikė sportininkams galimybes tobulėti, 
tačiau pagrindinis sportininkų 

Leidinį sudaro 360 bendrųjų straipsnių, 1566 
biografijos ir apie 800 iliustracijų. Lietuvos 
sporto enciklopedijos rengimo darbai buvo 
pradėti dar 1993 metais, tačiau dėl įvairių 
priežasčių 2001 metais šis procesas nutrūko. 
Jis buvo atnaujintas po penkerių metų. 

2006 metais pirmajam tomui parengtus 
straipsnius ir visus dokumentus inventorizavo 
specialiai sudaryta KKSD komisija. Leidėjo 
darbai buvo perduoti Lietuvos sporto infor
macijos centrui (LSIC), kuriame buvo įkurta 
LSE redakcija. LSE Mokslinės redakcinės ta
rybos vadovu buvo paskirtas profesorius ha
bilituotas daktaras Povilas Karoblis, vyriau
siuoju redaktoriumi paskirtas prof. hab. dr. 
Stanislovas Stonkus, o leidybos ir kitus organi
zacinius klausimus sprendė LSIC direktoriaus 
Zigmanto Motiekaičio vadovaujama darbo 
grupė. LSE Mokslinė redakcinė taryba patvir
tino enciklopedijos struktūrą ir vardyno suda
rymo kriterijus. Rengiant enciklopediją bend
radarbiauta su Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutu. Sukurta ir speciali elektroninė 
duomenų bazė, kurioje fiksuojami visi straips
nių rengimo tarpsniai. Vardyne jau įtrauktos 
3393 pavardės ir gautos 2089 biografijos. 

Rengiant pirmąjį enciklopedijos tomą, 
2008 metais buvo sukurta internetinė enciklo
pedija (www.lse.lt), kurioje visi parengti 
straipsniai iš karto pateikiami visuomenei, jie 
gali būti operatyviai patikslinami ir papildo
mi. LSE užsakovas - Kūno kultūros ir sporto 
departamentas, leidėjas - LSIC, LSE rengimą 
ir leidybą finansavo Kūno kultūros ir sporto 
rėmimo fondas. Lietuvos ryto žinios 

variklis buvo tautinis aspek
tas. Trečiasis laikotarpis - po 
Nepriklausomybės atkūrimo. 
Turime sportinę organizaciją, 
sporto įžymybių, stiprų ir ryš
kų olimpinį judėjimą, stovime 
ant tvirtų pamatų". 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

"Pervertęs kelis puslapius, 
turiu prisipažinti, kad dau
gelio pavardžių nesu girdėjęs. 
Tai bus istorinė knyga, kuri 
parodys jaunimui, nuo ko pra
sidėjo Lietuvos sportas. Ti
kiuosi, kad enciklopedija ras 
savo vietą Lietuvos sporto ger
bėjų knygų lentynose, o mes, 
sportininkai, stengsimės lieti 
dar daugiau prakaito, kad ji 
būtų nuolat pildoma", - sakė 
enciklopedijos sutiktuvių ren
ginyje dalyvavęs dukart olim
pinis čempionas disko metikas 
Virgilijus Alekna. Pirmasis 
Lietuvos sporto enciklopedi
jos tomas, kurį sudaro 724 
puslapiai, apima A-K raides. 

mus, paskaitas, parodas, pri
statymus Dialogo savaitraštyje 
buvo paskelbtas žurnalistės 
Elenos Tervidytės pokalbis su 
l. Lukšaite. Iš pokalbio, pava
dinto "Kraštas, kur gęsta lie
tuviškų mokyklų žiburiai", 
aiškėja, kad "kai kurie (lenkų) 
istorikai iki dabar rašo Rzecz 
Pospolita (Žeč Pospolita) 
Polska (nepridėdami Lietu
vos vardo). Juos erzina toks 
elementukas kaip Lietuva". 
Štai prieš kelis dešimtmečius 
daug tyrinėjusio LDK istoriją 
žodžiai: "( ... ) ar Jūs suprantat 
(kreipinys į l. Lukšaitę), koks 
lašelis slavų jūroje esate? Ko 
Jūs šokinėjate? Baigtis vis tiek 
aiški". ("Kas turi ausis - te
klauso", kas turi galvą - tepa
mąsto ... ). O, koks elementu
kas mūsų kultūros pasaulyje 
yra ... Ingė Lukšaitė! 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

G RIAUSIAPIRK 1, 
kai ipotekos (morgičių 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 

'PĖDOS S'PECIALISTAS 
HIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KUL O SKA MAI 

... PEDO KAU MAI 

• PRJIMAME VIS 
L....:=::::::::::..._---l PLA INrUS DRAUDIMUS 

• TERILO [RA KIAI 

L/GO JUS PRJIMAME: 
352 W1 ON T.E. A C T R, Ont. TEL. (905) 648-9176 

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

plokštes , atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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



-BALTIECIŲ VAKARAS 
įvyks š.m. gegužės 4, antradienį, 
Otavoje, Parlamento rūmuose. 

Norinčius dalyvauti prašome registruotis KLB raštinėje 

Tel.: 416·533·3292 
arba el. paštu - klb@on.aibn.com 

KLB 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l R urreclion Rd. Toront O M9A 5G l Tel.: 416-889-5- l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsit sutel/..'tas 5.03 min. dol. Fondo 
pa rindini kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybė 
išlaikymui Kanadoje humanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų ondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIR CONDITIONING &. HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

~ W~ \l..:L~fr-

l:> E t-JI l~L C::~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninės žalo , a t iradu i s ryyium u kūno 

užalojimu, iyieyk jima 
•imigracija į Kanadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojamo turto pirk.ima /pardavima 
• kon ultacijo Li tuv r publika t isė klau irnai 

295 The West Mall 6th Floo~ lbronto ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: wuw.pace!awfirm.com El. pašia~: lawyers@pace!awfirm com 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffiliated 

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 angl iškai 

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

344 L.akeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA 

Velykų bobutė aplankė Toronto Maironio lietuvių mokyklą N tr. P. Sukausko 

XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
NUTARIMAI 

• Įpareigoja skelbti veik
los informaciją bei naujienas 
PL.JS puslapyje 

• Skatiname PLJS valdy
bą rūpintis dvigubos piliety
bės klausimu ir sukurti ofi
cialią PLJS poziciją šia tema 

• Ragina PL.JS skatinti ne
veiklias LJS atnaujinti veiklą 

• Ragina visų kraštų L.JS 
paruošti egzistuojančių lietu
vių jaunimo organizacijų są
rašą su kontaktine informa
cija ir pateikti PLJS valdybai 

• PLJK įpareigoja PLJS 
valdybą informuoti bei koor
dinuoti L.JS apie įvairias gali
mybes išmokti lietuvių kalbą 

• PL.JK skatina PL.JS val
dybą informuoti Pietų Ame
rikos LJS apie galimybes iš
mokti lietuvių kalbą internetu 
bei prisidėti kuriant kursų 
platformą 

• PL.JK skatina PL.JS val
dybą tarpininkauti ieškant bei 
siunčiant "audio" ir "video" 
medžiagą, skirtą lietuvių kal
bos bei Lietuvos kultūros mo
kymui į to pageidaujančius 
vienetus 

• PL.JK skatina PL.JS val
dybą surasti ir siųsti lietuvių 
kalbos mokytojus į Pietų 
Amerikos kraštus ir surasti 
lėšų mokytojo atlyginimui, ap
gyvendinimui ir kelionės išlai
doms padengti 

• XIII PL.JK skatina jau
nimą mokytis lietuvių kalbos 
Vasario 16-osios gimnazijoje 
Vokietijoje bei Lietuvos moks
lo įstaigose 

• XIII PL.JK skatina PL.JS 
valdybą rasti būdų siųsti jauni
mą iš Pietų Amerikos į Lietu
vos mokslo įstaigas nemoka
miems lietuvių kalbos kur
sams 

• Ragina PLJS valdybą 
kurti PL.JS istorijos bei raidos 
archyvą ir jį patalpinti PLJS 
svetainėje 

• XIII PL.J kongresas pri
pažįsta svarbų lietuvių bend
ruomenės įnašą į parapijos ir 
bendruomenės kūrimą, staty
bas bei išlaikymą, ir tai turi 
būti įvertinta. Šie centrai yra 
lietuvių bendruomenės katali
kiškumo ir tautiškumo širdis, 
kuri turi būti išsaugota 

• Skatina PLJS valdybą 
skleisti informaciją apie Lie-

tuvių Išeivijos Studentų Sta
žuotės programą (L.I.S.S.) 

• Skatina PLJS valdybą 
kurti elektroninę platformą, 
kuri padėtų skatinti bend
ravimą ir bendradarbiavimą 
kraštų L.JS 

• Ragina bendradarbiauti 
su tarptautinėmis instituci
jomis ir organizacijomis 

• Įpareigoja bendradar
biauti su Lietuvos vyriausy
binėmis institucijomis ir jauni
mo organizacijomis 

• Prašo, esant būtinybei, 
atstovauti Krašto LJS tos ša
lies vyriausybinėse instituci
jose ir jaunimo organizacijose 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą kurtinau
jas informacijos formas apie 
PL.JS veiklą 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą rinkti ir 
skleisti informaciją apie įvai
rius Lietuvoje vykdomus pro
jektus, studijų galimybes ir fi
nansinę paramą teikiančias 
organizacijas bei suteikti rei
kalingą pagalbą 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą tobulinti 
bei aktualizuoti www.pljs.org 
puslapį, atnaujinant informa
ciją 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą paruošti 
centrinį kraštų LJ sąjungų 
veiklos bendrą kalendorių 
PL.JS tinklalapyje 

• XIII Kongresas įparei
goja PL.JS valdybą PL.JS inter
neto tinklalapyje pateik
ti valdybos veiklos metinę ata
skaitą 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą redaguoti 
PL.JS Statutą ir Potvarkį. Sta
tuto ir Potvarkio projektas tu
ri būti pateiktas PLJS viene
tams likus metams iki XIV 
PL.JK 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą pateikti 
XIV PLJK atstovų skaičių 
Kraštų LJS likus 12 mėn. iki 
XIV PL.JK pradžios 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą turėti ak
tualų Potvarkį ir Statutą PL.JS 
svetainėje 

• XIII Kongresas įparei
goja PLJS valdybą aktuali
zuoti ir analizuoti informaciją 

pasinaudojant naujomis tech
nologijomis (pvz. Facebook, 
Twitter t. t.) 

• XIII Kongresas įparei
goja PL.JS valdybą bendradar
biauti su LiJOT išanalizuo
jant jaunimo organizacijų ko
kybės gerinimo sistemos pa
naudojimą Kraštų L.JS 

• XIII Kongresas įparei
goja PL.JS valdybą išanalizuoti 
bei išnagrinėti PL.JS įregistra
vimo galimybes 

• XIII Kongresas įparei
goja L.JS likus 6 mėn. iki XIV 
PLJK PL.JS valdybai pateikti 
deleguojamų atstovų skaičių 

• XIII Kongresas įparei
goja XIV PL.JK ruošos komi
tetą pateikti PL.JS valdybai fi
nansinę sąmatą, likus 9 mėn. 
iki XIV PL.JK pradžios. PL.JS 
valdyba patikrina sąmatą ir 
pateikia savo pasiūlymus 

• XIII Kongresas skatina 
XIV PLJK ruošos komitetą 
bendradarbiauti su LiJOT, or
ganizuojant XIV PL.JK studi
jų dienas 

• XIII Kongresas įparei
goja XIV PL.JK ruošos komi
tetą per 6 mėn. po XIV PL.JK 
PLJS valdybai pateikti PLJK 
ataskaitą 

• XIII Kongresas pra
šo PL.JS valdybos padėti orga
nizuoti ir palaikyti Pietų Ame
rikos L.JS suvažiavimus bei ra
gina siųsti bent po vieną at
stovą iš kitų kontinentų 

• XIII Kongresas skati
na Venezuelos jaunimą įkur
ti L.JS 

• XIII Kongresas įparei
goja PL.JS valdybą suteikti rei
kiamą pagalbą steigiant Vene
zuelos LJS bei paremti orga
nizuojant vasaros stovyklą 
šioje šalyje 

• XIII Kongresas skati
na kraštų LJS-us nufilmuoti 
bendrą sveikinimą nuo savo 
krašto LJS ir nusiųsti šią nu
filmuotą medžiagą PLJS val
dybai iki 2010 m. pabaigos 

• XIII PLJ Kongresas 
skatina Kolumbijos jaunimą 
dalyvauti Pietų Amerikos LJ 
suvažiavimuose 

• Rengti XIV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 
2013 metų vasarą Didžiojoje 
Britanijoje. Inf. 
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Mielam bendradarbiui 

a.a. ANTANUI BUMBULIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

muoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrom 
VIDAI ir RIMAI su šeimom -

Petras Stepanauskas 

l\flRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
RIMVYDAS SYLVESTRAS 

BIČKUS 
1947 m. lapkričio 2 d. - 2010 m. kovo 19 d. 

Gyvenimo džiaugsmo svaiginti 
ir viltį, ir meib: pažinę, 
Dievams amžiniesiems dėkojam, 
kad jie mums ramybę grąžina. 

Už ta~ kad jie poilsį 1.ada, 
plaldmą širdies nuramina, 
Už ta~ kad pavmgusią upę 
Priglazulžia mmus vandenynas. 

(Longfellow) 

MŪSŲ ILGESYS BUS TAU GIESMĖ. 

Liūdi - žmona Joana Valius-Bičkus, 
Mmgarita ~vedas-Heinz, visa Juozaičių šeima, 

visi draugai ir giminės Lietuvoje 

~< E S JV\ l ~Į J.\ S 
AR'f S'f UDlO 

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

• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

Q pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

s3c~~o: is valid o~~~t~.e~~~~Pysanka" head :a::• 

PADĖKA 
AMŽINYBĖN !~LYDĖJUS MYLIMĄ MAMYl'Ę 

AtA 
EUGENDĄ KRIPIENĘ, 

nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir kaimy
nams, kurie mus skausmo valandoje paguodė. Nuo
širdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, gėles, 
aukas, apsilankymą ir išreikštą užuojautą raštu ir 
žodžiu. Ypatinga padėka klebonui k.un. Vytautui Staš
kevičiui už velionės lankymą, paguodos žodžius, mal
das koplyčioje, gedulines Mišias bei maldas kapinėse. 

Maria ir Algimanlaa Kripai 

"~ PRANEŠIMAS 
~„ TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
~- metinis - visuotinis 
SUSIRINKIMAS 

yra šaukiamas 2010 m. balandiio 25, sekmadienĮ, 
l l:.p.p., Lietavlq Namq Vytauto Didliojo m.en'Je, 

1573 Bloor Street West, lbronto, Ontario 
DalyvauJančiq registnc:ija prasideda 12 'V8L 

SUSIRINKIMO DARBO'IVARKĖ: 
1. Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirm. ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų 
3. Darbotvarkės tvirtinimas 
4. 2009 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas 
S. Pranešimai: a) LN valdybos pirmininko, b) iždininko, 

e) revizoriaus (auditor), d) revizoriaus (auditot) tvirtinimas, 
e) visuomeninės veiklos komiteto, f) revizijos komisijos 
pranešimas 

6. Diskusijos dėl pranešimų 
7. Lietuvių Namų 2010 m. biudžeto tvirtinimas 
8. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos ( 4 nariai), 

b) revizijos komisijos (l narys/ė) 
9. Einamieji reikalai, sumanymai, pasiūlymai/patarimai 

10. Susirinkimo uždaJymas. 
Į LN valdybą bus renkami keturi nariai. Valdybos kadenci

ją baigia: R. Snowden, A Jonušas, J. Norkus ir dr. R. Zabie
liauskas. Bus renkami 3 nariai į valdybą - 3 metams ir vienas 1 
metams. Revizijos komisijos .kadenciją baigia G. Kobelskienė. 
Bus renkamas 1 narys/ė i revizijos komisiją - 3 metams. 

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamo kandidate>ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad ka.ndidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai. 

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų istatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir igaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti j LN raštinę ne vėliau kaip iki 2010 m. balan
cliio 23 d., 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti nowo ir gauti po mi
nėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas gali
ma gauti LN raštinėje. 7bronta Lietuvių Namų Nl4yba 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~C3E 
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 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Elektroninės 
atliekos teršia žemę 

Žemės planeta gali tapti 
elektroninių atliekų saugy~ 
perspėja Jungtinių 'Tu.utų orga
nizacijos aplinkosaugos specia
listai. Pasaulyje kasmet atsiran
da 40 min. tonų įvairių elektro
ninių atliekų - naudotų televi
zorių, nešiojamųjų telefonų, 
kompiuterių ir kitų daiktų san
kaupos. Ypač smarkiai didėja 
jų kiekis sparčiai besivystančio
se didelėse valstybėse Kinijoje 
ir Indijoje. Į jas patenka daug 
naujų ir pasenusių, gendančių 
elektroninio ryšio priemonių, 
bet dar nėra gerai apgalvotų at
liekų surinkimo ir perdirbimo 
programų. Vakarų valstybės 
nuo elektronikos atliekų apsi
saugo jas perdirbant. Per arti
miausią dešimtmetį Kinijoje iš
metamų nešiojamų telefonų 
kiekis padidės 7 kartus, naudo
tų kompiuterių - penkiskart. 
Jau šiemet Kinijoje elektroni
nių atliekų kiekis sieks 2.3 min. 
t, tik JAV jų sukaupia daugiau -
3 min. t. Dar sparčiau elektro
ninių atliekų sankaupos auga 
Indijoje. Jų kiekis, teršdamas 
aplinką ir orą, didėja Pietų 
Amerikos ir Afrikos valstybėse. 
Šį pranešimą parengė tarptauti
nė Jungtinių 'Tu.utų organizaci
jos universiteto, Šveicarijos 
mokslininkų grupė, tirianti 
elektroninės įrangos ir aplinkos 
sąveiką, jos įtaką žmonių svei
katai. IDI. 

LANDSCAPING. ž01ė1 pjoTi
maa, velėnoa dėjimu, krūmq ir 
m.edžiq apkarpymas ir pjovi
mas. Gėlių sodinimas. Pavasa
rio ir rudens aplinkos sutvar
kymas. Skambinti VALDUI 
416-909-2464 (cell). 

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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9J\ 5G t 

PRANEŠA, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 
kurio metu bus pateikta finansinė apyskaita, 

jvyks š.m. balandžio 18, sekmadienj, 12.30 v.p.p. 
trečio aukšto salėje "D" Toronto Lietuvių Namuose, 

1573 Bloor St. W. Toronto, ON 

Narių registracija nuo 12 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p„ susirinkimas prasi
dės po pusės valandos (t.y. 1 v.p.p.) , nežiūrint dalyvau
jančių narių skaičiaus . Susirinkimo darbotvarkėje įtraukta 
valdomųjų organų pranešimai, finans inė apyskaita, rinki
mai bei einamieji reikalai. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo į Kontrolės ko
misiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Fondo nariai, norintys kandidatuoti į Fondo tarybą arba 
Kontrolės komisiją, prašomi kreiptis į Nominacijų komi
siją, ku rią sudaro: Vytautas Bireta, tel. 416-261-4312, 
Gražina lgnaitytė, tel. 416-762-2059 ir Ina Sungailienė, 
tel. 416-614-7736. Kandidatus galima pristatyti iki š.m. 
balandžio 14 d. 

VISI FONDO NARIAI YRA KVIEČIAM/ DALYVAUTI SUSIRINKIME. 

Kanados lietuvių fondo taryba 

PERKAME 
išeivijos dailininkų 

KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 
KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 

balticart@bredband.net 
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TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 

IEŠKO TARNAUTOJO, 
kuris gyventų ir dirbtų "Vilnius Manor" pastate kaip 

SUPERINTENDENTAS·PRIŽIŪRĖTOJAS 
SĄLYGOS: 

>- Turi mokėti anglų ir l ietuvių kalbas ir turėti savo automobi lį . 

>- Pareigos: pastato priežiūra, švara ir pataisymai pagal sutartį . 
>- Atlyginimo dalis: nemokamas dviejų miegamųjų butas, sveikatos priedas 

ir registruotas senatvės pensijos planas. 
>- Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba. 
>- Piniginis atlyginimas pagal susitarimą. 

PAREIŠKIMUS (RESUME) SIŲSTI IKI Š.M. BALANDŽIO 30 D. 
"Vilnius Manor", J . Slivinskas, 1700 Bloor St. W., Toronto, ON M6P 4C3 

Tel. 416-762-1777 arba cell 416-278-6279 el. paštas VM1700@rogers.com 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 
Platesnė informacija teikiama www.milmantasimmigration.com. 
Verčia dokumentus iš a nglų į lietuvių ir iš l i etuvių į anglų ka lbą 

(Federalinės valdžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F647435 7528 E info@milmantasimmigration.com 

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

JO'IVA CONSTRUCTION. At· 
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė· 
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti AI· 
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882·8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems i užsienį ir at· 
vykstantiems j Kanadą. Skambinti Mariui Rusinui tel. 416 588-
2808 ext. 26 dienos metu. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans] 
Sa vininkas J urgis Kul/eSlus 

Efart"S art based on roundtrip and the tr.wtl deparwre date muSt be prior to 04/3'J/2010. Minimum stay: the night bttWttn Sattrday a nd SUnday. Maxirrun stay: 30 dayS. Child discount: 2S% discoi..tt: for d'iildren betv1een 2 and 11 ytars old. 
No Stopovers. CAD200.00 cancellation ftt '4' urbi 1 day prior t o departure:. Cenain amditions and restria:ions may apply. Offer- is subjea: t o limited avaaabillty. diangt and withdrawal without notia. Taxes may varyfrom CA0175.00 - CAD42S.OO 
approxinauly d e:pe:ndingon de:stination. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Mūsų parapijas Velykų 

:eroga dar sveikina: vysk. Juozas 
Zemaitis, MIC, vysk. Juozas 
Matulaitis ir vysk. Paulius Bal
takis, OFM. 

• Dėkojame visiems, prisi
dėjusiems prie Didžiosios sa
vaitės liturgijos, o ypatingai Vi
to Balytos vadovaujamam para
pijos chorui su solistu Rimu 
Paulioniu, Valdo Ramanausko 
vadovaujamam "Angeliukų" 
chorui, zakristijonui Vincui Ba
liūnui, Mišių patarnautojams ir 
Anapilio moterų būreliui, vaiši
nusiam visus parapijos salėje 
kavute bei pyragaičiais. 

• Mississauga mieste mirė 
a.a. Vladas Nausėda, 88 m. am
žiaus. Buvo pašarvotas Turner 
& Porter laidotuvių namuose 
prie Hurontario gatvės. Maldos 
prie karsto buvo balandžio 12, 
pirmadienį, 7 v.v., o laidotuvių 
Mišios - balandžio 13, 11 v.r. 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Laidojamas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Liūdi jo žmona, duk
ra su šeima ir kiti giminės bei 
artimieji. 

• Toronto arkivyskupas pri
mena iš vienų namų į kitus na
mus persikraustantiems kata
likams, kad jų valdžiai duotas 
ankstesnėje gyvenvietėje nuro
dymas, jog remia katalikišką
sias mokyklas, naujoje gyvenvie
tėje nebegalioja, ir jie automa
tiškai įrašomi kaip remiantieji 
viešąsias mokyklas. Todėl reikia 
patiems pasirūpinti, kad toji 
nuoroda apie paramą katalikiš
kų mokyklų vėl būtų atnaujinta. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laida. Taip pat 
galima įsigyti: Richard Scarry 
knygelę vaikučiams Mano žody
nas, Vytės Nemunėlio knygelę 
Meškiukas rudnosiukas, prieš
mokyklinio amžiaus vaikučiams 
"Pučia vėjas" garsaplokštę 
(CD) ir "Dainavos" yYtŲ viene
to garsaplokštę (CD) "Sešiese". 

• Mišios balandžio 18, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą 
Dausą (XLIII metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagoje Gerojo 
Ganytojo šventovėje, balandžio 
18, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Bro
nių Vitkų; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje, balandžio 17, šeš
tad., 3 v.p.p. už a.a. Eugeniją 
Kaminskienę. 

l AUKOS l 
A.a. Vlado Gulbino atmini

minui pagerbti Vyt. ir Br. Pali
lioniai Tėviškės žiburiams au
kojo $20. 

Š.m. balandžio 9 d. sueina 
8 metai nuo "Šarūno" koman
dos krepšininko Rimgaudo
Rimo Bagdono mirties. Jo at
minimui Regina Bagdonienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $80. 

Rasti raktai. Anapilio sa
lėje TŽ spaudos popietei pasi
baigus, balandžio 11 d. rasti į 
metalinį žiedą suverti 4 raktai 
su prie grandinėlės prikabinta 
gintarine puošmena ir raide 
"A". Atsiimti TŽ raštinėje. 

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras"koncer
tuos balandžio 18, ateinantį 
sekmadienį, 4 v.p.p. Anapily
je, minint savo 55 metų veik
los sukaktį, koncertą pavadi
nęs "Sušokim šokimėlį ... " 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį, per 10.45 
v.r. Mišias gieda parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Pakrikštyti: Matias, Vil
mos (Markelytės) ir Nerijaus 
Milerių sūnus, ir Michelle, Lo
retos (Mačiukaitės) ir Stanysla
ve Frydman dukrelė. 

• Pirmos Komunijos iškil
mės vyks gegužės 2 d., per 10.45 
v.r. Mišias, o Sutvirtinimo sak
ramento - gegužės 30 d., per 
Sekmines. 

• Balandžio 12 d. palaidota 
"Labdaros" slaugos namuose 
mirusi a.a. Petronėlė Stočkie
nė, 88 m. Paliko dukras Ramo
ną ir Birutę, sūnus Raimondą, 
Bronių ir Jurgį su šeimomis. 

• Parapijos metinis susirin
kimas vyks šį sekmadienį, ba
landžio 18, 12 v.d. parapijos sa
lėj. Parapijos susirinkimas yra 
gera proga išgirsti apie parapi
jos veiklą ir klausti klausimus. 
Visi parapijiečiai yra kviečiami 
dalyvauti. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyks balandžio 
23 d., nuo 10 v.r. iki 9 v.v. ir 
balandžio 24 d., nuo 9 v.r. iki 
12 v.d. Parapijos tarybos Lab
daros sekcija rūpinasi visais or
ganizavimo darbais ir kviečia 
visus, jaunimą ir suaugusius, 
vyrus ir moteris į pagalbą. Pasi
ruošimo darbai prasidės balan
džio 20 d., 9 v.r. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoj, šią vasarą vyks dvi 
dviejų savaičių stovyklos para
pijos jaunimui ir vienos savaitės 
stovykla šeimoms. Jaunimo sto
vykla lietuvių kilmės vaikams, 
kurie lietuviškai nekalba, vyks 
liepos 4-17 d.d., lietuviškai kal
bantiems liepos 18-31 d.d. ir 
šeimų stovykla rugpjūčio l-7 
d.d. Registracijos blankus gali
ma gauti parapijos raštinėje ar 
registruotis per internetą 
www.kretinga.com. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 18: 8 v.r. už a.a. Joną ir 
Ireną Baltakius; 9 v.r. už a.a. 
Stasį Bekerį; 10.45 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, už 
a.a. Vilę Miliauskienę, už a.a. 
Balį Milmantą; 12.15 v.d. už 
a.a. Vidą Murauškienę. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Tautos fondas (Kanado
je) paaukojo Maironio mokyk
lai $200. Dėkojam. 

• Dėmesio, tėveliai! Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų ve
dėja mkt. Brigita Ručinskienė 
praneša, kad šį šeštadienį, ba
landžio 17, aukštesniųjų litua
nistinių kursų pamokos įvyks 
Don Bosco katalikų mokyklos 
patalpose (Islington-north of 
Dixon) 9 v.r.-1 v.p.p. Prašome 
ten nuvežti ir iš ten atsiimti 
moksleivius. Živilė 

Neatitinka tikrovės 
TŽ nr. 14 R. Namiko kores

pondencijoje "Paminėtos a.a. 
Vinco Verbicko mirties meti
nės" atrasta daug tikrovės ne
atitinkančių teiginių. Paliestieji 
tai prašė paskelbti. Apgailes
taudami dėl išspausdintų ne
tiesų, prašome korespondentus 
teikti tik teisingas žinias, nes jų 
patikrinimo redakcija negali 
atlikti. Red. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r. ir po jų konfirmantų 
pamo~a. Prieš ir po pamaldų 
Rūta Zilinskienė platins bilie
tus į Dainų šventės renginius 
keturis sekmadienius iš eilės. 
Pamaldų metu specialiuose 
vokeliuose bus renkamos aukos 
"Vanagų" vasaros jaunimo sto
vyklai Lietuvoje paremti. 

• Praeitą sekmadienį pa
maldų metu paminėtos a.a. Jur
gio Povilaičio metinės. Jurgis 
Povilaitis gimė 1925 m. sausio l d. 
Giedrių kaime, Jurbarko vals
čiuje, Lietuvoje, mirė 2009 m. 
kovo 8 d. Toronte, ON, paliko 
liūdinčią žmoną Juliją, sūnų 
Haroldą, dukrą Kristiną ir jos 
vyrą John Johnston bei vaikai
čius Michael, Robert ir Bryan, 
brolius Augustą, Algį ir Vytau
tą. Ilsėkis ramybėje! 

Lietuvių Namų žinios 
• Toronto Lietuvių Namų 

visuotinis narių susirinkimas 
įvyks balandžio 25 d., 12 v.d., 
Vytauto Didžiojo menėje. LN 
nariai bus pavaišinti pietumis. 

• Popiečių metu nemoka
ma mašinų stovėjimo aikštelė 
nuo 11 v.r. iki 6 v.v. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje galima išsi
nuomoti mėnesinę vietą. Dėl 
papildomos informacijos kreip
tis tel. 416 532-3311. Baras 
"Lokys" išnuomojamas įvai
rioms šeimyninėms šventėms. 

•Lietuvių Namų interneti
nis tinklalapis, lietuvių kalba: 
www. torontolietuvi unamai. 
com, anglų kalba: www. lithua
nianbanquethalss.ca. 

LN Kultūros komisija 
• "Knygos Lietuvai vajus" 

praneša, kad jau yra baigta 
ruošti paskutinė siunta - 5 dė
žės užsienio lietuvių autorių 
knygų, kuri bus persiųsta Lie
tuvos bibliotekoms. Dėkojame 
visiems tautiečiams, prisidėju
siems knygomis, lėšomis bei 
darbu prie vajaus sėkmingumo 
ir paskutinei aukotajai T. Ras
tapkevičienei už knygas ir 100 
dol. auką. 

• LN Kultūros komisija 
Lietuvių Namuose rodys doku
mentinius filmus iš "XX am
žiaus slaptųjų archyvų" ciklo. 

• Gegužės 2,v sekmadienį, 
2 v.p.p, filmas "Zemaitis pas 
Beri ją". Pagal gausius istori
nius šaltinius yrgi. atkurtas L. 
Berijos ir Jono Zemaičio-Vy
tauto pokalbis Maskvoje. 

• Gegužės 9 d., po Moti
nos di~nos minėjimo - 2.30 v. 
p.p., "Zvalgybos pulkininkai". 
Atskleidžiamas tragiškas liki
mas Lietuvos žvalgybos vadų, 
kurie buvo suimti Lietuvoje 
prieš Sovietų okupaciją, išvežti 
į Maskvą ir ten sušaudyti. 

• Gegužės 23, sekmadienį, 
2 v.p.p., "Pučai ir teroras Lie
tuvoje". Po ginkluoto per
versmo 1,,926 m. Lietuvoje kilo 
įtampa. Siam dokumentiniam 
filmui paruošti medžiaga buvo 
surinkta iš lenkų karinio ar
chyvo. Vytas Kulnys 

IX Dainų šventės bilietai 
bus platinami bal. 18 Prisikėli
mo parapijoje (Toronte) ir 
"Gintaro" koncerte, Anapilyje 
(Mississaugoje ); bal. 25: Lietu
vių Namų metiniame susirinki
:gie, Toronte; bal. 30, geg. 1-2: 
SALFASS varžybose Klyvlan
de; gegužės 16 d. ir birželio 13 
d. po Mišių Prisikėlimo parapi
jos salėje; interneto tinklala
pyje: www.dainusvente.org. 

~ MOI\JTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje balandžio 18 d., per 11 v.r. Mišias, 
giedos Lietuvių moterų kvartetas iš Bostono. Po Mišių salėje bus 
L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos metinis susirinkimas. 

A.a. Vytautas Sabalys, 87 m. amžiaus, mirė balandžio 10 d. 
Po gedulinių Mišių Aušros Vartų šventovėje, balandžio 17, 11 
val. palaikai sudeginti. Liūdi duktė Dalė, sūnūs Linas ir 
Gintaras, 5 vaikaičiai, dvi vaikaitės ir žmona Marija. Mirusiojo 
atminimui buvo renkamos aukos Vaiko tėviškės namams. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Balandžio 11, Atvelykio sekmadienį, Montrealio lietuvių 

choras, drauge su Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų 
chorais, prieš šv. Mišias atliko koncertą giesmių iš kantatos 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva - Protėviai, Motinos rauda, Krikšto 
giesmė (žodž. a.a. poeto Henriko Nagio, muzika muz. Alek
sandro Stankevičiaus). Kleb. kun. Aloyzas Volskis atnašavo šv. 
Mišias. Skaitovai - Antoinette Brilvičienė prancūziškai, ir Zig
mas Skučas lietuviškai. Jungtinis choras, vad. A. Stankevičiaus, 
giedojo religinių giesmių. Sol. Guy Ženaitis giedojo Koks didis 
Tu. Mišios baigtos Prisikėlimo himnu. Vargonavo Colette 
Favretti. Vyko pietūs ir įdomi loterija parapijos salėj. Rita Bar
šauskas surengė Rūpintojėlių bei meno kūrinių parodą. Orga
nizatorė Joana Adamonytė pasveikino visus gausius dalyvius, 
padėkojo Šv. Kazimiero parapijos komitetui ir administratorei 
Alice Skrupskytei už pagalbą. Klebonas kun. Aloyzas Volskis 
tarė kelis žodžius apie Kristų, Rūpintojėlį ir perskaitė poeto 
a.a. Henriko Nagio parašytą Maldą. Daiva Jaugelytė-Zatkovic 
perskaitė kantatos įvadą. Haroldas Celtorius kalbėjo apie kan
tatą ir jos autorius - poetą a.a. Henriką Nagį ir muziką Alek
sandrą Stankevičių. Kleb. kun. A. Volskis palaimino stalus. 
Pradėta margučiais. Pelnas skiriamas chorui dalyvauti Dainų 
šventėje Toronte. VL 

ADANIONIS CASTELLI INSURANCES 
L ABRECQUE. BROU IL L ETTE, C A STELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTR AL. QUE. H2L 1 L3 
TB....: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A. l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

Montrealio lietuvių kredito uniios LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Įvyks 201 o m. balandžio 25, sekmadienĮ , 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Seve, Montreal 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

nuo 11.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdybos 

posėdis įvyks balandžio 21 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. Dalyvaus 
ir pranešimus padarys vedėjas 
Robert Berg ir adm. Eric Ha
rela. Labdaros fondo lėšų tel
kimo komitetas sparčiai ruošia
si oficialiam pastatytos pa
stogės atidarymui gegužės 2 d., 
2 v.p.p. Bus vaišės ir muzikan
tai, kurie pralinksmins visus. 
Kitas lėšų telkimo posėdis įvyks 
balandžio 27 d., 7 v.v. Slaugos 
namuose. GP 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pa
žymėta ant laikraščio lipdės 
su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 

Tėviškės žiburių metinėje, 
tradicinėje popietėje Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 11, 
Anapilio sodybos didžiojoje 
salėje sutilpo "mažoji Dainų 
šventė", arba IX Dainų šventės 
"oficiali repeticija", susidomė
jusiems dalyviams išklausant ir 
puikiai įvertinant dvylikos 
dainų spalvingą repertuarą, 
pavadintą "Dainos sparnais 
tėvynės žiburį nešuosi širdyje". 
Daugiau kaip 100 dainininkų 
chorui dirigavo muzikės Dalia 
Viskontienė ir Nijolė Beno
tienė, pabaigoje apdovanotos 
gėlių puokštėmis ir šiltais ploji
mais. Akompanavo muz. Ilona 
Beres, solo dainavo Aras Puo
džiūnas, programos pranešėja 
Aldona Remesat. Popietę svei
kinimu pradėjo KLKK dr-jos 
"Žiburiai" pirmininkė Giedra 
Paulionienė, užbaigė padėka ir 
kvietimu pasivaišinti, pabend
rauti, pabandyti laimę loterijoje. 
(Plačiau kt. nr.). Dlv. 




