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Atrasti motiną 
Motinėlės, sengalvėlės, apdainuotos, pavasario gėlytė

mis apdovanotos, gerbtos, guostos, mylėtos, mūsų tautai 
daugybę kilnių vaikų išauginusios dar tais laikais, kai jokių 
švenčių ir specialių dienų joms pagerbti nebuvo. 

O buvo kiekviena diena šventė, nes tikros meilės pa
sidalinimas reiškė daugiau nei metiniai įrašai kalen
doriuose. To užteko visiems šeimos nariams, visoms 

trims kartoms, sutilpusioms po vienu stogu. Koks vaizdas, 
koks prisiminimas! Deja, jis ne džiaugsmui, ne nostalgijai, 
gal ir ne romantikams, kurie praeitį idealizuoja. Tas vaizdas 
kažkaip savaime iškyla, kai ruošiamės švęsti Motinos dieną. 
Nevienodai ji švenčiama, nes nevienodos motinos, nevieno
di vaikai, ne tie patys ir tautų papročiai, ne tos pačios aplin
kybės, o labiausiai skirtingi gyvenimo būdai. Zmonės išsi
skirstę kur kam patogiau, maloniau, kur užsiėmimai riša, 
kur tave suka kasdienybės ratas. Retai kur trys kartos begy
vena po vienu stogu. Net ir per didžiąsias metines šventes 
sąlygos neleidžia visiems kartu pabūti. Skirtingi senelių, 
tėvų ir vaikų keliai atskiria juos, nutolina, o bėgantis laikas 
ne jungia, bet grupuoja. Aplinkos įtakos ima vadovauti 
kiekvienai grupei. Keičiasi nuotaikos, dažnai ir pažiūros. 
Apie ką bekalbės susitikę, nebent apie tolimą praeitį, kai 
visi dar buvo vaikai, ir viskas atrodė lengva ir paprasta. Su
mažėjęs pasaulis dar daugiau skirsto žmones, maišo, kuria 
naujas pažintis, atsiranda tiek daug užsiėmimų, kad visi 
choru šaukia - nebėra laiko. Motina tampa tarsi kažkokiu 
paminklu, simboliu, gražių pasakų vyriausia veikėja, kone 
lygiomis su mirusia - reikia prisiminti, pagerbti, gal ir dova
nėlę nupirkti, reikia išlaikyti tradiciją, bet dažnam to laiko 
nebelieka su ja nors kiek ilgėliau pabūti, pabendrauti, at
gaivinti kažką brangaus ir tolydžio jau prarandamą. Žino
ma, yra dar jaukių, uždaresnių vietelių, kur jaučiama per 
kartų kartas išsaugota šeimos glauduma. 

B ĖGANTIS laikas motinų neaplenkė. Jas lygiomis su 
kitais įtraukė ton pačion srovėn. Ir neša kažkur kaip 
daugelį skubančių, kad nepasiliktų, kažką nepraras

tų, kažkuo kitokiu nepasirodytų, nes dabar toks laikas, taip 
dabar reikia - tartum kas būtų kada nusprendęs. Ir moti
nai, kaip ir visiems kitiems, jau reikia skubėti gyventi. Ir ji 
pagauta tos pačios, daugybę žmonių supančios nerimasties. 
Toje kunkuliuojančioje srovėje - šimtai užduočių, lenkty
nių, rūpesčių, ženklų su užrašais - geriau, daugiau, greičiau. 
Ir šičia kaip tik mes turime surasti Motiną, nesakyti, kad jos 
neberandu, kad ji tokioje minioje nebeatpažįstama, kad ji 
ne tokia, apie kurią senose knygose surašyta. Mes neturėtu
me teisintis, kad jos nebematome, nes visi jau esame per 
daug užsiėmę, susimaišę. Mes neturėtume jos vengti bijoda
mi išgirsti vis tuos pačius pamokymus, patarimus, nurody
mus. Kokia praraja bebūtų atsivėrusi tarp "senųjų" ir mo
derniųjų pažiūrų į gyvenimą ir jo tikslą- motinos meilė vai
kams išlieka jokių sąlygų ar naujovių nesaistoma. Žinoma, 
išimčių pasitaiko ir apie jas dažnai plačiai kalbama, kaip ir 
apie kiekvieną neigiamą dalyką, kuris dažnai būna įdomes
nis. Atrasti Motiną, ir tai ne vien tokią, kuri mus mokė 
vaikščioti, ant kelių pasisodinusi rodydavo knygutes, sekė 
pasakas, maitino ir nubraukė ašarėles - atrasti ir kitokią -
tai didžiausia dovana jos dieną švenčiant. Atrasti tokią, ko
kia ji šiandien yra ir kokie mes patys - užaugę, savarankiški, 
dažnai išdidūs, gal jau ir turtingi, užsiėmę šimtais dalykų, 
daugelis patys savas šeimas jau sukūrę. Atrasti ją gyvą. At
rasti sergančią. Atrasti mirusi~ Kartu ir tą amžiną palikimą 
- didžiąją ir tikrąją jos meilę. CS 
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Žydinti žemė sveikina Mamą •.. Ntr. V.Maco 

Padainuok su šilais paslaptingais, Kol saulėlydžiu žydi padangė, 
Kai ateina tyli sutema, Kol tokia sumaištis tarp žiedų, 
Kaip kadais man dainavo mama, Skaidresnės aš dainos nerandu, 
Dainą savo tėvų ilgesingą. Tik vienintelę - "Lietuva brangi" ... 

MYKOLAS KARČIAUSKAS 

Lietuva geopolitikos kontekste 
Politologės prof. Fransuazos Thom žvilgsnis į Lietuvą 

ONA VOVERIENĖ 

Prieš devynerius metus rašiau apie žymio
sios politologės antikomunistės Sorbonos uni
versiteto profesorės Fransuazos Thom žvilgs
nį į to meto Lietuvos politinę būklę. (Voverie
nė O. Niūriausios prognozės pildosi. 11 XXI am
žius. - 2001.11. 21, p. 7). 

Tada ji savo straipsnyje Kruvinoji repeticija 
atskleidė Kremliaus scenarijų kaip užgniaužti 
Baltijos šalis. Tas scenarijus turėjo būti įgyven
dintas keliais tarpsniais: 1) stipri propagandi
nė ataka, kelianti mintį, kad Baltijos šalys ne
mokės tvarkyti savo ekonomikos be Rusijos 
"specialistų" pagalbos ir Baltijos valstybės tu
rės neišvengiamai žlugti; 2) sprogdinimai Lat
vijoje ir Estijoje, šiek tiek vėliau ir Lietuvoje 
turėjo įbauginti nepaklusniuosius; 3) tuometi
nės premjerės K. Prunskienės teatralizuotas 
kainų pakėlimas, turėjęs išprovokuoti nepasi
tikėjimą savo valdžia; 4) parlamentus turėjo 
nuversti interfrontai, sudaryti iš penktųjų ko
lonų, veikiančių visose Baltijos valstybėse, ir 
civiliai persirengusių kariškių grupuočių; 5) 
atvira karinė agresija, jeigu 3 ir 4 scenarijaus 

tarpsniai, dėl kurių nors priežasčių žlugtų. 
Visas scenarijus buvo įgyvendintas, įskai

tant ir Sausio 13-osios žudynes. Lietuvoje in
scenizuoti revoliucijos nepavyko. Didžiausias 
kliuvinys buvo Vytautas Landsbergis ir jam 
dar tada ištikimi jo bendražygiai. Dėl to 20 
Lietuvos nepriklausomybės metų ir liejasi 
prieš jį purvo upės ir šlykščiausios insinuacijos 
tų "artistų", kuriems nepavyko palaužti tuo
metinės nepriklausomos Lietuvos vadovų ir 
politikų valios. 

Nežinia kur, Lietuvoje ar po Kremliaus 
kurantais buvo sukurtas ir antrasis Lietuvos 
valstybės užgrobimo scenarijus. Prof. Fran
suaza Thom jį pavadino "inscenizuota savižu
dybe". Po Sąjūdžio vėliava į Aukščiausiąją ta
rybą išrinkti net 23 aukščiausio rango buvę 
Lietuvos komunistų partijos CK vadovai ir 
ideologai suprato, kad "norint išsaugoti realią 
valdžią, reikia inscenizuoti politinę savižudy
bę" (Fransuaza Thom. Jūsų visuomenė serga 11 
Naujasis dienovidis. 1993.IV.2.). 

Nukelta į 5-ą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
Europos vyskupų konfe

rencijų komisijos (COME
CE) metinė visuotinė sesija 
vyko Briuselyje balandžio 14 
d. Pagrindinė sesijos tema -
Europos sąjungos paskelbti 
"2010 - Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi 
metai". Sesijoje dalyvavo vys
kupai iš 21 Europos sąjun
gos (ES) valstybės. LVK at
stovavo Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvila. Tarp svar
besnių įvykių ES-gai, tad ir 
COMECE, kurios uždavinys 
yra tirti ES politinius proce
sus ir teisę, informuoti apie 
tai Bažnyčią Europoje, pa
laikyti nuolatinį dialogą su 
ES institucijomis, skleisti 
Bažnyčios socialinę doktriną 
ir ja paremtas įžvalgas, Ro
terdamo vyskupas vardijo ES 
reformą, dialogą tarp Bažny
čių, religinių bendruomenių ir 
ES, Kopenhagos konferenci
ją apie klimatą, Europos ko
vos su skurdu ir socialine at
skirtimi metus. COMECE 
pirmininkas citavo duome
nis, jog apie 80 mln. europie
čių gyvena ties skurdo riba, 
tai yra, jų pajamos siekia 
60% ir mažiau vidutinio atly
ginimo jų šalyse. 

Socialinių paslaugų įsta

tymo pataisose, priimtose ba
landžio 22 d. numatyta, kad 
Lietuvos globos įstaigose bus 
galima įdarbinti naujus spe
cialistus - sielovados darbuo
tojus. Tai yra "pagal darbo 
sutartį socialinių paslaugų 

įstaigoje dirbantis asmuo, tu
rintis tradicinės religinės 
bendruomenės ar bendrijos 
leidimą arba siuntimą religi
nės bendruomenės ar bend
rijos pavedimu teikti religi
nius patarnavimus ir sielova
dos pagalbą". Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 
teigimu, sielovados darbuo
tojų įteisinimas socialinės 
globos įstaigose grindžiamas 
tarptautinėmis sutartimis su 
Šv. Sostu. 

Katalikų tikybos kated
ra Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Istorijos fakultete 
įsteigta 1993 m. Per 16 gyva
vimo metų išleido 13 religi
jos studijų bakalaurų bei tris 
religijos studijų magistrų ab
solventų laidas. Baigus baka
lauro studijų programą "Ka
talikų tikyba" suteikiamas 
religijos studijų bakalauro 
laipsnis ir mokytojo kvalifi
kacija. Magistro studijų pro
gramoj e - "Krikščioniškoji 

antropologinė pedagogika". 
Taip pat yra vykdoma spe
ciali "Gido ir kelionių va
dovo" programa, kurią baigę 
gali organizuoti maldininkų 
keliones Lietuvoje ir užsie
nyje, vesti ekskursijas istori
nio, meninio, bažnytinio pa
veldo objektuose. Informa
cija teikiama tinklalapyje 
www.vpu.lt. 

Kanados parlamentas 
balandžio 21 d. didele balsų 
persvara (228 prieš 59) at
metė įstatymo projektą, ku
riuo siekta dekriminalizuoti 
eutanaziją. Įstatymo projek
to autoriai siekė įteisinti "orų 
ir neskausmingą" žmogaus 
numarinimą su gydytojo pa
galba. Kritikų dėmesį papil
domai atkreipė tai, kad siūlo
moj e įstatymo teksto redak
cijoje žmogus galėtų būti nu
marintas ir tuo atveju, jei 
kenčia ne tik fizinius, bet ir 
psichinius skausmus. Kelios 
Europos šalys yra įteisinu
sios eutanaziją tik mirtinos 
ligos paskutinėse, ypač sun
kiose ir skausmingose stadi
jose. Katalikų Bažnyčia Ka
nadoje visada pasisakė prieš 
eutanaziją, tačiau mato skir
tumą tarp eutanazijos, tyči
nio numarinimo, ir ligonio 
pasirinkimo nutraukti bevil
tišką gydymą, kai šis jau ne
begydo, o beveik prievartiniu 
būdu palaiko gyvybę. Pasta
rajam pasirinkimui Bažny
čios moralinis mokymas ne
prieštarauja. 

Popiežius Benediktas XVI, pagerbdamas Šv. Jono Vianėjaus 150-ųjų mirties meti~i~ atmini
mą, 2010-uosius paskelbė Kunigų metais. Jona~ ~~anėjus, ~uvęs ku~u~ Pra,?c~~·J.os ~r~o 
miestelio parapijos klebonas, po prancūzų revohuc1Jos, labai nepalankiais B~znyc!ai }a1ka1~ 
savo asmeniniu pavyzdžiu, malda ir atgaila, kasdieniniu sielovados darbu, demesm ~m~~u1 
parapiją pavertė piligrimystės, atsivertimo; išgiji~o v~eta. l!ž ?uop.el.nus kuo. ~o~~s V1:'neJUS 
buvo paskelbtas šventuoju, jo atminimas 1~ k~~1gystes pa!irt~s. p!1s1me~ama ir sia1;1.d1en. i:a 
proga šiemet Lietuvos šventovėse vyksta Baznyc1?s v~doVI! ir e1hmų ku~1~ ~ek~lekc1Jos, ~tv1-
rų durų dienos, susitikimai ir pokalbiai apie pasauki~~ 1r t~rnys!ę D1evu1 1r v1s~om~ne~. K. 
Ralio nuotraukoje Lietuvos kardinolas Audrys Back1s (viduryje) su vyskupais VIlma~s 
arkikatedroje Ntr. dr. K. Raho 

Popiežius Pijus XII ir įvykiai 
Medjugorje po padidinamu stiklu 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Neseniai man teko aprašyti popiežiaus 
Pijaus XII kelią į palaimintuosius (Tėviškės ži
buriai, 2010.11.17). Ten buvo rašyta, kad pas
tangos popiežių Pijų XII paskelbti palaimin
tuoju 2007 metais buvo su
stabdytos popiežiaus Bene
dikto XVI. Prieš tai Vatikane 
buvo atlikti visi tyrimai ir pa
tikrinimai, liečiantys palai
mintojo statusą. Vienbalsė 
rekomendacija Pijų XII pa
skelbti palaimintu~ju buvo 
gauta iš specialios Sventųjų 
parinkimo komisijos. Kilus žydų nepasitenki
nimams, dabartinis popiežius pradėtą eigą su
stabdė. Žydai yra įsitikinę, kad Antrojo pa
saulinio karo metu ir prieš tai Pijus XII nepa
kankamai stipriai priešinosi naciams ir neuž
tektinai pagelbėjo žydams. 

Amerikos katalikų savaitraštis OSV 
2010.IV.11 laidoje turėjo pasikalbėjimą su 
naujos knygos autoriumi, Mississippi universi
teto teisės profesoriumi Ronald J. Rychlak. 
Pašnekesio įvade pašnekovė Sarah Hayes tei
gia, kad susidoroti su savo priešu toli siekianti 
KGB ranka nenaudojo lietsargio smaigalyje 
sutelktų nuodų ar foto aparate paslėpto gink
lo. Vietoj to ji panaudojo seniai žinomą ginklą 
- plunksną. KGB užsakytame romane popie
žius yra apkaltinamas neveiksmingumu žydus 
gelbstint. Savo knygos antroje laidoje - Hitler, 
the War and the Pope ( OSV), pasirodysiančioje 
šį pavasarį, minėtas profesorius atskleidžia 
pastangas popiežių suniekinti. Profesorius iš 
vieno savo kolegos išgirdęs, kad popiežius Pi
jus XII nepadėjęs žydams, ėmė ieškoti šaltinių 
tam teigimui paremti ar paneigti. Universiteto 
bibliotekoje jis rado knygą, kur popiežius Pi
jus XII vadinamas didžiausiu žydų gelbėtoju. 
Jis taip pat rado kitą knygą, kur tas pats po
piežius pristatomas kaip susidėjęs su naciais. 
Praėjo dešimt metų nuo profesoriaus pirmos 
knygos pasirodymo. Antroje, dabar išleidžia
moje šios knygos laidoje jis pridėjo naujai ras
tų dokumentų, toliau rodančių popiežiaus rū
pestį žydų likimu. 

Naujoje laidoje išryškėja teatrinės dramos 
The Deputy svarba popiežiaus Pijaus XII su
niekinimo pastangose. Autorius primena, kad 
šis popiežius žydų buvo laikomas jų užtarėju 
ir gelbėtoju. Jo nekentė naciai. Nebuvo jokios 
kontroversijos dėl popiežiaus pastangų gelbs
tint žydus. Viskas buvo ramu ir taikinga iki 
1963 metų, kai Vokietijoje buvo išleistas ir pa-

statytas vaidinimas The Deputy. 1964 m. tas 
vaidinimas buvo pastatytas Broadway teatre 
Niujorke, Amerikoje. Anot profesoriaus, šis 
vaidinimas pakeitė istorinę perspektyvą, lie
čiančią popiežiaus Pijaus XII įvaizdį. 

2007 m. vienas aukšto rango KGB saugu
mietis, pabėgęs į Vakarus, parašė straipsnį, ku
riame tas vaidinimas pristatomas kaip KGB 
pastangos suniekinti popiežių Pijų XII, nes 
komunistai bijojo didėjančios Bažnyčios įtakos 
pasaulyje. Vaidinimo statytojas Vokietijoje 
buvo žinomas kaip komunistų valios ir užsa
kymų vykdytojas. Amerikoje tas vaidinimas 
buvo išleistas leidėjo, kuris su pasididžiavimu 
girdavęsis, kad komunizmas yra jo religija. 
Broadway teatre vaidinimas buvo pastatytas 
asmens, kuris artimai bendravo su to meto 
komunistų laikraščiais ir ten dėdavo savo pa
ieškas dėl aktorių. Profesorius Ronald Rych
lak yra įsitikinęs, kad atrastas ryšys tarp po
piežiaus niekinimo pastangų ir The Deputy 
vaidinimo atsako į daug kilusių klausimų, lie
čiančių žydų nusiteikimo pasikeitimą popie
žiaus Pijaus XII adresu. 

Kitas įdomus straipsnis tame pačiame 
OSV savaitraščio numeryje irgi vertas pami
nėjimo. Čia po padidinamuoju stiklu dedami 
įvykiai Medjugorje vietovėje. Pernai žinia
sklaida pranešė, kad popiežius Benediktas 
XVI Medjugorje apsireiškimų puoselėtojui 
kun. Tomislav Vlasic atėmė kunigo teises, pa
šalino iš pranciškonų vienuolijos ir atleido 
nuo vienuolijos įžadų. Jam buvo uždrausta tu
rėti bet kokį ryšį su žiniasklaida. Kun. T. Vlasic 
buvo centrinė figūra, iškėlusi ir išgarsinusi 
Marijos apsireiškimo aplinkybes ir dalyvius. 
(Draugas, 2009.X.06). Pradžiai trumpas įvadas. 
Medjugorje yra Bosnia-Herzegovina valstybė
je, anksčiau buvusioje Jugoslavijoje. Toje vie
tovėje 1981 m. birželio 24 d. šešiems paaug
liams apsireiškusi Marija. Tie apsireiškimai 
vyko ir tebevyksta kas dieną. Trys Bažnyčios 
sudarytos komisijos nerado įrodymų, pare
miančių apsireiškimą liudijančius teiginius. 
1991 m. Jugoslavijos vyskupai paskelbė išva
dą, kad jie negali patvirtinti šių teiginių aute~
tiškumo. 1985 m. doktrinos prefektas kardi
nolas Joseph Ratzinger, vėliau išrinktas po
piežiumi Benediktu XVI, uždraudė oficialias 
vyskupijų ar parapijų vardu rengiamas piligri
mų keliones į Medjugorje esančią šventovę, 
nors patys tikintieji ir toliau galėjo ten lan
kytis, o su jais galėjo dalyvauti ir kunigas. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Seima - socializacijos mokykla 
Kun. dr. KĘSTUTIS RALYS 

Į socializacijos sąvoką žvelgiama kaip į 
žmogaus veiklos lemiamą įtaką socialinei rai
dai, individo aktyvumą. Socializaciją galima 
sugretinti su procesu, kuris vyksta tam tikrų 
žmogaus veiksmų dėka ir turi tam tikrus dva
sinius tikslus. A. Giddens (2005) rašo, kad so
cializacij a yra socialinis asmenybės tapsmo 
procesas, kurio pagrindą sudaro vertybių, 
normų, nuostatų bei elgesio pavyzdžių, būdin
gų tai ar kitai visuomenei, socialinei bendrijai 
perėmimas. Žmogaus socialinių vaidmenų ir 
socialinio statuso raidos procesas be galo įdo
mus procesas. l. Leliūgienė pateikia tokį so
cializacijos proceso apibrėžimą; "Tai - žmo
gaus vystymasis per visą jo gyvenimą, sąvei
kaujant su aplinka, perimant socialines nor
mas, kultūros vertybes, tobulinant ir realizuo
jant save aplinkoje". Vieną iš daugelio sociali
zacijos apibrėžimų aprašo H. Benesch (2002). 
Jo manymu tai įsitraukimo į visuomenės gyve
nimą ir tolygių asmeninių ryšių su visuomenės 
nariais kūrimo procesas, vykstantis per visą 
gyvenimą. Jis vyksta, kai patiriami tam tikri 
sunkumai, kuriami socialiniai lūkesčiai, ypač 
dvasiniai sunkumai (pvz., draugų paieškos, in
teresai). 

Apžvelgus socializacijos apibrėžimų for
muluotes, galima teigti, kad asmens socializa
cija įvairiomis formomis trunka visą žmogaus 
gyvenimą, tiesiog tobulina tą procesą. Taip ga
lima būtų įvardinti: pasaulis aplink mus keičia
si, o mes irgi keičiamės, tobulėjame. Pirminė 
arba socializacija vaikystėje, antrinė arba su
augusiųjų. 

Socializacija - tai perėmimas žinių ir įgū
džių, būtinų kasdieninio gyvenimo rutinoje. 
Procesas priklauso nuo tėvų - jų socialinės 
kilmės, išsilavinimo, puoselėjamų vertybių, 
supratimo apie vaikų auklėjimą, dvasinį bran
dumą. Pirminės socializacijos variantų spekt
rą iliustruoja du visiškai skirtingi socializacijos 
modeliai - tai socializacija slopinant ir sociali
zacija dalyvaujant aktyviai gyvenimo veikloje. 
Suprantama, kad nė vienas iš šių modelių gry
nu pavidalu neegzistuoja - galimas polinkis 
tik į vieną ar į kitą kraštutinumą, arba tiesiog 
balansavimą, ėjimą žmoniškosios egzistenci
jos link. 

Socializacijos slopinimas - vaiko paklus
numas visiems; bausmės už blogą elgesį sutei
kimas; materialiniai apdovanojimai ir baus
mės; bendravimas be žodžių užtenka žvilgs
nio; bendravimas įsakinėjant ir t.t 

Socializacija vaikystėje negali parengti 
daugybei gyvenimo vaidmenų. Zmogus atlie
ka šiuolaikinėje visuomenėje sudėtingus dvasi-

nius žingsnius. Visą gyvenimą mes nuolat kei
čiame vaidmenis. Atrodo, kad vienų atsisako
me, o kartu nuolat mokomės eiti dvasinio to
bulėjimo tikslo link. Intensyviausiai socializacija 
vyksta ankstyvaisiais žmogaus gyvenimo laiko-

Kun. dr. Kęstutis Ralys 

tarpiais, kai vaikai yra tikslingai rengiami gy
venimui ypač dvasiniam ir veiklai suaugusiųjų 
pasaulyje. Svarbus tėvų ir šeimos - pirmųjų 
socializacijos veiksnių vaidmuo. Ankstyvojo 
tarpsnio reikšmingumą lemia ne tik jo pirmu
mas žmogaus raidoje, bet ir vaikystė; emocio
nalumas, nuoširdumas, vaikui bendraujant su 
tėvais, kitais šeimos nariais, visuomene. Tuo
met vaikai įgyja pirmąsias elementarias žinias, 
pradinius mąstymo įgūdžius, palaipsniui per
ima vis sudėtingesnes elgesio taisykles ir pra
deda susipažinti su paprasčiausiais kultūrinių 
vertybių pavyzdžiais dvasiniais pagrindais, 
mokosi sekti jais net tuomet, kai dar gerai ne
suvokia jų prasmės ir paskirties. 

Svarbūs žmogaus socializacijoje - paaug
lystės ir jaunystės tarpsniai, kai paaugliai ir 
jaunuoliai, išgyvenantys vadinamąjį "pereina
mąjį amžių", įgyja vis daugiau žinių, kurios 
padeda dvasinės asm~nybės ir pasaulėžiūros 
pagrindams atsirasti. Siame tarpsnyje šeima ir 
kitos socialinės grupės vaidina svarbų vaidme
nį visuomeniniame gyvenime bei profesijos 
pasirinkime. 

Dievo apvaizdos veikimas telydi visus tė
vus, auklėjant vaikus gyvenimo tikslo link, o 
tos malonės telydi ir visą gyvenimą, visur ir 
visada. 

Popiežius Pijus XII ir įvykiai 
Medjugorje po padidinamu stiklu 

Atkelta iš 2-ro psl. 

2010 m. kovo 17 d. iš Vatikano pranešta, 
kad buvo sudaryta komisija tirti Marijos pasi
rodymo Medjugorje autentiškumą. Iniciatyva 
šios komisijos sudarymui kilo iš Bosnia-Her
zegovina vyskupų. Ši komisija v~iks Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos ribose. Ziniasklaidoje 
teigiama, kad šis pranešimas daug kam buvo 
staigmena. Nelaukdami Vatikano sprendimo, 
nuo pasirodymų pradžios šioje apsireiškimo 
vietovėje apsilankė apie 30 milijonų žmonių. 
Daug jų atsivertė į katalikų tikėjimą. Nežino
mas skaičius tikinčiųjų pajuto pašaukimą siekti 
kunigystės ar vienuolystės. 

Teigiama, kad pasirodymai neša gerų ir 
blogų vaisių. Prie pastarųjų priskaitytina skan
dalai surišti su pašalintu dvasiniu vadovu. 
Skeptikai neva Marijos duodamuose nurody
muose įžiūri skatinimą nepasitikėti vyskupais. 
Keistai atrodo ir pačios Bažnytinės hierarchi
jos nesutarimas. Vietiniai vyskupai tais pasiro-

dymais netiki, kai tuo tarpu Vienos kardinolas 
Christoph Schoenbom pats ne kartą pasirody
mo vietą aplankė. 

Ką nauja komisija atras? Jei patvirtins ap
sireiškimų autentiškumą, tai parems įsitikinu
sius, kad čia vyksta tikri apsireiškimai. Tuopa
čiu tai būtų paskata skeptikams atverti savo ti
kinčias širdis ir įsiklausyti į apsireiškimų turi
nį. Iš kitos pusės, jei Vatikano komisija apsi
reiškimų autentiškumo nepatvirtins, yra susi
rūpinusių, kaip tai atsilieps į po Medjugorje 
apsilankymo atsivertusius į katalikų tikėjimą. 

Pranciškonų universiteto teologijos profe
sorius ir mariologas Mark Miravalle galimą iš
sibangavimą ramina tokiais žodžiais: "Visi 
Bažnyčios tikintieji supranta, kad paklusnu
mas turi būti pirmoje vietoje. Palaikantys Med
jugorje apsireiškimų autentiš~mą yra paklus
nūs katalikai, giliai mylintys Sventąjį Tėvą. Aš 
manau, kad visa tai išliks, nesvarbu kas bus 
nutarta dėl apsireiškimų autentiškumo". 
Pagyvensim, pamatysim. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
KAM ministerė JAV 
Krašto apsaugos minis

terė Rasa Juknevičienė ba
landžio 29 d. vizito Vašing
tone metu susitiko su JAV 
valstybės sekretorės pava
duotoja ginklų kontrolės ir 
tarptautinio saugumo klau
simais Ellen Tauscher. Pas
taroji patikino, jog JAV susi
tarimai su Maskva nepažeis 
Lietuvos interesų. Per susiti
kimą kalbėta apie santykius 
su Rusija, konvencinės gink
luotės režimą, naująją JAV 
branduolinę politiką ir prieš
raketinę gynybą. JAV ir Ru
sija balandžio pradžioje Pra
hoje pasirašė sutartį dėl 
branduolinės ginkluotės ar
senalo mažinimo. 

R. Juknevičienė, susiti
kusi su JAV specialiojo pa
siuntinio Afganistanui ir Pa
kistanui Richardo Holbroo
ke pavaduotoju Paui Jo nes, 
kalbėjo apie šiuo metu vyks
tančias naujų logistikos 
transportavimo kelių paieš
kas ir paragino JAV karines 
pajėgas pasinaudoti tranzito 
$alimybėmis per Lietuvą. 
Siuo metu didelis kiekis ne
karinių krovinių JAV pajė
goms į Afganistaną vyksta 
per Latviją. 

Nekviečia koalicijon 
Ministeris pirmininkas 

Andrius Kubilius balandžio 
29 d. teigė, jog opozicijoje 
esanti partija "Tvarka ir tei
singumas" šiuo metu nėra 
kviečiama į valdančiąją koa
liciją. Balandžio 26 d. į val
dančiajai koalicijai priklau
sančios Tautos prisikėlimo 
partijos (TPP) pirmininkas 
Arūnas Valinskas "Lietuvos 
ryto" televizijos laidoje sa
kė, kad prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ragina valdan
čiuosius išplėsti koaliciją siū

lant prie jos prisidėti "Tvar
kos ir teisingumo" partijai. 

Liberalų sąjūdžio E. 
Masiulio tvirtinimu, per su
sitikimą su prezidente kal
bėta apie galimybę išplėsti 
valdančiąją Permainų koali
ciją, bet esą galimi partne
riai nebuvo įvardyti. 

Lieka populiarios 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė ir seimo pirminin
kė Irena Degutienė balandį, 
kaip ir ankstesniais mėne
siais, išliko populiariausio
mis visuomenės veikėjomis. 
Balandį atlikta apklausa ro
do, kad D. Grybauskaitės 
populiarumas 5 kartus di
desnis negu seimo vadovės. 
Į 3-ąją vietą iš 4-osios balan
dį pakilo Socialdemokratų 
partijos vadovas parlamen
taras Algirdas Butkevičius. 
Jis į 4-ąją išstūmė trečiuoju 
buvusį partijos "Tvarka ir 
teisingumas" vadovą euro
parlamentarą Rolandą Pak
są, kuris dabar sulaukė 4.5% 
apklaustųjų palaikymo. 

Penktasis patikimiausių 

veikėjų sąraše - per vieną 
vietą aukštyn pasistūmėjęs 
Darbo partijos pirmininkas 
europarlamentaras Viktoras 
Uspaskichas su 3.7%, 6-asis 
- buvęs prezidentas Valdas 
Adamkus su 2.9%. Aštunto
joje pozicijoje atsidūrė iš 
penktosios vietos nukritęs 
Tėvynės sąjungos Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS
LKD) vadovas premjeras 
Andrius Kubilius, surinkęs 
2.2%, devintojoje iš septin
tosios nusileido europarla
mentaras Vytautas Lands
bergis su 2%, dešimtasis -
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis su 1.8%. 

Atsistatydino pareigūnas 
Balandžio 19 d. viešos 

kritikos neseniai sulaukęs 
vidaus reikalų viceministeris 
Stanislovas Liutkevičius at
sistatydino iš pareigų, sakę
sis taip nusprendęs dėl 
"šmeižimo kampanijos" ži
niasklaidoje. Balandžio mė
nesį premjero Andriaus Ku
biliaus sudaryta darbo gru
pė, kuri tyrė ekonominių ir 
finansinių nusikaltimų tyri
mo sistemos veiklą, siūlė 
įvertinti vidaus reikalų vice
ministerio S. Liutkevičiaus, 
prižiūrinčio Finansinių nusi
kaltimų tyrimo tarnybos 
(FNTT) ir Valstybinės sie
nos apsaugos tarnybos (VS
AT) veiklą, atsakomybę. 

Darbo grupės vadovo 
teigimu, daugiausia abejo
nių kėlęs vidaus reikalų vi
ceministeris, kuris nuo 2005 
m. prižiūri FNTT ir VSAT 
veiklą. 

Naujas TS-LKD narys 

Europos sąjungos misi
jos Afganistane vadovas, bu
vęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Vygaudas 
Ušackas įstojo į valdančiąją 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS
LKD) partiją, jo teigimu tu
rinčią aiškią krašto viziją. 
Buvęs karjeros diplomatas, 
kuris šiemet buvo priverstas 
atsistatydinti iš ministerio 
pareigų po prezidentės kriti
kos, pažymėjo, kad jam teko 
dirbti dviejose TS-LKD va
dovo Andriaus Kubiliaus va
dovaujamose vyriausybėse -
pirmąkart 1999-2000 m. jis 
buvo viceministeris, o 2008 
m. pabaigoje buvo paskirtas 
ministeriu. 

Po prezidentės Dalios 
Grybauskaitės pareikšto ne
pasitikėjimo iš užsienio rei
kalų ministerio pareigų at
sistatydinusį V. Ušacką skirti 
ES specialiuoju atstovu ir 
Bendrijos misijos Afganista
ne vadovu vasario mėnesį 
nusprendė ES užsienio poli
tikos vadovė Catherine Ash
ton. Oficialiai šias pareigas, 
sujungusias dvi pareigas -
ES specialaus atstovo ir mi
sijos vadovo, V. Ušackas pra
dėjo eiti balandžio l d. RSJ 
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Š.m. balandžio 16 d. Va
sario 16-osios gimnazijoje vy
ko oficialus mokyklos priesta
to statybų atidarymas. Daly
vavo mokyklos bendruomenė 
bei aukšti regioninės Vokieti
jos valdžios atstovai. Tun, kur 
per ateinančius metus iškils 
naujas, modernus mokyklos 
priestatas, buvo Įbesti devyni 
kastuvai, ir taip oficialiai pra
dėti statybų darbai. Naujaja
me dviejų aukštų pastate bus 
įrengtos erdvios klasės bei mo
derni gamtos mokslų labora
torija. Projektą vykdo Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorija. 

Į iškilmingą statybų atida
rymą susirinkusius svečius 
nuotaikingais muzikiniais kū
riniais sutiko gimnazijos or
kestras, vadovaujamas moky
tojo Gintaro Ručio. Iškilmę 
pradėjo Kuratorijos valdybos 
pirmininkas Rimas Čuplins
kas, svečius pasveikino Vasa
rio 16-<>sios direktorė dr. Bro
nė Narkevičienė, sveikinimo 
kalbą tarė LR. garbės konsulas 
Achim Naumann, Bergštrasės 
apskrities (vok. Kreis Berg
straBe) viršininkas Matthias 
Wilkes, Lampertheimo miesto 
meras Erich Maier, Huetten
feldo miestelio seniūnas Wal
ther Schmitt bei kiti svečiai. 
"Ši gimnazija ilgus metus bu
vo lietuvybės švyturys Vakarų 
Europoje ir puoselėjo ypatin
są, kovotojos už laisvę dvasią. 
Si dvasia čia juntamai sklinda 
iki šių dienų, šiandien čia ja 
gyvena jaunieji, laisvi Euro
pos piliečiai. Didžiuojamės 
turėdami tokią ypatingą gim
naziją mūsų regione", - sakė 

Matthias Wtlk.es. 
Po gimnazijos kapeliono 

kun. Jono Dėdino palaimini
mo ir bendros maldos, mo
kyklos vadovybė, statybų vyk
dytojai bei svarbiausi rėmėjai 
į žemę įbedė kastuvus, simbo
liškai paženklindami vietą 
mokyklos priestato pama
tams. "Šiandien mūsų gimna
zijai - džiugi diena. Dėdami 
pamatą mokyklos priestatui 
ne tik suteikiame savo moki
niams geresnes sąlygas mokytis 
ir tobulėti, bet ir dedam.e kerti
nį akmenį šios gimnazijos atei
čiai", sakė mokyklos direktorė 
dr. Bronė Narkevičienė. 

Po oficialaus atidarymo 
mokyklos svečiams buvo su-

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje, daugiau kaip 65, 
000 lietuvių pasitraukus į Va
karų Vokietiją, čia buvo vys
toma plati kultūrinė veikla, 
leidžiami laikraščiai ir kny
gos, steigiamos švietimo įstai
gos. 1948-aisiais Vokietijoje 
veikė net 158 lietuviškos mo
kyklos, iš kurių 26 - gimnazi
jos. Prasidėjus Vokietijoje gy
venusių lietuvių emigracijai į 
užjūrį, dėl vis mažėjančio mo
kinių skaičiaus jas imta užda
ryti. Vasario 16-osios gimnazi
ja - vienintelė išlikusi ir iki 
šių dienų nenutrūkstamai gy
vuojanti tokio profilio lietu
viška mokykla Vakarų pasau
lyje, diegianti savo mokiniams 
europietiškas ir demokratiš-

Kertinis akmuo ateičiai 
Vasario 16-osios gimnazijoje iškilmingai pradėtos 

mokyklos priestato statybos 

teikta galimybė apžiūrėti gim
naziją, šventinio priėmimo 
metu Rennhofo pilies salėje 
buvo detaliau pristatytas sta
tybų projektas bei besidomin
tiems suteikta išsamesnė in
formacija. Statybos pradėtos 
balandžio 19 d. Tikimasi, jog 
darbai bus įgyvendinti per vie
nerius metus, taigi mokyklos 
pastatu mokiniai galės naudo
tis jau nuo 2011-2012 mokslo 
metų. Pirmajame 356 m2 
bendro ploto pastato aukšte 
bus Įrengtos dvi erdvios klasės 
bei mažesnė patalpa moky
mosi reikmėms, antrasis aukš
tas bus skirtas 75 m2 ploto 
gamtos mokslų kabinetui bei 
patalpoms biologijos, chemi-

Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas Ri· 
mas ČUplinskas 

jos, fizikos ir informatikos 
mokymo priemonėms laikyti. 

Vokietiją užklupus finan
sinei krizei, valstybės vyriau
sybė priėmė bilijoninį ekono
mikos skatinimo planą, pagal 
kurį visų pirma skiria pinigus 
investicijoms į mokyklų bei 
aukštųjų mokymo įstaigų iš
laikymą ir plėtrą. Įsigaliojus 
šiai programai, Vasario 16-
osios gimnazijai buvo skirti 
205,000 eurų (apie 700,000 
Lt). Kuratorija nusprendė 
šiuos pinigus investuoti į ilgai 
brandintą projektą- mokyk
los priestato statybas. "Hesse
no žemės skirta suma sudarė 
solidų projekto įgyvendinimo 
pagrindą, tačiau lėšų trūko. 

Nepaisant didelės rizikos, 
visgi ryžomės žengti šį gimna
zijai gyvybiškai svarbų žingsnį. 
Nevykdydami šio projekto bū
tume rizikavę gimnazijos, 
kaip Vokietijos valstybės pri
pažintos gimnazijos, statusu", 
- sako Kuratorijos valdybos 
pirmininkas Rimas Čuplins
kas. Dabartinio klasių pastato 
plėtra buvo reikalinga dėl 
dviejų priežasčių - gimnazija 
vis dar naudojasi po 1984 m. 
kilusio Rennhofo pilies gaisro 
laikinai pastatytu ir mokyklos 
reikmėms nepritaikytu medi
niu mokyklos pastatu, o mo
kyklos pastate įrengti gamtos 
mokslų kabinetai nebeatitinka 

Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorė dr. Bronė N arke
vičien~ 

reikalavimų, tuo sukeldami 
grėsmę prarasti Vokietijos vals
tybinį pripažinimą ir tuo pačiu 
didžiausią gimnazijos finansinį 
šaltinį. Naujas klasių pastatas 
išspręs abi šias problemas. 

Kuratorijos duomenimis, 
bendra priestato statybų ir 
Įrengimo suma sieks vieną mi
lijoną eurų (apie 3.5 min. li
tų). Sutelktų gimnazijos vado
vybės bei Vokietijos lietuvių 
bendruomenės (VLB) pastan
gų dėka, iš Bergštrasės apskri
ties valdžios šio projekto įgy
vendinimui pavyko gauti pu
sės milijono eurų (1.7 min. li
tų) lengvatinę ilgalaikę pa
skolą. Iš Lampertheimo mies
to (kurio dalyje Hūttenfelde 

Kastuvais pradedama Vasario 16-osios gimnazijos priestato statyba š.m. balandžio 16 d. 

kas vertybes. 
Lietuviškoji Vasario 16-

osios gimnazija su bendrabu
čiu buvo įkurta 1950 m. Diep
holz miesto kareivinėse. Į ne
toli Frankfurto prie Maino 
esantį Huetenfeldo miestelį ji 
buvo perkelta 1953 m., kai 
kun. Alfonso Bematonio ini
ciatyva VLB čia įsigijo 5 ha 
sklypą su Rennhofo pilimi. 

Didelės viso pasaulio lie
tuvių paramos sulaukusi gim
nazija buvo intensyviai re
montuojama, tobulinama, pi
lis pritaikoma klasėms ir bend
rabučiui. Laikui bėgant pasta
tytas klasių ir administracijos 
pastatas, 1972 ir 1987 metais 
- mergaičių ir berniukų bend
rabučiai. Po 1984 m. kilusio 

gaisro suremontuotoje pilyje 
įkurta gimnazijos biblioteka, 
muzikos klasė, lietuviška kop
lyčia. 1999 m. mokyklai buvo 
suteiktas Vokietijos valstybės 
pripažintos gimnazijos statu
sas. Dėl to lietuvių kilmės mo
kinių gretas kasmet papildo ir 
vokiečiai moksleiviai, o gim
nazijos brandos atestatas pri
pažįstamas visuose Europos 
ir pasaulio universitetuose bei 
aukštosiose mokyklose. 

Vasario 16-osios gimnazi
jos vaidmuo lietuvių tautos is
torijoje itin reikšmingas - ka
ro pabėgėlių laikais bei de
šimtmečius besitęsusiu po pa
saulį išblaškytos išeivijos lai
kotarpiu gimnazija teikė prie
globstį lietuvių kilmės vai-

kams iš viso pasaulio ir skati
no juos išlaikyti ir puoselėti 
savąją kalbą ir kultūrą; Atgi
mimo, Sąjūdžio ir Nepriklau
somybės atgavimo laikotarpiu 
Huetenfeldas tapo neoficialia 
Lietuvos atstovybe laisvame 
pasaulyje. Šiandien mokykla 
duris atveria naujųjų emig
rantų vaikams, norintiems 
greta valstybinėms vokiškoms 
gimnazijoms nustatytos mo
kymo programos mokytis lie
tuvių kalbos ir Lietuvos istori
jos bei užsiimti plačia lietu
viška veikla. Į užsienį išvyku
sių lietuvių vaikams gimnazija 
suteikia sąlygas puikiai iš
mokti kelias užsienio kalbas, 
nepamirštant gimtosios, pa
žinti Vakarų Europos kultū-

Įsikūrusi Vasario 16-osios 
gimnazija) taip pat tikimasi 
sulaukti 100,000 eurų (350, 
000 Lt) paramos. "Ši dosni 
valstybinė parama išreiškia ne 
tik Vokietijos solidarumą lie
tuvių gimnazijai, bet per ją, 
kaip lietuvybės simbolį Va
karų Europoje, ir pačiai Lie
tuvai šiuo jai ekonomiškai itin 
sunkiu laikotarpiu", - įsitiki
nęs Kuratorijos pirmininkas. 

Likusiems 200,000 eurų 
surinkti Kuratorija pradėjo 
vajų "Nutieskime kelią į gim
nazijos ateitį!", kuriame daly
vaudami gimnazijos draugai 
ir rėmėjai gali įsigyti plytą, 
simboliškai įvertintą 200 arba 
1000 eurų. Plytomis su išgra
viruotais pirkėjų įrašais bus 
išklotas kelias į naują mokyk
los pastatą. Lig šiol per šį vajų 
buvo surinkta daugiau kaip 
17,000 eurų (apie 60,000 Lt). 
"Vasario 16-osios gimnazija, 
Romuvos pilis bei visos šioje 
lietuviškumo salelėje įsteigtos 
organizacijos visuomet tarna
vo, tarnauja ir tarnaus Lietu
vai, jos reprezentacijai ir ge
rovei. Mes džiaugiamės, jog 
ne tik tautiečiai visame pasau
lyje, bet ir Vokietija gerano
riškai palaiko mūsų sumany
mus ir finansiškai prisideda 
prie jų vykdymo. Šis projektas 
gimnazijai buvo neišvengia
mas, tačiau jį remti sunkmetį 
išgyvenanti Lietuva tiesiog ne
būtų išgalėjusi. Ši Vokietijos 
parama - tai tarpusavio soli
darumo ir geranoriškumo įro
dymas" - projekto paramą 
vertina VLB pirmininkas A. 
Šiugždinis. 

Vasario 16-osios gimnazi
ja didžiąja dalimi finansuo
jama Vokietijos Hesseno že
mės švietimo ministerijos. Da
lį lėšų skiria Bergštrasės ap
skritis, įvairios institucijos, 
fondai, privatūs asmenys. Lie
tuvos parama gimnazijai su
daro apie 15% egzistencijos 
užtikrinimui reikalingų lėšų. 
Nepaisant šios vienkartinės 
Vokietijos paramos statybų 
projektui, Lietuvos parama 
gimnazijai yra gyvybiškai svar
bi ir be jos ji neišsilaikytų. Lie
tuvos valstybės pinigai naudo
jami lietuviškų bendrabučių 
išlaikymui bei lietuviško švie
timo programai įgyvendinti. 

Vasario 16-osios gim. int 

ras, puoselėjant savąją bei su
bręsti tolerantiškais Europos 
piliečiais, dirbančiais tėvynės 
labui. 

Gimnazija dirba pagal 
Vokietijos valstybinę mokymo 
programą, pagrindinė dėsto
moji kalba yra vokiečių. Jau
nesniųjų klasių mokiniams 
dalis mokomųjų dalykų pasi
rinktinai dėstoma lietuvių ar
ba vokiečių kalba, o vyres
niems, šalia vokiškoms gim
nazijoms įprastų mokomųjų 
dalykų, suteikiama galimybė 
lankyti lietuvių kalba dėsto
mas lietuvių kalbos, literatū
ros bei Lietuvos istorijos pa
mokas. 

Nukelta į 13-tą psl. 
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Lietuva geopolitikos kontekste 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Gudrūs CK lapinai atsi
skyrė nuo TSKP, įkūrė lyg ir 
savarankišką LKP, užgrobė 
ekonomiką (premjerė K. 
Prunskienė, jos pavaduotojai 
A Brazauskas ir R. Ozolas ), 
"kaip nereikalingo balasto at
sikratė kvailiausiųjų-ortodok
sinių komunistų" (ten pat), 
kutj laiką lakštingalų balsais 
suokė ditirambus Lietuvos ne
priklausomybei, politinę val
džią palikę idealistams sąjū
diečiams. 

Kol tauta džiaugėsi, spar
nuojama laisvės euforijos, 
LKP gensekas A Brazauskas 
gudriai šypsojosi ir sočiame, 
ramiame veide akis primer
kęs kalbėjo: "Kas valdo pini
gus, tas valdo ir valstybę". Kai 
visa valdžia Lietuvoje jau bu
vo ąobta, komunizmo šmėk
los išlindo i paviršių - ir užve
dusios galingesnes negu Stali
no ir Goebelso propagandines 
mašinas užvaldė ir politines 
struktūras. 

Po 1992 metų rinkimų, kai 
i valdžią sugrižo buvę nomenk
latūriniai komunistai ir jų at
žalos, Fransuaza Thom rašė: 
"Lietuvoje laimėjo ne partija, 
ar frakcija, o buvusi valdžios 
struktūra. Komunistai valdė 
Lietuvą (kaip ir Rytų Europą) 
ir iki rinkimų. Tučiau Lietuvo
je jie Įgijo ir politinę valdžią" 
(ten pat). 

Kai rašiau tada minėtą 
straipsnj, dar daug ko nesu
pratau. Politika, ne mažiau 
negu mokslas, reikalauja aukš
čiausio minties pilotažo. Gal 
dar net ir aukštesnio, nes rei
kalauja itin operatyvios reak
cijos. 

Politologė tarptautininkė 
komunistų Lietuvoje laimėji
me Įžvelgė didelę grėsmę Lie
tuvos nepriklausomybei ir vaJs
tybingumui iš Rusijos pusės. 
Ji tada rašė: "Imperinis mąs
tymas, besiformuojantis jau 
tūkstanti metų, negalėjo stai
ga imti ir išnykti .. Rusija. .. tai 
ne tauta, o imperija, apimta 
vis didėjančios krizės. Val
džios elitas postringauja apie 
"itakos sferas", kaip gerais 
Molotovo-Ribbentropo lai
kais ... Šiuo metu Rusijoje kyla 
imperijos ilgesys, nedvipras
miškai ima ryškėti pavojinga 
Rusijos imperijos atgaivinimo 
tendencija". (FranSD87.a Thom. 
Sortir du sovietisme /vertė G. 
Dabašinskas. - ~Ulas, 1993, 
N. 10, p. 11). Todėl ji labai 
abejojo "ar sugebės išlikti Lie
tuva ir kitos Baltijos valsty
bės, išsaugoti realią, o ne sim
bolinę nepriklausomybę, ar 
išsilaikys traukiama į pasovie
tines neaprėpiamas Rusijos 
erdves" (ten pat). 'Tum. rusai 
turi jau sugalvoję ir patikrinę 
praktikoje Moldovos scenari
jų: užvaldė Moldovos energe
tiką, beliko sužlugdyti finan
sinę sistemą, uždusinti valsty
binę valiutą, įvesti dvigubą pi
lietybę ... ir imperija iš esmės 
bus atkurta ... Be to, tokie 
veiksmai idealiai dera su kari
ne jėga, kaip buvo padaryta 
Moldovoje, įvedus 14-ąją Ru
sijos kariuomenę. Tuip buvo 
savo laiku padaryta ir Gruzi
joje, užsmaugus joje nepri
klausomybę ir įvedus Šavar
nadzės diktatūrą. Pagal scena
rijų-kitas kąsnis Baltijos vaJs
tybės ... Pirmasis žingsnis su 
LUKOILo įsigalėjimu Lietu
voje ir jo nevaržoma politine 
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agitacine-propagandine veik
la - jau žengtas (ten pat). 

Bet, ko gero, visų pasaulio 
politologų nuostabai, Krem
liaus sumąstytas Šavarnadzės 
scenarijus Lietuvoje nepasi
tvirtino. Lietuva, nors ir ko
munistinė, ištrūko iš imperi
jos molinėmis kojomis bai
mės. Kaip rašė žurnalistė Lina 
Pečeliūnienė, Brazauskas už
temptas ant geležinkelio bė
gių, nors iš pradžių ir labai 
atkakliai spyriojosi, vis dėlto 
tais bėgiais nuvažiavo iri NA
TO, ir Europos sąjungą. 

Komunistai teigia, kad jie 
tai darė iš didelės meilės savo 
Tėvynei Lietuvai. Man atrodo 
viskas daug paprasčiau: gru
pei draugų su jų genseku prie
šakyje, "prichvatizavus" "par
tijos auksą" ir įsitikinus, kad 
per dieną galima tapti milijo
nieriumi, ir kad tas milijonas 
"tavo šventa nuosavybė" -
gobšumas nustelbė baimę. 
Dėl to ir eita V. Landsbergio 
nužymėtu keliu. O susikrovus, 
kaip A Brazauskui, dešimtis 
ir šimtus milijonų, juos jau 
gaila Putinui atiduoti. 'lbdėl 
ir gana nuoširdžiai siekta igyti 
saugumo skydą. 

Tučiau tiems, kurie buvo 
šiek tiek toliau nuo lovio, lei
džiama vykdyti Moldovos sce
narijų. Ir jis vykdomas iki šiol. 
Rusijai, per visokias tarpinin
kes dujotekanas atiduota už
valdyti Lietuvos energetiką, 
vyriausias bankininkas "at
rišo" litą nuo dolerio ..• Tuigi 
Lietuvos burės sugrįžti i Ru
sijos imperijos glėbį jau buvo 
gerokai pakeltos ••• Fransua
zos Thom nuomone, " ... ne to
dėl, kad Maskva stipri, o to
dėl, kad palaužtas pasiprieši
nimas (kelis kartus seimo rinki
muose, balsuojant už melagius 
komunistus- O.V.). Vakarai 
tik tada padės, jei patys Rytų 
Europos žmonės turės ryžto 
sau padėti; jei jie patys rodys 
nepalaužiamą troškimą būti 
laisvi" (Fransuaza Thom. nJc 
teisinė valstybė gali įvesti teisi
nę tvarką 11 Lietuvos Aidas. 
1993.VIII.) 

(Bus daųia•) 
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Dokumentų problemos 
lstorinj sprendimą opo

zicijos naudai paskelbė da
bartinio parlamento pirmi
ninkas Peter Milliken. Jis 
pripažino, kad parlamento 
nariai ir sudaryta komisija, 
nagrinėjanti elgesio su Afga
nistano belaisviais bylą, turi 
teisę susipažinti su necenzū
motais dokumentais. S. Har
per vyriausybė, tvirtindama, 
kad visiškas dokumentų at
skleidimas gali grėsti valsty
bės saugumui ir jo tarny
boms, tyrimui pateikdavo ne 
visus arba tik dali dokumen
to. Istorijos, prasidėjusios 
praėjusiais metais ir dėl ku
rios ministeris pirmininkas 
buvo sustabdęs parlamento 
darbą šių metų pradžioje, 
nepavyko užgesinti tylomis. 
Vyriausybei skirta dvi savai
tes ištaisyti. savo klaidą arba 
ji bus priversta tai daryti pa
gal įstatymą. Afganistano 
belaisvių tyrimo rezultatai 
gali nulemti konservatorių 
mažumos vyriausybės politi
nį likimą. 

Kaaada neketlaa savo 
bankams skirti mokesčių, 
pabrėžė Kanados finansų 
ministeris J. Flaherty, pasi
sakęs prieš toki 'Turptautinio 
valiutos fondo siūlymą G-20 
atstovų pasitarime Vašingto
ne. Vietoje mokesčių finan
sų ministeris pasiūlė nusta
tyti vieningas ir griežtas tai
sykles ir kontrolės būdus. 
Thme pačiame pasitarime 
Kanados centrinio banko va
dovas įspėja, kad pasaulio 
ekonominė krizė nesibaigė, 
ir jos padariniai dar neaiš
kūs, nieko gero nežadantys. 

Naują vėliavą New
foundland karališkajam da
liniui įteikė jo oficialioji va
dovė princesė Anne. Per 2 
dienų kelionę karalienės 
Elžbietos dukra susitiko su 
premjeru Danny Williams, 
dalyvavo iškilmėse, skirtose 
pagerbti žuvusius Pirmaja
me pasauliniame kare. New
foundland karinis dalinys, 
vienas iš seniausių Kanado
je, aktyviai dalyvavo Pirma
jame pasauliniame kare. Su
sidėvėjusios ar išblukusios 
karinės vėliavos naujomis 
keičiamos kas 25 metai. 

Netrukus Otavoje bus 
atidengtas paminklas žuvu
siems gaisrininkams, jų var
dai bus paskelbti atminimo 
lentoje. Kanados Gaisrinin
kų fondas praneša, kad nuo 
1848 m. tarnyboje arba nuo 
pavojingo darbo pasekmių 
yra žuvę 1,000 gaisrininkų. 

Kituose valstybiniuose 
rinkimaose rinkėjai, balsuo
jantys iš anksto, turės dau
giau laiko atlikti savo pilieti
nę pareigą. Nutarta dviem 
dienomis anksčiau atidaryti 
išankstinio baJsavimo punk
tus ir prailginti darbo lai.ką, 
bus atidaroma 65,000 baJsa
vimo punktų. Šio įstatymo 

projektas buvo pateiktas 
svarstymui 2009 m. pabaigo
je, bet, sustabdžius parla
mento darbą, atidėtas. 

Kanados - JAV pasienis 
tampa narkotikų pernešimo 
koridoriumi, JAV kongreso 
narius viešai įspėja Niujorko 
Demokratų partijos ir Kong
reso narys Cbarles Schumer. 
Nuo 2007 m. per 6,440 km. 
sieną su Kanada pastebimai 
padidėjo piešamo kokaino, 
heroino, marijuanos kiekiai 
ir atvejai. Amerikiečių tvirti
nimu, populiaraus klubuose 
Ecstasy tablečių, įnešamų 
būtent per šią sieną, kiekiais 
pralenkiama netgi pietinė su 
Meksika siena. Kongreso 
narys C. Schumer siūlo 
svarstyti šią problemą kartu 
su Kanada, nedelsiant pa
rengti antinarkotinės kovos 
pasienyje planą. 

Tradicinė sikllq lventė 
Toronte - naujieji metai ir 
pranašo gjmimo diena - bu
vo spalvinga savo apranga ir 
praėjo taikiai, be smurto ar 
išpuolių. 'Tučiau Kanados sik
hų tautinėje bendruomenėje 
gausėja ekstremizmo atvejų. 
Br. Kolumbijos parlamento 
narys Ujjal Dosanjh, Face
book puslapyje su grasini
mais išvadintas sikhų išdavi
ku, siūlo atkreipti dėmesį į 
aktyvėjantį sikhų judėjimą 
Kanadoje. U. Dosanjh, atvi
rai kritikavęs sikhų separa
tistus, anksčiau yra nukentė
jęs nuo smurtininkų, ka
dangi pasisakė prieš kai ku
rių sikhų grupių agresyvumą 
ir jų kovas už atsiskyrimą 
nuo Indijos Punjab provinci
joje. Provincijos liberalų 
partija griežtai smerkia gra
sinančius išpuolius internete 
ar spaudoje, nes jie gali tapti 
agresyviais veiksmais. Prieš 
12 metų, 1998 m., buvo nu
žudytas laikraščio leidėjas 
'Thra Sigh Hayer, irgi pasisa
kęs prieš si.khų agresyvius 
veiksmus; nusikaltimas neiš
aiškintas lig šiol 

Daugelis kanadiečiq 
pensijini amžių pasiekia dar 
turėdami skolų, dažniausia 
- namo paskolą, rodo Ipsos 
Reitl apklausa, atlikta Royal 
Bank užsakymu. Dabarti
nius pensininkus labiausiai 
baugina didėjantis nuvertėji
mas, tuo pačiu ir mažėjanti 
jų santaupų vertė. Jaunes
nius, dar ne pensininkus, ne
ramina ir didėjantys asmeni
niai mokesčiai. Pagal ap
klausos rezultatus dabarti
niai pensininkai gyvena, 
naudodami 56% anksčiau iš
leidžiamos pragyvenimui su
mos, nes nepasitiki ateitimi. 
Norėdami užtikrinti pakan
kamai pasiturintį, be finan
sinių rūpesčių gyvenimą, dar 
dirbantys gyventojai turėtų 
atidėti senatvės santaupoms 
bent 21 % savo dabartinių 
pajamų. SK 
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(f) MlISU TEVYl\IEJE 
ĄŽUOLAI ATMINIMUI 

Lenkijos prezidento Le
cho Kaczynski ir jo bendra
keleivių žūtį Vilniuje įam
žins ąžuolų giraitė. Gegužės 
4 d. Lietuvos sostinėje, Ga
bijos gatvėje, pasodinti 96 
ąžuolai. Šia veikla visa Lie
tuva raginama pamiršti tar
pusavio nesutarimus ir pra
dėti rūpintis valstybe bei 
spręsti problemas. "Pas mus 
yra per daug susiskaldymo 
ir per mažai vienybės", apie 
simbolinę šio žygio reikšmę 
sakė vienas organizatorių 
Tomas Jankauskas. Naujasis 
ąžuolų parkas bus šalia 
Aleksandro Puškino viduri
nės mokyklos. Medžius so
dino ir aukščiausi valstybės 
pareigūnai, Lenkijos, Rusi
jos ir Gudijos ambasadoriai. 
Pagerbiant L. Kaczynskio 
atminimą Vilniuje, Sapie
gos ligoninės parke, taip pat 
pasodintas atminimo medis 
ir atidengta atminimo lente
lė. Prieš tai ąžuolų sodini
mas vyko Šakių rajone. 

TIKRINA PAŠTO 
VADOVUS 

Susisiekimo ministerija 
balandžio 21 d. paprašė spe
cialiųjų tarnybų įvertinti vi
sus valstybės kontroliuoja
mo Lietuvos pašto vadovus. 
Tai padaryta paaiškėjus, jog 
finansiniais nusikaltimais 
yra įtariamas buvęs pašto 
vadovas Andrius Urbonas. 
Įtarimų dabartiniai pašto 
direktoriai nekelia, tačiau 
norima sukurti bendrą pasi
tikrinimo sistemą ir kad tai 
būtų privaloma visose orga
nizacijose, taip pat akcinėse 
bendrovėse, kuriose valsty
bė turi daugiau nei 50% ak
cijų arba nuosavybės. Susi
siekimo ministerija siūlo 
keisti Korupcijos pasisaugo
jimo įstatymą, kad būtų nu
statyta prievolė kreiptis į 
teisėsaugos institucijas dėl 
informacijos apie asmenis, 
pretenduojančius į aukštas 
pareigas visose valstybės 
įmonėse. Dabar valstybės 
institucijos, pavyzdžiui, mi
nisterijos, negali kreiptis į 
specialiąsias tarnybas dėl 
kai kurių įmonių būsimų va
dovų reputacijos, o specialio
sios tarnybos apie tokius as
menis informacijos neteikia. 

STATYS ELEKTRINĘ? 
Daugiau kaip 2000 me

gavatų galios Gudijos ato
minę elektrinę ketinama 
statyti šalia Lietuvos esan
čiame Michailiškių kaime
lyje, Astravo rajone. Nuo 
šio kaimelio iki Lietuvos sie
nos yra apie 20 km, Vilnius 
nutolęs per 55 km. Gudijos 
AE projektas yra eksperi
mentinis, pavojingas ir ne
priimtinas dėl ekologinių, 
teisinių ir kitų priežasčių. 
"Yra labai daug neatitikimų 
ir grubių pažeidimų, dėl ko 
projektas negali būti įgyven
dinamas'', sakė T.A. Novi-

kova, pristatydama visuo
meninių ekologijos žinovų 
komisijos išvadą, ir tvirtino, 
jog Gudija neturi pakanka
mai patirties, kaip vartoti ar 
statyti tokią elektrinę. Ko
misijos sekretorės teigimu, 
elektrinė turės neigiamos 
įtakos Neries upei, kurios 
vanduo bus naudojamas au
šinimui. Anot jos, aišku, kad 
pašildytą vandenį teks grą
žinti kartu su radionuklidais 
ir kitomis atliekomis, o tai 
pakeis upės hidrologiją, iš
nyks lašišos. Anot jos, igno
ruojama tai, kad per venti
liaciją į atmosferą išmeta
mos dalelės gali keliauti ir 
50 km spinduliu - tai yra iki 
Vilniaus. Avarijos atveju 
tektų evakuoti Vilniaus gy
ventojus. Galimas neigia
mas poveikis apribotas 4 km 
spinduliu, tuo tarpu patirtis 
rodo, kad tokia elektrinė 
poveikį gali turėti 100,000 
km spinduliu. Be to, neaiš
ku, kur bus laidojamas ku
ras, neužsimenama apie jo
kias saugyklas. Taip pat nėra 
paruošta teisinė bazė. Ta
čiau darbai jau vyksta - pa
statytas geležinkelis, rūšiavi
mo aikštelė, pradėtas auto
mobilių kelių tiesimas, kol 
kas darbai finansuojami iš 
Gudijos biudžeto. Planuoja
ma, kad statybą finansuos 
Rusija. 

SUMAŽĖJO 
NUSIKALT™Ų 

Informatikos ir ryšių de
partamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos duome
nimis, 2010 m. sausio-kovo 
mėnesiais Vilniaus apskrity
je užregistruotų nusikalsta
mų veikų skaičius, palyginti 
su pernai, sumažėjo 16.1 %. 
2009 m. pirmąjį ketvirtį už
registruoti 7372 nusikalti
mai ir baudžiami nusižengi
mai, o šiais metais - 6188 
nusikalstamos veikos. Paly
ginti su praėjusiais metais, 
nusi.kalstamų veikų skaičius, 
Šalčininkų rajone pakilo 
30%, Širvintų - 16.7% Vil
niaus rajone - beveik 10%. 
Sausio-kovo mėnesiais už
registruotų nusikaltimų ir 
baudžiamų nusižengimų 
skaičius Vilniuje sumažėjo 
21.7%, Švenčionių rajone -
apie 12%, Ukmergės rajone 
ir Elektrėnuose - apie l%. 
Iš viso per tris mėnesius sos
tinėj e užregistruotos 4789 
nusikalstamos veikos, 1328 
mažiau nei pernai. Plėšimų 
sumažėjo nuo 434 iki 283, 
užregistruotos 2362 vagys
tės (pernai - beveik 3000), 
115, arba 26 mažiau, viešo
sios tvarkos pažeidimų. 

Sunkių ir labai sunkių nusi
kaltimų sumažėjo vienu -
nuo 204 iki 203. Sostinės 
mero konservatoriaus Vi
liaus Navicko teigimu, tai 
yra ir savivaldybės, ir polici
jos, ir visų vilniečių bendrų 
pastangų rezultatas. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Los Angeles, CA 
v 

Sventėme Vasario 
16-ają 

Šiemet paminėjome Vasa
rio16-osios 92-ą jubiliejų. 
Prieš pamaldas Lietuvos tri
spalvę ir kitas vėliavas gražiai 
palydėjo į mūsų šventovę išli
kusi šaulių kuopos grupė, ap
supta tautiniais drabužiais pa
si puošusio jaunimo. Popa
maldų salėje buvo sugiedoti 
abu himnai, invokacinį palai
minimą tarė prel. Albertas 
Kontautas. Vedanti Žydra van 
Sluys pristatė Estijos konsulą 
Jaak Treiman, kuris savo jaut
rią kalbą paskyrė iškiliam mū
sų visuomenės veikėjui, LR 
garbės generaliniam konsului 
a.a. Vytautui Čekanauskui. 
Violeta Gedgaudienė trumpą 
žodį tarė apie pagrindinę kal
bėtoją, Draugo vyriausiąją re
daktorę dr. Dalią Cidzikaitę. 
Paskaitininkė savo kalboje pa
brėžė skaudžią Lietuvai tra
gediją- gyventojų emigraciją. 

Pagal valstybės statistiką, net 
58% gyventojų galvoja apie 
emigravimą. Blogiausia, kad 
emigrantų didelę dalį sudaro 
jauni, išsilavinę, baigę medici
nos ir inžinerines mokyklas. 

įtraukti, ieškoti atsinaujinimo, 
apjungti visas bangas - tai Vasa
rio 16-osios mūsuose idealas". 

Toliau vyko Laisvės pre
mijos įteikimas monsinjorui 
Alfonsui Svarinskui, kurį pri

statė LA lie
tuvių bend
ruomenės 
pirmininkas 
dr. Rimtau
tas Marcin
kevičius. Al
fonsas Sva
rinskas gimė 

Mons. Alfon- 1925 m. Uk
sas Svarinskas mergės rajo-

ne, Vydiškių 
miestelyje. 

Baigęs A. Smetonos gimna
ziją Ukmergėje, įstojo į kuni
gų seminariją, iš kurios 1946-
ais pasitraukė, nes buvo seka
mas už pagalbą medikamen
tais partizanams. Pirmą kartą 
teistas 10-čiai metų lagerio už 
priklausymą partizanų būriui. 
1958-ais vėl teistas šešeriems 
metams kaip pavojingas nusi
kaltėlis. 1972-ais įsijungė į 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidimą. Grįžęs iš 
kalėjimo, dirbo Viduklės ku
nigu ir 1983-iais vėl nuteistas 
septyneriems metams ir tre
jiems metams trėmimo. Kalė-

Moterų kvartetas Los Angeles, CA, atlieka dalį meninės prog
ramos Vasario 16-osios proga 

Darbo vietų stoka, nebu- jo garsiuose Permės lageriuo
vimas rezidentūros ir yra aks- se. Iš viso už pagalbą partiza
tinas dairytis po Angliją ar nams ir antisovietinę veiklą 
Skandinavų šalis, kur ekono- kun. Alfonsas Svarinskas iš
minės sąlygos kur kas geres- kalėjo 26-ius metus. Paleisti 
nės. Pagal kalbėtoją, tikrieji A. Svarinską paprašė Ronald 
emigrantai yra likę ir nebega- Reagan savo vizito pas Gor
lintys grįžti mūsų tautiečiai bačiovą metu. Kunigas buvo 
Sibire. Ji pabaigoje kalbėjo: ištremtas į Vokietiją iki pat 
"Mes turėtume neieškoti skir- Sovietų imperijos griūties. Jis 
tumų, bet panašumų, stengtis lankė lietuvių telkinius pasau
sugyven ti visoms emigrantų lyje, bendravo su daugeliu žy
kartoms, ar tai būtų "gryno- mių pasaulio vadų, net vie
rių" palikuonys, dipukų vai- nuolika kartų susitiko su po
kai, trečios ar net būsimos piežiumi Jonu Pauliumi 11. 
ketvirtos kartos; turime ne- 1988 m. grįžo į Viduklę, po 
prarasti tų žmonių, padėti trejų metų buvo išrinktas į 

London, ON 
• PRAĖJUSĮ SEKMA

DIENĮ puikiai praėjo KLB 
Londono apylinkės valdybos 
surengtas MOTINOS DIE
NOS MINĖJIMAS. Džiaugė
mės gražia programa ir šau
niomis vaišėmis. 

• PRIMENAME, kad ge
gužės 9, ateinantį sekmadienį, 
po 3 v.p.p. Mišių, negalėsime 
pasinaudoti parapijos sale sa
vo įprastam pabendravimui 
prie kavutės ir pyragų, nes sa-

lė tą dieną bus užimta. 
• JONINĖS bus rengia

mos birželio 27, sekmadienį, 
Laisvio-Petro Sergaučio dva
re. Tą sekmadienį ten bus ir 
parapijos Mišios l v.p.p. Bus 
proga pamatyti ir nugriau
namos Šiluvos M. Marijos 
šventovės pastato kertinį ak
menį. 

• NORINČIUS VYKTI iš 
Londono bendru autobusu į 
IXLIEfUVIŲDAINŲ ŠVEN
TĘ Toronte, prašome kreiptis 
į Teresę arbą Liną Naruševi-

tuometinę Lietuvos AT depu
tatu; dirbo Lietuvos kariuo
menės vyr. kapelionu, apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus or
dinu ir medaliais. 

Po premijos įteikimo, pa
kviestas garbusis svečias išsa
kė savo susirūpinimą dėl isto
rijos iškraipymo, partizanų at
minties niekinimo. Jis pabrė
žė, kad Lietuva išlaikė savo 
kalbą, nebuvo surusinta tik 
dėl to, kad ją gynė partizanai, 
kurių 22,500 žuvo kovose su 
enkavedistais. 1Ų karių atmi
nimą reikia šventai saugoti. 
Lietuviai didvyriškai laikėsi ir 
kalėjimuose; drauge su ukrai
niečiais jie gynėsi prieš terorą. 
Monsinjoro didžiausias rū
pestis - saugoti lietuvišką šei
mą, jaunimo dorovę. Jis prašė 
mūsų visuomenę paremti jo 
kovą už šeimos dorovę; mat, 
š.m. gegužės mėnesį Vilniuje 
planuojamas gėjų paradas. 
Prašė rašyti Lietuvos valdžiai, 
kad uždraustų šį renginį. Bu
vo renkami parašai peticijai. 

Po šių svečio žodžių, LA 
lituanistinės mokyklos moky
toj ai, 36-is metus dirbančiai 
pedagoginį darbą Dalilei Po
likaitienei buvo įteikta LB 
švietimo premija. Dalilė Poli
kaitienė yra garsi pedagogė, 
parašiusi keletą vadovėlių, 
pratimų sąsiuvinių, straipsnių 
ir teikusi patarimus mokyto
jams, stipri lietuvybės gynėja 
ir visuomenininkė. Ją sveikino 
mokyklos vedėja Marytė 
Newsom. Žydra van Sluys pa
garsino rezoliuciją, kuri buvo 
priimta plojimais. LF atstovė 
Violeta Gedgaudienė įteikė 
Fondo dovaną Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai, ir taip 
pat naujai Orange apskrities 
Irvine mieste įsikūrusios lie
tuvių mokyklėlės vedėjai Vil
mai McDaniel. Šioje mokyk
lėlėje mokosi 17 mokinių. 

Meninę programą atliko 
jaunimo ansamblis "Spindu
lys", lituanistinės mokyklos 
mokinukai ir Moterų kvarte
tas. Vasario 16-ąją prie prof. 
Mykolo Biržiškos kapo Cal
vary kapinėse susirinko maža 
grupelė žmonių atiduoti pa
garbą iškiliam 1918-tų metų 
valstybės atkūrimo signatarui. 
Šią gražią tradiciją ilgus me
tus populiarino ir vykdė kon
sulas a.a. Vytautas Cekanaus
kas drauge su signataro vai
kaitės Danutės Mažeikienės 
šeima. 

Regina Gasparonienė 

čiūtes iki gegužės 16 d. telefo
nu 519 657-1751. Dainų šven
tės renginių bilietus prašome 
kiekvieną įsigyti patiems te
lefonu l 416 870-8000 (nu
rodant "Lithuanian Song 
Festival") arba tinklalapyje 
"ticketmaster". 

• SEKMADIENIŲ MI
ŠIOS aukojamos sekmadie
niais 3 v.p.p. Mary Immacula
te šventovėje, 1980 'frafalgar 
St., London, ON. Gegužės 9, 
sekmadienį, Mišios bus už a.a. 
Jadvygą Albrechtienę Inf. 



Montrealis, QC 
Montrealio lietuvių kre

dito unijos LITAS 55-sis jubi
liejinis narių metinis susirinki
mas įvyko balandžio 25 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Dalyvavo 128 nariai ir 12 sve
čių. Susirinkimą pradėjo 
pirm. Andrius Gaputis. Tylos 
minute pagerbti penkiolika 
per praėjusius metus mirusių 
narių. Praėjusio susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų, 
perskaitė sekr. Arūnas Staš
kevičius. Valdybos pirm. A. 
Gaputis savo pranešime pa
minėjo, kad, sunkiai susirgus 
LITO vedėjui Bruno Bulotai, 
šiose pareigose išdirbusiam 
dvidešimtį metų, vedėjo pa
reigas laikinai eiti pakviesta 
Regina Piečaitienė. Revizijos 
komisijos pranešimą skaitė 
Heroldas Celtorius. Vedėjo 
pareigas laikinai einanti R. 
Piečaitienė, padariusi finansi
nį pranešimą, pasidžiaugė, 
kad LITAS jau švenčia 55-tuo
sius kooperatinės veiklos me
tus. Dėkojo bendradarbiams, 
ypač Teresei Keršytei už paro
dytą nuoširdumą ir sklandų 
darbą. Buvo priimta 2009 m. 
apyskaita ir paskirstyta divi
dendų taupytojams $177,286 
ir skolintojams $170,203. Taip 
pat grąžinta nariams už su
teiktas mokesčio paslaugas 
$5,376. 

Sekmadienį, balandžio 25, Montrealio lietuvių kredito unijos 
LIT~S m~tini~me susirinkime įteiki!lma $2000 stipendija 
McGill umvers1teto studentui Aleksui Ziaugrai. Iš k. stipendi
įos komisijos narė Vida Lietuvninkaitė, laimėtojas Aleksas 
Ziaugra ir LITO valdybos pirm. Andrius Gaputis 

Kadenciją baigė valdybos 
pirm. A. Gaputis ir revizijos 
komisijos narys H. Celtorius. 
Neatsiradus naujų kandidatų, 
jie išrinkti aklamacijos būdu. 
Taip pat aklamacijos būdu į 
valdybą išrinkta nauja narė 
Daina Kerbelytė-Vasiliauskie
nė. Valdyba pareigomis pasi
skirstys per pirmą posėdį. Bu-

vo iškelta eilė naudingų pasiū
lymų bei patarimų, kaip pri
traukti naujų narių į LITO ei
les. Valdybos pirm. pažadėjo į 
šiuos siūlymus atkreipti tinka
mą dėmesį. Daugelis organi
zacijų atstovų dėkojo už jų 
veiklai suteiktą finansinę pa
ramą. 

Bruno Bulota, Teresė 

Keršytė ir Gytis Niedvaras LI
!E dirba 20 metų, o Nijolė 
Sukienė, vedusi LITO loteriją 
(5 laimikiai po $55), dirba jau 
21 metus. Buvo paminėti su
sirinkime dalyvaujantys na
riai-steigėjai: Antanas Keblys, 
Kostas Mickus, Jonas Valiulis 
ir Albinas Urbonas. Stipendi
jų komisija - Rita Baršauskas, 
Andrėja Celtoriūtė ir Vida 
Lietuvninkaitė - $2000 LITO 
stipendiją paskyrė McGill 
universiteto antrų metų fizio
logijos studentui Aleksui 
Žiaugr~i, Junės (Mockutės) ir 
Gyčio Ziaugrų sūnui. J aunuo
lis tikisi ateityje studijuoti me-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikuręs 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: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Ntr. P. Pingitore 

diciną. Stipendiją įteikė Vida 
Lietuvninkaitė. Tarnautojų 

vardu T. Keršytė įteikė R. Pie
čaitienei gėlių puokštę. Susi
rinkimą uždarė pirm. A. Ga
putis. 

Klebonui kun. P. Mališkai 
palaiminus susirinkusius ir 
vaišes, visi stiprinosi Petro 
Paulausko paruoštais patie
kalais, T. Keršytės skoningai 
išpuoštoje salėje. DS 

Lietuva gyva 
dainose 

Nebijokime atjaunėti, kad 
ir tik vienam gražiam džiaugs
mingam savaitgaliui - Dainų 
šventėje, jau 9-toįe - (po taip 
sėkmingos 8-tos Cikagoje ), ir 
po 32 metų vėl mūsų Kanado
je, - po Čikagos, trečioje lietu
vių sostinėje - Toronte, Missi
ssaugoj e! Kanadoje galime 
puikiai PAKARTOTI! Šįkart 
parodykim Lietuvai, kad ji 
GYVA net ir už vandenynų 
"Užjūrių, marių ... " Kad dai
nos meilėje ir jos galioje Lie
tuva gyva dainose ir už jos pa
krančių, už jos ribų! Ne vien 
tik Lietuvoje Dainų šventės 
gyvos ir gyvuoja, ir gyvuos! 

Atjaunėkim dūšioje - dva
sioje, kad ir ne metų amžiuje. 
Nedalyvausim- suklysim, gai
lėsimės, bet bus jau po laiko, 
- šaukštai po pietų!... Jauni
mui toli gražu svarbu "atjau
nėti" - bet būsite nustebinti, 
kokios "hip" šiandieninės "ro
cking" lietuviškos dainos! 
"Svinginsit" nuo šakų į aukš
tumas! - Su dainos profesio
nalais ir pajėgiais mėgėjais -
All The Way! .. .ir klausydami, 
ir dainuodami... ir niūniuoda
mi sau. Ritmai ir ansambliai, 
jaunimas, vaikai ir suaugusių 
mišrūs ansambliai stebins, pa
liks prisiminimus melodijų, 
susitikimų, naujų susipažini
mų visam saulėtam Jūsų gy
venimui. IX Dainų šventė -
nepakartojamas stebuklingas, 
džiaugsmingas įvykis Kanado
je, ypač lietuviškoms šaknims, 
kurios gilia Lietuvos istorija 
pražysta ir ją palaikyti nori, 
stengiasi. Tad nebijokim bū
dami ir likdami pirmaeiliai 
LIETUVIAI, ištikimi, geri 
Kanados piliečiai. GYVEN
KIME DAINA, ne vien šian
dien ar ryt, - VISAD! 
Ed. Petrauskas, London, ON 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

38-tuoneri metai, kai 
veikia Los Angeles, CA, Lie
tuvos dukterų draugija. Per 
ilgus metus ji nuolat rėmė 
vaikų ir našlaičių globos na
mus Lietuvoje. Taigi buvo 
remiamos ir vargingos šei
mos. Vien 2009 m. buvo iš
siųsta 16,425 dol. parama, 
68 siuntiniai drabužių, avaly
nės ir patalynės, iš viso 3,800 
svarų. Dvidešimt metų buvo 
remiami Rumbonių, Naujo
sios Akmenės, Paparčių, 
Obelių vaikų namai, kuriuo
se darbuojasi kunigai ir sese
lės vienuolės. Buvę globoti
niai dažnai atvažiuoja į na
mus apsilankyti. Los Ange
les lietuvių dienose draugi
jos narės pardavinėja pačių 
keptus pyragus, sekmadieniais 
parapijoje rengia pietus at
važiuojantiems į pamaldas. 
Kiekvieną pavasarį draugija 
rengia gegužinę, parapijoje 
bendras Kūčias. Draugija 
taipgi piniginėmis aukomis 
remia vargšus, o taip pat ge
rais drabužiais bei avalyne. 
Los Angeles Lietuvos duke
rų draugijai jau 10 metų va
dovauja energinga pirminin
kė Ingrida Jodelienė. Jai vi
suose darbuose talkina val
dybos narės: Aldona Venc
kuvienė, Kristina Banakie
nė, Valė Ruzgienė, Alė Vil
činskienė, Lionė Vilimienė, 
Laima Leko, Antanina Ul
dukienė ir Genovaitė Žaliū
nienė. 

Australija 
Sydney miesto Lietuvių 

moterų socialinės globos 
draugijos narės Jadvyga 
Dambrauskienė ir Onutė 
Kapočienė nutarė prieš Ve
lykas aplankyti "Cambra
matt" rusų slaugos namus, 
kuriuose gyvena penki lietu
viai - keturios moterys ir vie
nas vyras. Pastatas neseniai 
pastatytas - erdvūs bei pato
gūs gyvenamieji kambariai, 
bendra valgykla, televizijos 
kambarys su patogiais fote
liais. Lankytojos ilgėliau su
stojo Kazimiero Butkaus kam
bary. Jo gyventojas jau per
žengęs 94 metų slenkstį, ge
rai atrodantis, tik besiskun
džiantis silpnokomis kojo
mis. Besikalbant sužinota, 
kad K. Butkus gimė Rad
viliškyje, vo mokėsi, gyveno 
bei dirbo Siauliuose. Po karo 
atsidūrė Australijoje, Sydney 
mieste, ~et nėra nutraukęs 
ryšių su Siauliais. Jo finan
sinė parama padėjo sutvar
kyti ir atnaujinti Aukštelkės 
šventovę, netoli Šiaulių. Jis 
pastoviai remia Šiaulių Ju
liaus Janonio gimnaziją. Pa
dovanoj o 11 kompiuterių, 
su jo parama neseniai nu
pirktas autobusiukas. Artė
jant šios gimnazijos 160 me
tų jubiliejui, A. Butkus gim
nazijai padovanojo 75,000 
litų. Iki šiol 20 moksleivių 
yra gavusių šio geradario pa-

ramą - jau baigusių ar dar 
bestudijuojančių aukštosio
se mokyklose. Su šelpiamai
siais bendrauja laiškais. Su
sil~ukia pelnyto dėkingumo 
iš Siaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivių, 
mokslo siekiančių stu
dentų, Šiaulių muziejaus, 
Aukštelkės parapijiečių bei 
paramą gaunančių kitų 
organizacijų. K. Butkus 
~pač vertina ir džiaugiasi 
Sv. Tėvo Benedikto XVI 
gautu Apaštališkuoju pa
laiminimu. Lankytojos ap
lankė ir pasikalbėjo ir su 
lietuvėmis moterimis. 

Britanija 
Cambridge miesto Ang

lia Ruskin universiteto lietu
vių studentų vienetas pasiry
žęs dviračiais keliauti per 
Skandinavijos kraštus, Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Ke
liaudami numato aplankyti 
Lietuvos ambasadas, lietu
vių bendruomenes ir pasiek
ti šiauriausią Europos vieto
vę Norveiijoje - Nordkap 
iškyšulį. Sį užmojį palaiko 
Lietuvos ambasados, norė
damos parodyti, kad ir išeivi
joje gyvenantys tautiečiai ga
li reikšmingai prisidėti prie 
Lietuvos ateities kūrimo, in
vestuodami, užsiimdami lab
dara, lietuvybės palaikymą 
skatinančiais sumanymais, 
balsuodami rinkimuose. Ang
lia Ruskin studentai Manvy
das Džiaugys ir Marius Pu
liukis jau yra parvažiavę dvi
račiais iš Londono į Vilnių 
"Grįžtam 09" žygiu. Jie per
nai numynė 2,500 kilo
metrų, šių metų kelionė 
turėtų siekti daugiau kaip 
8,000 kilometrų. Pakeliui 
žygeivius lydės lietuvių bend
ruomenių savanoriai. Su
stojimo vietose bus rengia
mos vakaronės, kalbama 
apie lietuvybės išlaikymą, 
naujų sumanymų ieškojimą. 
Su dviratininkais kartu ke
liaus ir paroda Lietuviai dir
ba Lietuvai. 

Gudija 
Minsko lietuviai Nepri

klausomybės šventę minėjo 
vasario 10 d. Draugystės na
muose. Dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Gudijoje Ed
minas Bagdonas, Gudijos 
dramaturgas Aleksejus Du
darevas, kiti vietiniai tautie
čiai. Buvo pasakyta gražių 
žodžių. Meno mokyklos mo
kiniai sugrojo keletą kompo
zitoriaus B. Dvarionio kūri
nių, paskaitė eilėraščių gudų 
kalba apie Lietuvą. Sveikino 
ir savo eilėraščių paskaitė 
buvusi Gudijos lietuvių 
bendruomenės vadovė Vir
ginija Tarnauskaitė. Kaip 
staigmeną minėjimo dalyviai 
sutiko knygą Tūkstantis geros 
kaimynystės metų. Ją išleido 
Lietuvos ambasada, Gudijos 
valdžia su visuomenine orga
nizacija "Tarptautinė gudų 
asociacija". JA 
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Dideliam darbui reikia daug rankų 
Pokalbis su lietuvių išeivijos IX Dainų šventės Toronte ruošos komiteto kopirmininkais Rasa ir Pauliumi Kurais 

Bet kuri šventė atsiranda pirmiausia nuo min
ties ir temos, nuo noro kasdieninį gyvenimą per
traukti neeiliniu įvykiu, kuris suteiktų džiaugsmo, 
būnant visiems kartu ir ilgam paliktų atmintyje tas 
išskirtines valandas. Dainų šventės, padėjusios stip
rinti pasididžiavimą lietuvių tautos muzikiniu pa
veldu, nebuvo užmirštos ir sudėtingais politiniais 
laikais. Suskaldyta tauta galėjo išlaikyti savo pri
gimtinę tapatybę daugiausia per kultūrą, literatūrą 
ir meną. Dainų šventės Lietuvoje ir išeivijoje tapo 
tokiu viešu ir tvirtu paliudijimu. 

Išeivijoje jau IX kartą rengiama Dainų šventė 
liepos 2-4 dienomis visus kviečia į Torontą (Kanada) 
ir dainuojančius, ir mėgstančius klausytis, ir no
rinčius pabūti tautiečių iš viso pasaulio draugijoje. 
11-ijų dienų šventės programa "Daina aš gyvenu" 
tikrai įvairi ir įdomi. Be lietuviškų dainų koncerto, 
lankytojų laukia ir kiti renginiai. Kad jie būtų 
įdomūs ir sklandūs, jau daugiau kaip treji metai 
dirba šventės rengimo komitetas, perėmęs šį svarbų 
įpareigojimą po VIII dainų šventės Čikagoje. Dainų 
šventės meninė programa, repertuaras šventės 
meno vadovės Dalios Viskontienės ir jos talkininkų 
rūpestis, o Rasai ir Pauliui Kurams tenka aprėpti 
kitus didelius ir mažus darbus. Iki šventės beliko Rasa ir Paulius Kurai, išeivijos lietuvių IX dainų 
mažiau nei 60 dienų. Kas padaryta ir kas dar lik.o šventės "Daina aš gyvenu" rengimo komiteto kopir
padaryti, kalbuosi su svarbiausiais darbų ir rink- mininkai 
liavų derintojais bei vadovais 
Rasa ir Pauliumi Kurais. 

Rasa Ku.rienė: - Sureng
ti trijų dienų šventę čia, išei
vijoje, yra didelis darbas, ku
rio nepajėgtų padaryti du ar 
trys žmonės. Džiaugiamės, 
kad mūsų darbams atsirado 
daugiau pagalbininkų. Pir
muosius planus ir sumany
mus aptarėme nedidelėje 
grupėje, bet ji vis augo ir au
go, ir dabar turime daugiau 
kaip 100 talkininkų. Mūsų 
ryšius ir informacijos sklaidą 
labai palengvino sukurtas 
dainų šventės tinklalapis 
www.dainusvente.org. Jame 
pranešamos visos didelės ir 

Tokiais oranžinės spalvos marškinėliais vilkės Dainų šventės talkininkai
savanoriai. Turp jų bus ir šie KLJS nariai, Įsipareigoję šventės ruošai ir 
pačiai šventei paskirti 5,000 savanoriško darbo valandų 

mažos mūsų ruošos naujienos, būsimos šventės 
programa, dalyvių sąrašai ir kitos temos. Tinklalapį 
sukūrė ir nuolat atnaujina Andrius Birgiolas, Vik
torija Benotaitė ir buvusi hamiltoniškė Dalia Pa
jarskaitė-Peddle. 

Visiems darbams ir renginiams yra sudarytos 
atskiros atsakingų žmonių ar vedėjų grupės. Pagrin
diniam koncertui architekto Jurgio Sederavičiaus 
šeimyninė komanda rengia atitinkantį programos 
lietuviškų dainų dvasią scenos vaizdinį aEipavidali
nimą, spalvas parinko menininkė Snaigė Sileik.ienė. 
Dainininkų aprangą sukūrė dailininkės Jūra Landry 
ir Ramunė Stravinskaitė, šia komisija rūpinasi Ra
munė Stravinskienė. Kokia dainininkų apranga -
dar paslaptis, bet tikrai ji bus įspūdinga. Turime ne
mažai geranoriškų žmonių, kurie pasisiūlė padėti ir 
tokiems darbams, kurie lyg ir mažiau matomi -
koncertų ir repeticijų salės priežiūrai, dalyvių maiti
nimu repeticijos metu, informacija ir reklama. Vi
sas tris dienas vyks mugė, kuria rūpinasi Laima 
Laffitte ir Birutė Batraks; mugėje bus prekiaujama 
suvenyrais, kurių niekur kitur nerasite, tik šioje 
Dainų šventėje. 

Džiaugamės, kad Kanados lietuvių jaunimo są
junga pasisiūlė padovanoti šventei ne pinigų, bet ne 
mažiau vertingą paramą - 5,000 savanoriško darbo 
valandų. Tud šventės renginiuose turėsime tikrai 

Muzikinis bemoliukas 
Dainų šventės rengėjams 
tapo naujų pranešimų 
simboliu. Ji sukūrė And
rius Birgiolas 

jaunų, smagių talki
ninkų, vilkinčių apelsi
no spalvos marškinė
liais. Jaunimas paskel
bė dar vieną vajų - in
ternetinį "Šimtinės 
klubą". Tie, kurie nori 
tapti to klubo nariais, 
gali siųsti auką per in
ternetą ar tiesiai Dai
nų šventės būstinės ad
resu, pažymėdami "Šim
tinės klubui". Kviečia
me į renginius visus su 
draugais, šeimomis ar 
kitakalbiais pažįsta
mais, kuriems ši šventė 
gali būti įsimenanti 

pirmoji pažintis su mūsų tautos kultūra. 

SK: - Šventės renginiai vyksta Mississaugoje. 
Kaip svečiai ir dalyviai, gyvenantys Toronte ar 
kituose viešbučiuose, pasieks renginius dieną ir 
vakarais? 

Rasa Kurienė: Automobilių stovėjimo aikštelės 
yra netoli Hershey centro. Bus aiškios nuorodos, tu
rėsime savanorius budėtojus, vietos turėtų užtekti. 

Tiems, kas norės palikti automobilius namuose ar 
jų nebevairuoja, bus autobusai nuo Vilniaus Manor, 
Prisikėlimo ir Anapilio parapijų, kurie nuveš žmo
nes į koncertą ir atgal už $10. Yra grupė žmonių, 
kurie rūpinsis svečių sutikimu, dalyvių ir klausytojų 
kelionėmis. Tikimės, kad nebus sunkumų atvykti į 
šventės renginius, o po jų sugrįžti namo. 

SK: - Kaip minėjau, bet kuri šventė prasideda 
nuo idėjos, bet ją paversti tikrove reikia darbo ir, 
svarbiausia, - pinigą. Tuo rūpinasi vienas iš organi
zacinio komiteto vadovų Paulius Kuras. Kurios or
ganizacijos yra dosniausios šventės rengėjams? 

P. Kuras: - Apsiėmėme rengimo kopirmininkų 
darbą su viltimi, kad Kanados lietuviai savo įprastu 
būdu sudarys visokeriopą užnugarį - nustebome 
visų ypatingu nuoširdumu ir parama. Kanados Lie
tuvių fondas nuo pirmų ruošos metų paskyrė pradi
nę auką ir užpirko "Daina aš gyvenu" dainą (žodž. 
N. Benotienės, muz. L. Abario ); šiandien, KLF yra 
šventės globėjas su daugiau kaip $100,000 parama 
rengimo komitetui ir $30,000 parama Kanados 
chorams! Kiti deimantiniai ir auksiniai mecenatai: 
lietuvių kredito kooperatyvas "Parama'', Algis Pa
cevičius Pace, dr. Raymondas Zabieliauskas, Geno
vaitė Kuzmienė, Skrinskų bei Viskontų šeimos, 
Tourism Toronto (Toronto Conventions & Visitors 
Association ); savaitraštis Tėviškės žiburiai ir Prisikė
limo parapija remia šventę savo paslaugomis 
(spauda, patalpomis). 

Kanados lietuviai turi didžiuotis savo instituci
jomis, organizacijomis ir savimi, nes tai įrodo krašto 
pajėgumus, nuoširdumą ir tvirtą autentišką įsitikini
mą giliomis vertybėmis. Nepaisant visos paramos, 
prašome visų dar aukoti šiam kilniam kultūriniam 
įvykiui, nes Dainų šventės sąmata didesnė nei 
$625,000! Kviečiame visus verslininkus, visas bend
roves skelbtis šventės programoje, kuri šiais metais 
bus dalinama nemokamai visiems žiūrovams ir da
lyviams - tai darykite greitai, kad nepraleistumėte 
progos pasiskelbti šiuose leidiniuose. Kiekviena au
ka ar paslauga, kokia ji bebūtų, yra svarbi; kiekvie
nas darykime tai, ką galime, nes šventės užtikrina 
mūsų kultūros gyvastingumą ir mūsų lietuviškos 
tapatybės ateitį. 

SK: - Vienas lėšų šaltinis - bilietai į šventę. 
Kaip sekasi juos pardavinėti? 

P. Kuras: - Be aukų ir skelbimų reklaminiuose 
leidiniuose, tikimės daugiausia lėšų gauti už bilie
tus į visus šventės renginius. Visos savaitgalio vaka
rinės programos yra įvairios ir skirtos visiems - jau
niems ir jaunoms širdims, naujai atvykusiems, čia 
gimusiems, šeimoms. VISIEMS! Marijono Mikuta
vičiaus koncertas, "Dainamiesčio" miestelio vaka
ronė ir pokylis "Miško balsai" uždegs ir pralinks
mins visus. Aišku, didysis šventės koncertas bus ža
vingas. 

Bilietų pardavinėjimas prasidėjo lėtai, bet dabar 
jis vyksta labai sparčiai; geriausios vietos išperka
mos greitai. Tikrai raginame visus nedelsti, kad ne
būtų nusiminimų. Šventės meninis lygis vertas visų 
dėmesio, tad kvieskite savo svetimtaučius draugus, 
pažįstamus ir kaimynus, kad ir jie susipažintų su 
turtinga lietuviška kultūra, su ta daina, kuri lydėjo 
mūsų protėvius, mūsų tautą per visus istorijos lai
kus: pagonybės laikais, žemdirbio laukuose, laisvės 
kovotojų eilėse, išeivijos lietuvybės išlaikymo pa
stangose. Kvieskime visus gyventi daina! 

Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

Gegutė Lietuvoje davau, kad paukštvanagiu ji pavirsta rudenį - toks gamtos Kūrėjo potvarkis. 

Dienos ilgėja, vis aukščiau pakyla saulė. Pasirūpinkime kartu su vaikais ir 
paukščiais, kurie kartu su mumis žiemojo. Sutvarkykime senus inkilus, padary
kime lesyklas. Padėkime paukšteliams - jie padės mums. GAMTA myli gerą, 
jautrų žmogų, tikrą žemės šeimininką. Tik žmogui žemė atiduoda amžinąjį ža
vesį, nerimą. Išmokykime vaikus mylėti paukščius, suprasti jų giesmių skam
besį, kaip amžiną žmogaus, žemės ir šviesos pavasarį, ateinantį, nueinantį ir vėl 
sugrįžtantį su paukščiais. Kai mes augome su sese Ema, mama sakydavo: "Už
kukuos gegutė ir mūsų vargelius surukuos„." Šiandien girdime vaikus sakant -
gegutė - tai paukštvanagis. Aš savo mokiniams per gamtos pamokas primin-

Ar yra tokių, kurie negirdėjo ir neregėjo raibosios gegutės pavasarį? Vie
niems patinka jos liūdnas, bet gražus balsas, kitiems ji yra brangi kaip paukštis 
pranašas. Kai mes su sesute Ema dar buvome pradinukės, klausdavome ma
mą, kodėl gegutė brangus paukštis? Mama aiškindavo, kad gegutė graudžiu 
balsu bekukuodama ramina našlaičius, varganus piemenukus, o girioje pasi
klydusiems pakeleiviams padeda namo kelią rasti. Senoliai primindavo: jei ge
gutės balsas sidabrinis - sulauksime gausybės gėrybių: grybų, uogų, vaisių, 
medaus, javų. Jei gegutės balsas pasigirsta ankstyvą pavasarį, kai medžiai 
nesulapoję, reikės gerokai padirbėti, kad metai nebūtų prastesni už praeituo
sius. Rasa Norkutė, Klaipėda 



Kipras 
Petrauskas 

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Prieš 125 m. gimė legen
dinis lietuvių tenoras operos 
solistas Kipras Petrauskas. 
Vilniuje 1968 m. minios žmo
nių į paskutinę kelionę išly
dėjo ir atsisveikino su garsiuo
ju velioniu dainininku. Jam 
apdovanojimus ir liaupses tei
kė Lietuvos prezidentas A. 
Smetona, ministeris pirminin
kas A. Voldemaras, vėliau 
Lietuvos komunistų partijos 
l-sis sekretorius A. Sniečkus 
ir Kremliaus "pilkasis kardi
nolas" M. Suslavas. Trečiuoju 
dešimtmečiu prezidentas A. 
Smetona padovanojo Kiprui 
Petrauskui dvarą Telšių ap
skrityje. Sovietmečiu dvare 
įkurtoje Mašinų traktorių sto-

Kipras Petrauskas. Otelo 
vaidmuo (Dž. Verdžio Otelas) 

tyje (MTS) ilgai stovėjo Kipro 
fortepijonas. Dabartiniame 
Žemaitijos kaimo buities mu
ziejuje Telšiuose yra išlikusi 
daržinė, kuri buvo atvežta iš 
K. Petrauskui priklausiusio 
dvaro. 

Daugelis iš išvaizdos ga
lėjo įtarti maestro Kiprą bu
vus baleto šokėją. Net ir su
laukęs garbaus amžiaus, suge
bėjo būti artistiškai tiesios, iš
kilios povyzos. Tokią šiek tiek 
dirbtinai teatrališką maestro 
skulptūrą Vilniuje, priešais 
Valstybinį operos ir baleto 
teatrą, sukūrė skulptorius 
prof. Gediminas J okūbonis. 

Nuo pirmų studijų 1907-
1911 metų Sankt Peterburgo 
konservatorijoje K. Petrauską 

pamilo žiūrovai. Jis greitai iš
moko nešioti fraką, cilindrą. 

Sunku būtų buvę įtarti 
balsingą studentą kilus iš toli
mo Ignalinos krašto, Ceikinių 
apylinkių, neturtingų valstie
čių šeimos. Netrukus K. Pet
rauskas - jau tarptautinį pri
pažinimą pelniusio Imperato
riškoj o Peterburgo Marijos 
teatro solistas. O genialus bo
sas Fiodoras Šaliapinas ne
truko atkreipti dėmesį į jauną 
tenorą, su kuriuo greit tapo 
artimi draugai. Trečiajame 
Charles Gounod operos 
"Faustas" veiksme yra Fausto 
arija, kuri baigiasi aukštąja do 
nata. Kai ją dainuodavo K. 
Petrauskas, sulaikę kvėpavi
mą klausydavo keli tūkstan
čiai žiūrovų ir, žinoma, už 
portįerų - kolegos daininin
kai. Saliapinas (Mefistofelis) 
tik pakraipydavo galvą, vel
niškai šypsodamasis, ir pa
drąsindavo: "šaunuolis". Ne 
vien dėl viršutinės do natos 
net Leonidas Sobinovas (le
gendinis rusų tenoras, K. Pet
rausko amžininkas) šią partiją 
atsisakydavo dainuoti. K. Pet
rauskas iki sugrįžimo 1920 m. 
į Kauną Sankt Peterburge dai
navo apie 40 lyrinio tenoro 
vaidmenų. 

Grįžęs iš Rusijos, K. Pet
rauskas daug prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės teatro at
kūrimo, sukūrė per 40 pagrin
dinių tenoro partijų. K. Pet
rauskas jautėsi reikalingas 
Lietuvoje. Ne be jo iniciatyvos 
į Valstybės teatrą dirbti atvyk
davo žymiausi užsienio atlikė
jai: dailininkas M. Dobužins
kis, E. Kuperis, dainininkai F. 
Šaliapinas, T. del Mantė ir 
daugelis kitų. 

Grįžęs Lietuvon, daini
ninkas ėmėsi sunkių dramati
nių partijų, kurių reikėjo teat
ro repertuarui. 1930 m. G. Bi
zet operos "Carmen" antraja
me veiksme leitenanto Chosė 
partiją dainavęs lyrinis teno
ras A. Kutkus-Kutkauskas ne
tikėtai prarado balsą. Spek
taklį stebėjęs K. Petrauskas 
tuoj pat pakeitė kolegą, ir vos 
pamankštinęs balsą sėkmin-

gai sudainavo tragišką vaid
menį sudėtingame spektakly
je. Neatsitiktinai jis Rusijoje 
buvo vadinamas Greitąja pa
galba, nes visada susirgusį at
likėją buvo pasiruošęs pakeis
ti. Tai labai vertingas operos 
solisto bruožas. 

1955 m. gruodžio 31 d. 
Vilniuje minint K. Petrausko 
50-ąsias kūrybinio darbo me
tines, vyko G. Verdžio operos 
"Traviata" spektaklis. Alfredo 
Žermono vaidmenį atliko K. 
Petrauskas. Spektaklį diri
gavęs prof. R. Geniušas ste
bėjosi: "Balsas skambėjo dar 
visai gražiai - retas atvejis 70-
mečiam tenorui!" O dar po 
kelerių metų - 1957-aisias -
K. Petrauskas atliko Otelo 

Kipras Petrauskas. Lenskio 
vaidmuo (P. Čaikovskio Euge
nijus Onegi.nas; dešinėje One
ginas - E. Maurinis) 

vaidmenį G. Verdžio "Otele". 
Tik po 43 metų mūsų meni
ninko rekordą perkopė žymus 
italų tenoras Carlo Bergonri, 
kuris 2001-ųjų pavasarį Itali
joje sudainavo Mauro vaid
menį būdamas 75 metų! 

Vienas rimčiausių muzi
kos kritikų kompozitorius J. 
Zalytis 1928 m. po Rygoje K. 
Petrausko sudainuotų spek
taklių "Aida" ir "Lohengri
nas" taip apibūdino reginį: 
"Iš dviejų Radames ir Lo
hengrino vaidmenų pirmiau
sia stebina ideali K. Petrausko 
sceninė figūra, romantiniais 
tonais nuspalvintas dainavi
mas bei sudvasinta vaidyba". 
Deja, neturime galimybės 
klausyti K. Petrausko dainavi
mo, kai menininkas buvo pa
čiame kūrybinių jėgų žydė
jime. (Straipsnis sutrumpin
tas. Red.) 

Kultūros žurnalas ''Santara'' 
1989 metais pradėtas 

leisti kultūros žurnalas San
tara su šūkiu "Tenutolsta vi
soks riksmas ir pyktis" per
nai šventė savo gyvavimo 
dvidešimtmetį. Ne kartą 

Santara buvo prie pat užsi
darymo slenksčio. Zurnalas 
ėjo tik dukart per metus. Ir 
tai buvo pasiekta žurnalo su
manytojo, redaktoriaus bei 
leidėjo Romualdo Norkaus 
didelių pastangų dėka. 

Dabar malonu buvo 

gauti du vėliausius Santaros 
žurnalo numerius. Skaityto
jams primename, kad žurna
lo prenumerata priimama vi
suose Lietuvos pašto sky
riuose. Žurnalas bus leidžia
mas kartą per du mėnesius. 
Metinė prenumeratos kaina 
42 litai, indeksas 5424. 

Santara leidžia ir kny
gas, kurių skaičius jau artėja 
prie dviejų šimtų. Vėliausia 
iš jų - sukaktuvininko Justi
no Marcinkevičiaus baladžių 

poema Devyni broliai, kurios 
viršelyje puikuojasi išeivijoje 
ilgą laiką gyvenusio dailinin
ko Vytauto K. Jonyno kūri
nys Madona su kūdikiu. 

Pats leidinys iliustruotas 
čikagiečio fotomenininko 
Algimanto Kezio meniško
mis nuotraukomis. Žurnalo 
adresas (kartu ir jo redakto
riaus R. Norkaus) - Žygi
mantų g. 10-6, LT-0112 Vil
nius, Lietuva. 

E. Šulaitis 

Ė, gauski, gfrntoji kalba, l Gryčioj vargšo žmogelio, l Mergaitės dainoje l Ir pasakoj žilo senelio. (Adomas Jakštas) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Mato Šalčiaus, žurnalis

to, rašytojo, keliautojo, vi
suomenės veikėjo 70 metų 
mirties sukaktis minėtina ge
gužės 26 dieną. Jo kelionių 
knyga Svečiuose pas 40 tautų 
buvo prieškarinio Lietuvos 
jaunimo bene daugiausia 
skaitoma knyga yo Karl May 
Winnetou. M. Salčius gimė 
1890 m. rugsėjo 20 d. Čiu
diškių km., Prienų rajone, 
ketvirtas devynių vaikų šei
moje. Dar labai jauną tėvai 
"ruošė į mokslus". Vėliau 
mokėsi Marijampolės gim
nazijoje, baigė Kauno "Sau
lės" mokytojų kursus ir pra
dėjo mokytojo darbą. Peda
gogės G. Petkevičaitės-Bitės 
paskatintas pradėjo rašyti 
lietuviškiems laikraščiams, 
kaip Lietuvos ūkininkui, Vil
niaus žinioms. Už lietuvišką 
veiklą buvo caro valdžios at
leistas iš darbo. 1915 m. iške
liavo į JAV, kur rašė lietu
viškai spaudai, redagavo Tė
vynę. 1918 m. susiruošė grįžti 
į Lietuvą. Keliavo per Ja po
niją, Maskvą ir 1919 m. atsi
rado Lietuvoje. 

Grįžęs į Klluną M. Šalčius 
tapo vienas iš Šaulių sąjun
gos steigėjų, vadovavo Sau
lių fronto štabui kovose 
prieš lenkus, įkūrė Trimito 
žurnalą ir buvo pirmas jo re
daktorius. 1922 m. tapo ant
ruoju po J. Ereto ELTOS di
rektorium, 1925-1926 m. va
dovavo Šaulių sąjungai, bu
vo Lietuvos rašytojų ir žur
nalistų sąjungos pirmininku. 
1929 m. įsteigė Lietuvos tu
rizmo sąjungą ir tais pačiais 
metais su kolega A. Poškum 
išvyko motociklu į 4 metus 
trukusią kelionę "pas 40 tau
tų". 1936 m., gavęs 1000 Lt 
premiją už savo kelionių 
knygą, vėl išsiruošė keliauti, 
šį sykį į Pietų Ameriką-Ar
gentiną, Boliviją, Čilę. Iš tos 
kelionės negrįžo - mirė 1940 
metais Bolivijoje, palaidotas 
Gvajaramerine. 

Vytautas Juozapaitis, 
vienas iškiliausių Lietuvos 
baritonų, šiemet mini savo 
kūrybinės veiklos dvidešimt
metį. Ta proga balandžio 15 
dieną Kauno filharmonijoje 
ir balandžio 16 dieną Vil
niaus kongresų rūmuose bu
vo suruoštas koncertas Vy
tautas Juozapaitis: po 20 me
tų su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru (diri
gentas Gintaras Rinkevi
čius) ir solistais Sigute Sto
nyte (sopranas), Vladimiru 
Prudnikovu (bosas) ir pačiu 
sukaktuvininku Vytautu Juo
zapaičiu. 

V. Juozapaitis, 1989 m. 
baigęs vokalo studijas Lie
tuvos muzikos akademijoje, 
debiutavo Kauno muzikinia
me teatre (Fredžio vaidmuo 
F. Loewe operetėje My Fair 
Lady). Po metų tapo Lietu
vos valstybinio operos ir ba
leto teatro solistu. Dabar so
listo repertuare beveik pen
kiasdešimt baritono partijų. 

Lietuvos kompozitoriai spe
cialiai jam yra sukūrę vaid
menis: Žilvino A. Žigaitytės 
operoje Žilvinas ir Eglė bei 
Žygimanto Augusto G. Kup
revičiaus operoje Karalienė 
Bona. 

Solistas savo kūrybinėje 
kelionėje bendradarbiavo su 
garsiais menininkais, režisie
riais, dirigentais, tarp kurių 
M. Rostropovičius, C.Von 
Dohnanyi, K. Pendereckis, 
J. Aleksa, S. Sondeckis ir ki
ti. Jo veikla buvo įvertinta 
visa eile apdovanojimų -
Lietuvos valstybine kultūros 
ir meno premija (2003), 
"Kristoforo" ir "Kipro" sta
tulėlėm, Metų operos solisto 
titulu net tris kartus, Muzikų 
sąjungos auksiniu disku ir 
"Auksiniu scenos kryžiumi" 
bei ordinu "Už nuopelnus 
Lietuvai". V. Juozapaičio 
nuopelnai yra vertinami ir jo 
pedagoginiame darbe: nuo 
1996 metų jis dėsto solinį 
dainavimą Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje. Tarp 
jo mokinių yra jau operos 
teatrų scenose pasirodantys 
solistai Egidijus Dauskurdis, 
Edmundas Seilius, Dainius 
Stumbras. 

Minint Pasaulinę kultū
ros dieną, balandžio 15 Vil
niaus rotušėje už nuopelnus 
sostinės kultūrai Barboros 
Radvilaitės medalis įteiktas 
rašytojai, literatūrologei, 
profesorei Viktorijai Daujo
tytei-Pakerienei ir Žygiman
to Augusto medalis režisie
riui, "Meno forto" vadovui 
Eimuntui Nekrošiui. Šiuos 
apdovanojimus Vilniaus mies
to savivaldybė įsteigė 2000 
metais pažymėti kultūros ir 
meno žmonėms, kurių veikla 
praturtina sostinę. 

A1ikso medaliais "Už nuo
pelnus Vilniaus kultūrai" 
apdovanoti architektai Algi
mantas ir Vytautas Nasvy
čiai, poetas, prozininkas ir 
vertėjas Algimantas Balta
kis, režisierius ir aktorius 
Antanas Šurna, muzikas ir 
kompozitorius Lionginas 
Abarius, "Lėlės" teatro re
žisierius ir scenografas Vi
talijus Mazūras, dailininkas 
Aloyzas Stasiulevičius ir fo
tografas Stanislovas Žvirgž
das. 

Sidabro medaliais "Už 
nuopelnus Vilniaus kultū
rai" apdovanotos Marijos ir 
Jurgio Šlapelių namų muzie
jaus direktorė, mokslininkė 
ir pedagogė Alma Gudjony
tė ir Vilniaus miesto Centri
nės bibliotekos informacinio 
skyriaus vedėja Zita Bieli
nienė. Vilniaus miesto savi
valdybės choro "Jaunamu
zika" meno vadovas ir vy
riausias dirigentas Vaclovas 
Augustinas buvo pagerbtas 
atminimo ženklu "Už nuo
pelnus Vilniaus savivaldai". 
Mero premijos buvo įteiktos 
dailininkui Mindaugui Sku
dučiui ir kompozitoriui Al
girdui Martinaičiui. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179dienų ... „„ .. „ ... „ ... 1.25% 
180-364 dienų „„„„„„„. 1.25% 
1 metų „„„„.„„.„„„„„„„„ 1.25% 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 1.50% 
3 metų .„„„„„„„„„„.„„„„ 1.75% 
4 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 2.00% 
5 metų „„„„„„„„„„„.„„„„ 2.50% 

Taupomoji sąskaita 1.25% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.25% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskai1a O .2 0% 

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

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.25% 
1 metų „.„„„„„„„ .. „.„„„„„ 1.30% 
2 metų „„„„„„„„„.„„„„„„. 1.90% 
3 metų „.„ .. „.„.„„„.„.„.„„ .. 2.25% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% 
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 

Asmenines paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„.„„„„„„„ 5.00% 

Sutarties paskolas 
nuo „.„„.„ „.„„.„„.„„„„ „ „. 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekin1ančiu nuošimčiu 
lmetų .„.„.„„„„„„„.„„.„„„.„„„. 3.25% 
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 

LINDAMOROZ 

Linda Moroz patyrusi ilgametė finansininkė, įgijusi patirtį dirbdama 

šiose institucijose, Crown Life, Ukrainian Credit Union, Canadian lm

perial Bank of Commerce ir Buduchnist Credit Union, taip pat yra kvali 

fikuota nekilnojamo turto paskolų specialistė . 

Linda Moroz pradės dirbti š. m. kovo 23 d. Kviečiame narius apsi

lankyti bankelyje i r susipažinti su nauja vedėja. Oficialus vedėjos pristaty

mas bus per bankelio metinį narių susirinkimą balandžio 18 d. 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS, OLIP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M98 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

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

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Orlho. D ip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street Wes t 

(prie naujos 'l'ARAMOS') 
Toronto ON, M8W IC5 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrlho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Pasikeitimai ir pasitikėjimas 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas 

Jis įvyko sekmadienį, ba
landžio 18, 4 v.p.p. Prisikėli
mo parapijos salėje. Tai jau 
47-tas metinis susirinkimas. 
Galvojau, kokią antraštę pa
rinkti šiam susirinkimo apra
šymui. Kodėl pasikeitimai? 
Kiekvienais metais kas nors 
keičiasi. Šiais metais matome 
pasikeitusią valdybą ir naują 
kooperatyvo vadovę. Kodėl pa
sitikėjimas? Pasitikėjimas ne
sikeičia. Kooperatyvo nariai 
vis dar pasitiki bankelio veik
la, pasitiki valdyba ir tarnau
tojais (nors vienas narys susi
rinkimo pabaigoje skundėsi). Prisikėlimo kredito kooperatyvo vedėja Linda Moroz (vidury
Valdyba ir tarnautojai pasitiki, je) su savo pavaduotojais Rimu Prakapu ir Violeta Rama
kad ir finansinio sunkmečio nauskiene 

Narią registracija 

metu kooperatyvas stengsis 
kuo geriausiai patarnauti savo 
nariams. 

Susirinkimą pradėjo nau
jas valdybos pirmininkas Ma
rius Rusinas. Jis pranešė, kad 
buvęs pirmininkas Algis Si
monavičius prieš savaitę atsi
statydino iš valdybos, nes pa
gal naujus išleistus valdžios 
įstatymus jis nebegalėjo būti 
valdybos nariu, nes jo dukra 
dirba kooperatyve. Pranešė, 
kad susirinkime dalyvauja 172 
užsiregistravę nariai, pakvietė 
kleboną kun. Augustiną Sima
navičių, OFM, sukalbėti mal
dą. Taip pat paminėjo, kad 
pakeista darbotvarkė, nebus 
svarstomi statutų pakeitimai 

ir nebus rinkimų. Thm tikslui 
ruošiamas kitas specialus su
sirinkimas. Buvo pristatyti 
svečiai ir kitų kooperatyvų at
stovai. Hamiltono TALKOS 
kooperatyvo - A. Enskaitis ir 
J. Stankus, Montrealio LITO 
- A. Gaputis ir Toronto "Pa
ramos" - pirm. Rita Urbona
vičiūtė-Muir, A. Šileika ir A. 
Morkūnas. 

Pirmininkas pristatė nau
ją kooperatyvo vadovę Lindą 
Moroz, paaiškindamas, kad iš 
visų kandidatų, kurie buvo pa
davę pareiškimus, ji buvo tin
kamiausia, nes turi daug prak
tikos ir tinkamą tam darbui 
išsilavinimą. Linda Moroz pri
sistatydama tarė keletą žo-

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONINO &. HEATINO 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareekal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

~W~\I~ 

DENI.A.L C:.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

džių. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė J. Valai
tis, protokolas buvo priimtas 
be pataisų. Pirmininkas, prieš 
pradėdamas savo pranešimą, 
perskaitė praėjusiais metais 
mirusių 43 narių pavardes, ir 
jie buvo pagerbti tylos minute 
visiems atsistojus. 

Pirmininkas savo praneši
me paminėjo, kad paskutinieji 
metai ekonominiu atžvilgiu 
buvo visiems neaiškūs, nes iš
sivystė ekonominė krizė, pa
saulio krizė, pasaulio biržos 
drastiškai krito, atsirado daug 
bedarbių. Tuupytojams buvo 
blogai, nes nuošimčiai buvo 
žemi, žmonės nenorėjo sko
lintis, nes nebuvo aišku, ar jie 
neatsiras bedarbių eilėse. Be
darbiai nepajėgė mokėti sko
lų. Šios sąlygos palietė ir mūsų 
kooperatyvą - keli nariai ne
pajėgė mokėti savo skolų. Kai 
tas atsitinka, tai valdžia reika
lauja, kad visos finansinės ins
titucijos atidėtų tų paskolų 
proporcingą sumą į abejotinų 
paskolų rezervą. Mūsų koope
ratyvas tą sumą atidėjo iš pel
no, ir šis laikinas atidėjimas 
pasirodė kaip $87,000 nuosto
lis. Šiuo metu atsilikusių pa
skolų mokėjimas žengia pir
myn. Tikimasi, kad ateinančiais 
metais padėtis pagerės ir taupy
tojams, ir skolininkams. Baig
damas savo pranešimą pirminin
kas padėkojo visiems nariams 
už pasitikėjimą. 

Pranešimai 
Iždininkės pranešimą per

skaitė Julija Adamonis-Da
naitienė, kuri yra kooperatyvo 
iždininkė. Metai buvo užbaig
ti su $89.1 mln. balansu. Metų 
pabaigoje buvo $218,000 abe
jotinų paskolų. Metų pelnas, 
prieš grąžinant papildomas 
palūkanas, už indėlius ir pa
skolas buvo $346,000. Valdyba 
nutarė grąžinti nariams $228, 
000, taupytojams buvo primo
kėta 10% papildomų palūka
nų, o skolininkams buvo su
grąžinta 5% nuo sumokėtų 
palūkanų. Kooperatyvo rezer
ve yra $6 min., kas sudaro 
6.6% viso turimo kapitalo. 
Praėjusiais metais jaunimo, 
kultūros, spaudos, sporto ir 
kitoms organizacijoms buvo 
paskirta ir išmokėta $54,430. 

Nukelta i 11-tą psl. 



Buvęs Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdybos pirmininkas Algis Simonavičius (111 iš k.) 
pristato naują bankelio vedėją Lindą Moroz (IV iš k.) TALKOS valdybos nariams (iš k.) Al
giui Enskaičiui ir Jonui Stankui; Lietuvos garbės konsulas Toronte Paulius Kuras (II iš d.) ir 
valdybos narys Vytautas Bireta 

Pasikeitimai ir pasitikėjimas 
Atkelta iš 1 CHo psl. 

Iždininkė perskaitė sąra
šą, kam tos aukos buvo skir
tos. Studentams buvo paskir
tos 5 stipendijos - $5,500. 

Revizijos komisijos pra
nešimą perskaitė komisijos 
pirmininkas Edvardas Maci
jauskas. Komisija rinkosi kas 
mėnesį, tikrino vedėjos pa
ruoštą mėnesinį finansinį pra
nešimą, tikrino investicijas, 
kad sutaptų su banko knygo
mis, patikrintos pagrindinė ir 
tarnautojų kasos, fiziškai at
liekant pinigų skaičiavimą. 
Komisijos nuomone, visos ko
operatyvo operacijos yra vyk
domos pagal Kredito unijų iš-

leistas taisykles bei įstatymus. 
li'umpą žodį tarė ir savo pra
nešimą perskaitė samdomas 
"Tinkham and Associates" re
vizorius. Jis taip pat buvo pa
tvirtintas ir šiems metams. 

Paskolų skyriaus praneši
mą perskaitė Violeta Rama
nauskienė. Ji pažymėjo, kad 
2009 metais daugelio šalių 
rinkas palietusi ekonominė 
krizė mūsų kooperatyvui žy
mesnio poveikio neturėjo, bet 
padidėjus kredito rizikai, su
griežtėjo paskolų sąlygos, pa
didinti reikalavimai paskolos 
užtikrinimo priemonei. Sten
giamasi išduoti paskolas at
sargiau. 2009 metais suteikta 
daugiau kaip $21 min. naujų 

Tarnautojai: sėdi - Rasa Šyvokienė, Remigija Smolskienė, 
Vaida Simonavičiūtė; stovi - Rimas Prakapas, Nijolė 
Žukauskienė, Turesė Grybienė, Violeta Jonušonienė ir Birutė 
Jurienė 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

paskolų. Buvo gauti 148 pa
reiškimai-prašymai, iš kurių 
buvo patvirinti tik 137. Dau
giausia buvo būsto paskolų -
52, asmeninių paskolų - 71 ir 
verslo kredito pareiškimų -
14. Metų pabaigoje buvo 11 
paskolų, kurių periodiniai 
mokėjimai uždelsti 90 ir dau
giau dienų. Stengiamasi ge
riausiu būdu išspręsti tas 
problemas ir sumažinti nuo
stolio riziką. Pabaigoje V. Ra
mana uskienė pareiškė, kad 
paskolų kokybę parodantys 
rodikliai išlieka labai geri. 

Diskusijų dėl pranešimų, 

išskyrus pora pasisakymų, ne
buvo. Vyko loterija, kurioje 
buvo 5 laimėjimai po $100 ir 
du laikrodžiai. Pakviestas bu
vęs valdybos pirmininkas A. 
Simonavičius tarė atsisveiki
nimo žodį ir padėkojo visiems 
nariams už pasitikėjimą ir pa
ramą. Pirmininkas M. Rusinas 
padėkojo visiems už atsilan
kymą, už kantrybę ir pasitikė
jimą ir pakvietė visus pietų, 
kuriuos paruošė B. Stanulienė 
su pagalbininkėmis. Tuo ir 
baigėsi šis metinis susirinki
mas. Nepaisant pasikeitimų 
valdyboje, viskas praėjo gana 
sklandžiai. Nariai pasitiki val
dyba ir jos veikla, taip pat ir 
tarnautojomis prie langelių, 
kurios kantriai (ir su šypsena) 
aptarnauja visus atvykusius. 
Linkime sėkmės naujai vado
vei Lindai Moroz. 

Vincas Kolyčius 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
Ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMOJI 
545KAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

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

5 metų 3.10% l metų iškeičiamas 1.00% 
1------------1 Neša metines ar sudėtines 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų ček i ų / taupomoji 
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 
Aukštesn i 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarn avimai 

JAV DOLERIŲ KAS D I E NI N IŲ 

PALŪ KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.10% 
2 metų 1.50% 
3 metų 2.30% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 
l metų iškeičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMI N UOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 dienų 
90- 1 79 dienų 

180- 269 dienų 
270- 364 dienų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųj ų palūkanų 

Uždarytos, kintamųjų palū kanų 
l metų 

3.00% 1---------~ 
2.25% 
3.10% 
3.35% 
4.00% 
4.50% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1------------1 5 metų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7 .0% ir aukščiau 

HH 
PARAMA 

www.parama .ca 

AKTYVAI p er $185,000,000 
Pa lankūs nuošimčiai . Malonus ir sąžiningas asmeninis 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 Uidoryto 
LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~.~~~-\l,I.~- .{~"<::>,.~ 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 

Etobicoke "Thunder" krepšinio komandos žaidėjai Andrius 
Trussow (kairėje) ir Lukas Gabrys (dešinėje), rungtyniavę 
"Ontario Cup 2010" varžybose š.m. balandžio 23-25 d.d. Lon
done, ON Ntr. A. Trussow 

PADEKA 
Kėgliavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaigdamas 
sėkmingą sezoną, dėkoja "PARAMOS" ir Prisikėl imo kredito 
kooperatyvams už finansin j klubo parėmimą . Maloniai kvieč ia
me naujus narius prisijungti prie šio klubo . Nėra amžiaus ribų ir 
patirtis nebūtina . 

Ateinanč io sezono pradžia - 2010 m. rugsėjo 8 d. 
Dė l išsamesnės informacijos skambinkit 
Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307 

el .paštas regcasino@hotmai l.com 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilnietė Aleksandra 

Golovkina iš Maskvos parsi
vežė bronzos medalį, puikiai 
ten pasirodžiusi prestižinėse 
"Rostelecom Crystal Skate" 
dailiojo čiuožimo varžybose. 
Vyresnių merginų grupėje 
čiuožusi Vilniaus Ateities vi
durinės mokyklos moksleivė 
pirmą kartą Lietuvos dailiojo 
čiuožimo istorijoje užkopė ant 
nugalėtojų pakylos tokio lygio 
varžybose. A. Golovkina atli
ko net tris trijų apsisukimų 
šuolius ir surinko 110,64 balo. 
Ji dar sykį patvirtino, kad yra 
viena iš rimčiausių pretenden
čių dalyvauti 2014 m. Sočio 
olimpinėse žiemos žaidynėse. 

• Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) baigmėje vėl susigrums 
Kauno "Žalgirio" komanda ir 
nugalėtojos titulą ginanti Vil
niaus "Lietuvos ryto" komanda. 

pionėmis. Vis dėlto triumfo 
nuotaikas temdo nežinomybė 
dėl ateities. Telekomunikacijų 
bendrovė "TEO LT" dar prieš 
keletą mėnesių paskelbė, kad 
pasibaigus šiam sezonui nu
stos remti sostinės klubą. 
Bendrovė moterų komandai 
kasmet skirdavo po maždaug 
2-2,5 min. litų, kurie sudary
davo liūto dalį TEO koman
dos biudžeto. "TEO LT" sos
tinės moterų krepšinio ko
mandą rėmė pastaruosius 
dvylika metų. 

• Lietuvos veterinarijos 
akademijos sporto salėje vyko 
graikų-romėnų imtynių aukš
tųjų universitetinių mokyklų 
studentų čempionatas. Varžy
bose dalyvavo dešimt klubų. 
Pirmąją komandinę vietą, su
rinkę 119 taškų, iškovojo Kau
no technologijos universiteto 
imtynininkai. Antrąją užėmė 
Mykolo Riomerio universite
to atletai {98 taškai), trečioji 
- atiteko Siaulių universiteto 
komandai (54 taškai.). VP 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUS PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimq. 

SKAMBINTI 

EXP0-2010-
v 

Sanchajuje 
Šanchajuje prasideda pa

saulinė tradicinė mugė EXPO 
2010. Čia nuo gegužės 1 d. iki 
spalio pabaigos 200 pasaulio 
valstybių parengė savo paro
das tema "Geresni miestai -
geresnis gyvenimas". Laukia
ma apie 70 min. lankytojų. 
Didžioji dalis, aišku, bus ki
niečiai. Šanchajus EXPO pa
rodai skyrė 20 kartų didesnį 
plotą nei Saragosa Ispanijoje 
2008. Tačiau pasaulyje blėsta 
susidomėjimas šiuo gana 
brangiai kainuojančiu rengi
niu, ypač ekonominio sunk
mečio laikotarpiu. JAV vos 
įstengė įrengti savo parodų 
sales, Afrikos valstybės jas 
įrengė kartu vienoje pastogė
j e. Kanadiečių parodoje 
"Nuolat atsinaujinantis mies
tas" parodoma Vankuverio 
patirtis, iš apleistų kasyklų 
įrengiant parką ir gėlynus -
įspūdingą žaliąją poilsio zoną 
miesto gyventojams. Mont
realis yra miestas - dvynys su 
Šanchajumi. Savo parodoje 
montrealiečiai pasakoja, kaip 
saugomas miesto kultūrinis 

Šanchajus 

paveldas nuo EXP0-1986 iki 
olimpinių žaidynių. Kanados 
paviljonas tikisi sulaukti 5,5 
min. lankytojų. Jie galės pa
matyti įžymaus Cirque du 
Soleil spektaklius. Danai šiai 
parodai į Šanchajų nugabeno 
populiarų simbolį - Mažosios 
undinėlės skulptūrą is Kopen
hagos krantinės. Kiniečiai sa
vo parodose supažindina su 
šiuolaikinių miestų statybos 
naujovėmis. Didžiosios Brita
nijos paviljone lankytojų dė
mesį patraukia šviesą spindu
liuojantys statiniai. 

Pagal Canadian Press 
parengė SK 

• Penktosiose 2009-2010 
metų sezono Lietuvos krepši
nio lygos baigmės rungtynėse 
šeštąją vietą reguliariame se
zone užėmusi Palangos "Nag
lio-Adakrio" komanda na
muose rezultatu 84:69 nuga
lėjo Jonavos "Triobet Mals
tos" krepšininkus (8 vieta re
guliariame sezone), laimėjo 
seriją iki keturių pergalių 
(4:1) bei iškovojo NKL aukso 
ženklelius. Bronzos medaliais 
pasidabino "Mažeikių" klubo 
krepšininkai. Ketvirtose mažo
sios baigmės rungtynėse ma
žeikiškiai svečiuose rezultatu 
86:66 sutriuškino Pakruojo 
"Merestos" komandą ir seriją 
iki 3 pergalių laimėjo 3-1. 

• Vilniaus TEO krepši
ninkės tryliktą kartą klubo is
torijoje tapo Lietuvos moterų 
krepšinio lygos (LMKL) čem-

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

ar į namus 416-231-4937 

Pavasaris 

Pavasario džiaugsmas Ntr. R.R. Otto 

Pavasaris ateina tik vieną kartą per metus, 
Atnešdamas džiaugsmus ir saulėn keldamas visus; 
Kada visa gamta nušvinta iš ilgo miego prikelta. 
Kartu ir žmonės atsigauna ir trokšta būt ilgiau lauke, 
Gėrėtis saulės šiluma, nes tai mums siųsta dovana ... 

Gali stebėti, kaip ant šakelių sprogsta pumpura4 
Kaip lenda ma1gos tulpės ir kiti žiedai. 
Žavėkis - kada auksinė saulė leidžias vakare, 
Grožėkis - nes žina4 kad baigiasi pavasario diena, 
O įvairių paukštelių čiulbesiai išlydi saulę su daina ... 

Tie čiulbesiai - tartum simfonija, dar niekur negirdėta. 
Pasiklausyki jos, užmerkusi akis, lyg tau vienai giesmė sudėta. 
Reikia atrasti laiko, kad paklausytum tos melodijos ramiai. 
Išgirsti ir pajusti, ką sako mums paukštelių dieviški balsai, 
Tada supras4 kad ta dovana yra mums atsiųsta iš ten - aukštai ... 

GRAŽINA STAUSKIENĖ, Toronto, ON 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas : klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelkta pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių 01ganizacijom davė 2.38 min. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentiĮ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 mln. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą 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. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LA W FIRM 
• a meninė žalo , atsiradu i s ryvium u kūno 

užalojim u, iši vk jima 
• imigracija į Kanadą 
• te tarnentų udaryrna 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojam turt pirkim /parda ima 
• k n ultacijos Lietuvos r publiko teisės klausimai 

295 The West Mall 6th Floor Toronlo ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa. 416 236-1809 
=l.lt.Ul~i!:Ul.!:.!..!..l.!.~=m El. paštas: lawyers@nacelawfirm.com 

• 
PEOOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
• VAIKŲ l E OS 

NESKLANDUMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TA I YMAS RT PEDr lA I 

IND KAI 

LJGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A A TER Ont. TEL. (905 648-91 76 



Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metį, Vil
niaus moksleiviai surengė koncertą Seimo rūmuose 

N tr. O. Posaškovos 

Gegužės žiedai - Motinai 
RASA NORKUTĖ 

Čiulba, ulba paukščių 
chorai, suka lizdus ir ruošiasi 
vaikelius perėti. O kurtinių, 
tetervinų ir jerubių lizduose 
jau cipsi jaunoji karta. Miškai 
ir pievos keičia savo apdarus. 
Vasarai jau persirengė žvėrys 
ir žvėreliai - pasipuošė savo 
vaikų vardynams. 

Gegužė - žiedų, žalumos 
ir paukščių mėnuo. Kasdien 
vis aukščiau į saulę stiebiasi 
žolės ir žolynėliai. Baltais 
nuometais pasipuoš obelys, 
vyšnios, kriaušės. Pakvips aly
vų ir jazminų žiedais. Žalia 
spalva nudainuos miškai. Ge
gužė - gražiausias metų lai
kas. Net gegutės kukuoja ir 
kvatoja. Nusiris, nugriaudės 
per laukus ir miškus perkūni
ja. Išeikime su vaikais į žalią 
pamiškę ir išgirsime: "Jur
giuk, Jurgiuk! Kinkyk, kinkyk! 
Paplak, paplak!" - tai pilko
sios burtininkės lakštingalos 
giesmė. Tai mūsų vaikystė. Tai 
Motinos dienos, tarsi amžinos 
lopšinės, kurias ji mums prie 
lopšio dainavo ir sakė mums, 
mažiems, pačius gražiausius 
žodžius. Nuo Motinos spindu
liavo ramybė ir meilė. 

Kai mes užaugome, išėjo
me žinomais ir nežinomais sa-

vo būsimo gyvenimo keliais, 
liko motina ir tėvas. Liko jie 
vienu du, palydėję mus į pa
saulį. Gal ne viską suspėjo pa
sakyti per darbų ir rūpesčių 
daugybę. Gal ne viską ir mes 
supratome ar norėjome su
prasti. Bet svarbiausią: meilę 
žmogui ir darbui, gamtai ir tė
viškei - išsinešėme. Jei į toli
mus kraštus mus nubloškė li
kimas, prisiminkime laukian
čią Motiną nors šią šventą 
Motinos dieną, pasveikinkime 
nors paprastu kasdienišku žo
džiu. Juk išeidami išsinešėme 
pačias didžiausias Motinos 
dovanas - nepavargti kelyje ir 
išlikti žmonėmis net ir tada, 
kai gyvenimas nugarą atsuks 
ne išmaldos prašyti, o ieškoti 
savo kelių. Gyvenimo vėliavą 
ji mokė nešti iškeltą su pava
sario grįžtančiais paukščiais. 

Gegužė. Šiltas vėjas neša 
gėlėmis kvepiantį šventą Mo
tinos vardą. Laikas keičia 
mintis, likimus, bet Motinos 
atminimas lieka amžinas, kaip 
amžina saulė, pavasariai, am
žinas sodų žydėjimas, kaip 
amžinas gyvybę nešantis var
das. Kai mums bus labai sun
ku, prisiminkime motinas, ku
rios niekada nebojo sunkumų, 
mokėjo aukotis ir nepailsti 
nuo darbų. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com laukia jūsų 
apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. ra vtinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon i valid on ly at Marguti -Py anka ' head oft1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Tu numegzk man, mama, kelią 

Tu numegzk man, mama, kelią 
iš vaikystės ir iš spindulių. 
Iš mirties, iš kur sugrįžt negalima, 
kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. 

Tu numegzk man tai, ką myliu, 
Ir pavasarį - kaip tūkstantį malūnų. 
Tu numegzk man, mama, tylą 
ir medžius, kokių nebūna. 

Tuo keliu pareisiu, pasėdėsiu 
po kelionių ir visų vargų. 
Tu numegzki, kad jame nebūtų priešų, 
vienadienių ir lengvų draugų. 

Tu numegzk man tūkstantį malūnų 
ant pavasario kalvų žalių ... 
O jei kartais„. Juk žinai, kaip būna -
tu užklok mane keliu. 

MARCELIJUS MARTINAITIS N tr. iš leidinio Esi tik viena 

Kertinis akmuo ateičiai 

Vasario 16-osios gimnazijos mokinių orkestras, vadovaujamas mokytojo Gintaro Ručio, 
sutinka į iškilmingą statybų atidarymą susirinkusius svečius nuotaikingais muzikiniais kūri
niais 

Atkelta iš 4-to psl. 

Atvykusiems į gimnaziją 
vaikams, neturintiems pakan
kamai vokiečių arba lietuvių 
kalbos žinių, siūlomi intensy
vūs kalbos kursai. Kiekvienais 
mokslo metais į gimnaziją 
kviečiami atvykti lietuvių kil
mės mokiniai iš Šiaurės ir Pie
tų Amerikos, norintys išmokti 
ar prisiminti gimtąją senelių 
ar prosenelių kalbą bei išmok
ti vokiškai, susipažinti su lie
tuviška ir vokiška kultūra bei 
papročiais. Baigę mokyklą sa
vo šalyje, čia mokiniai daž
niausiai praleidžia vienerius 
metus. 

Dėl mokyklos geografi
nės padėties bei unikalaus 
profilio, Vasario 16-osios gim
nazijos moksleiviai dažnai 

tampa simboliniais Lietuvos 
ambasadoriais Europoje. 

Rennhofo pilis vis daž
niau tampa susitikimo vieta 
politikams, diplomatams, 
mokslininkams ir meninin
kams iš Lietuvos ir Vokietijos, 
bene kiekvieną savaitgalį čia 
vyksta įvairūs renginiai, kon
certai ar susitikimai. 

Lankydami tautinių šokių 
ansamblį, gimnazijos chorą ir 
orkestrą bei bendradarbiau
dami su Rennhofo pilyje įsi
kūrusia Vokietijos lietuvių 
bendruomene, Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjunga, Lietu
vių kultūros institutu ir Euro
pos lietuvių kultūros centru, 
mokiniai ne tik gimnazijoje, 
bet ir visoje Vokietijoje bei už 
jos ribų šokiu ir daina atsto
vauja Lietuvai, dalyvauja įvai-

raus masto politiniuose, kul
tūriniuose ir meniniuose pro
jektuose. 

Nuo 2009 metų rugsėjo 
Vasario 16-osios gimnazijai 
vadovauja į Vokietiją iš Kau
no atvykusi dr. Bronė Narke
vičienė. Aukštai vertinama 
pedagogė po studijų dirbo 
matematikos mokytoja Kau
no technologijos universiteto 
gimnazijoje, apgynusi sociali
nių ( edukologij a) mokslų dak
tarės disertaciją, tapo šio uni
versiteto docente. 

Lietuvoje ji vadovavo jos 
pačios ir Mstislavo Rostropo
vičiaus labdaros ir paramos 
fondo Pagalba Lietuvos vai
kams 2004 m. įkurtai "Nacio
nalinei moksleivių akademi
jai", skirtai gabių Lietuvos 
vaikų ugdymui. Inf. 

. . •Nebūk tikras, ką pasiryši padaryti rytoj, 
ne visuomet tai išsipildys. Eik į priekį atvi
rom akim, kelyje pasitaikys daug kliūčių. 

mo, ne viešpatavimo ir garbės. (Gover) 
u; 
ca ... 
·a; 
.e 
U) 

,u; 

• Jei paaukojai pinigus bet kam, užmiršk, 
kaip juos panaudos . 

• Žinojimu galima pasidalinti, bet ne iš
mintiIŲ,i. (Hesse) 

• Zmonija saugesnė, kai ji ieško malonu-

• Tu gali vaizduoti šaltą, bet ne gerą. 
• Trūkstant pasitikėjimo - naikinama ci

vilizacija. (Clark) 
• Tie, kurie galvoja, kad jie daugiau žino 

už kitus, yra didesni ignorantai, negu tie, ku
rie sakosi nežinantys nieko. (Fuler) 

Parengė S. Prakapas 
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PADĖKA 

AtA 
BRONĖ ČERVINSKIENĖ 

gimė 1923 m. lapkričio 5 d. - mirė 2010 m. balandžio 15 d. 

Mūsų miela Mama mirė ramiai sa
vo namuose 2010 m. balandžio 15 
d. Mes jos labai ilgėsimės. Visada 
galėjome į ją atsiremti, jos dosnu
mas niekad neišseko. Ji apie mus 
rūpinosi, mums patarė, mus pa
ruošė gyvenimui. Niekas neatstos 
jos šypsenos ir jos neišsibaigian
čios meilės, kurių niekados nepa
miršime. 

Reiškiame gilią padėką visiems, 
kurie mums padėjo išgyventi gedulo valandas. Ypatingai 
dėkojame kun. Vytautui Staškevičiui, kuris vadovavo lai
dotuvių apeigoms, Laimai Dambrauskaitei už giedojimą 
apeigose bei karsto nešėjams. Ačiū visiems, kurie pareiškė 
užuojautą, pasidalino prisiminimais - buvo ir juoko, ir 
ašarų. Mama palietė daugybę žmonių savo gyvenime, ir 
turėjo ją mylinčių bičiulių arti ir toli. Esame dėkin&i už 
atsiųstas gėles ir aukas, skirtas Kidney Foundation. Siais 
metais bus aukojamos Mišios jos ir a.a. Tėvelio atminimui 
pagerbti. 

Ji Išėjo 
Gali nubraukti ašaras, nes išėjo Žmogus 
Gali šypsotis, prisiminęs Žmogų ir Jo 
Darbus ir Meilę. 
Gali užmerkt akis ir melstis 
Gali atvert akis ir pamatyti kiek gero 
Žmogus padarė mums. 
Tavo širdis tapo tuštesnė, nes Tu negali 
matyti Žmogaus 
Tačiau Tavo širdis turi džiaugtis 
prisiminimais apie Žmogų, kuris paliko mus. 
Negali, Žmogau, atsukti savo nugaros 
rytojaus dienai ir gyventi praeitimi 
Reikia gyventi rytojuj ir visa kas pasiliko 
nešioti savo širdyje. 

Gal~ Žmogau, užsidaryti savyje, bet rytdiena 
vis tiek ateis 
Atverk akis, nusišypsok savo artimui ir gyvenk! 

Christine, Irene, Jenny, Vic Červinskai ir jų šeimos 

PADĖKA 
MŪSŲ BRANGUS VYRAS, TĖVAS, 

SENELIS IR PROSENELIS 

AtA 
VLADAS NAUSĖDA 

2010 m. balandžio 9 d. baigė savo žemišką kelionę. 

Nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui už 
suteiktą ligonio patepimą, kun. Vytautui Staškevičiui už 
maldas prie karsto, aukotas laidotuvių Mišias ir maldas 
kapinėse, liuteronų kun. Jeffrey Miskus už dalyvavimą 
laidotuvėse ir palaiminimą pietų stalo, vargonininkei 
Deimantei Grigutienei už giedojimą. Gili padėka visiems 
draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, 

pareikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias už velionį, 
aukas 'Itillium ligoninei ir puošnias gėles. Padėka Janinai 
Gurklienei už laidotuvių pietų paruošimą ir draugėms už 
pyragus. Jūsų visų parodytas nuoširdumas guodžia mus. 

Žmona vera, dukra Rūta, 
vaikaitis Erikas su šeima 

ROCK O F E UROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ IES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Aoad 

(i pietus nuo Bloor, neto li lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 

PETRAS EIDUKAS 
mirė 2010 m. balandžio 12 d. Windsor Regionai ligoninėje 

(Westem Campus), sulaukęs 92 m. amžiaus. 

Liko liūdinti žmona Alexandra 
(Lachno ), vaikai Nicholas, Ma
ry ir Rita, visi gyvenantys Wind
sore, vaikaičiai Andrea, Bryan 
ir Dayna Eidukas-Mooney. Jo 
tėvai buvo Dominykas ir Pran
ciška Eidukai. Jis buvo ilga
metis parap9ietis ir aukų rinkė
jas lietuvių Sv. Kazimiero kata
likų bažnyčioje Marion gatvėje. 

Velionis palaidotas Windsoro Heavenly Rest kapinėse. 

Eidukų šeima 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 

JURATĖ(ARELYTĖ)SMITH 
(g. 1937 m. birželio 27 d.) 

mirė staigiai 2010 m. balandžio 7 d. Lethbridge, Alberta. 
Anksčiau miręs jos tėvas Liudvikas Arelis, motina Ona Ju
lijana Rojienė, patėvis Petras Rojus, broliai Romualdas ir 
Vytautas (ir Joan) Areliai. Liko liūdintis brolis Algirdas (ir 
Lorene) Arelis, sesuo Aldutė Kozenauskienė (ir Vladas) 
Australijoje, pusseserė Jūratė ir jos sūnus Paulius Lietuvo
je, dukra Coreen Smith Kalgaryje, sūnus Steve Bostone, 
vaikaičiai Alex, Blake, ID ir Shauna. Thip pat liūdi dukterė
čios bei sūnėnai Wendy, Deanna (ir Tom), Cheryl (ir Da
vid), Veronika (ir Tony), Veronica, Riek ir jų mylimi vaikai. 
Jūratė gimė Radviliškyje, Lietuvoje, atvyko į Lethbridge 
1948 m. gimimo dieną. Tikra sportininkė, žaidė stalo tenisą 
pirmose žaidynėse Montrealyje 1968 m. Ji - premijuota 
kėgliuotoja, žaidusi 50 metų Kalgaryje ir Lethbridge. Uoli 
golfininkė, priklausė Shaw Nee Slopes klubui Kalgaryje iki 
sugrįžimo į Lethbridge, kur ji daugelį metų buvo narė ir 
darbuotoja Henderson Lake golfo klube.Jaunystėje dirbusi 
raštininke, ji visada gražiai ir madingai rengdavosi. Ji mylė
jo savo tėvynę Lietuvą, mėgo šokti, vaikščioti, žaisti bingo ir 
ši-cu šuniukus, Cher dainas ir visokią muziką. Ji visada tu
rėjo užkrečiančią šypseną, rodė savo humorą ir meilę šei
mai, ir šie šilti prisiminimai liks mūsų visų širdyse. Jos atmi
nimui pamaldos vyko Lethbridge balandžio 17 d. Miseri
cordia Fellowship centre, bus pasodintas medis Memorial 
miške, Fish Creek provinciniame parke Kalgaryje (Mclnnis 
& Holloway laidotuvių namų paslauga). ŠEIMA 

~<ES'''\ l ~l J.\ S 
ART s·ruoto 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

(nuo 1919 metų) 

.._ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.._ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.._ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.._ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

l KLB ŽINIOS l 
• Dėkojame TALKOS kre

dito kooperatyvui už kasmetinę 
$3000 auką ir sveikiname koope
ratyvą su artėjančiu jubiliejumi. 

• Dėkojame apylinkėms, 
susimokėjusioms solidarumo 
įnašą už 2009 m. Gauta: Turon
to apyl. - $1,160, Londono -
$150, Montrealio- $310, Vasa
gos - $185. Nuoširdus ačiū apy
linkių pirmininkams už rinktas 
ir atsiųstas aukas KLB KV 
veiklai paremti. M.l. Sungailos 
KLB KV aukojo $100. Inf. 

l KLF žinios l 
•KLF 2010 m. stipendi

joms gaires bei anketas pareiš
kimui studentai gali gauti Fon
do raštinėje. Visi Kanados lie
tuvių studentai turi pateikti sti
pendijai gauti pareiškimus, ku
rie bus svarstomi KLF Thrybos 
susirinkime. Tiktai kvalifikuoti 
pareiškimai pagal KLF nustaty
tas gaires, įskaitant KLF narys
tę, bus svarstomi. Gairės bei 
anketa - anglų kalba, nes to rei
kalauja Kanados valdžios įsta
tymai. Visi stipendijų pareiš
kimai turi būti įteikti KLF raš
tinei ne vėliau kaip š.m. gegu
žės 31, pirmadienį. Inf. 

LABDĄ,ROS FONDO l 
ZINIOS 

• Balandžio 27 d. Slaugos 
namuose buvo suruošta popietė 
su vaišėmis ir programa padė
koti šių namų savanoriams, ku
rie ne tik paaukoja savo laisva
laikį, bet prisideda prie gyven
tojų gerovės. Labdaros valdyba 
nuoširdžiai dėkoja jiems ir tiki
si, kad ateityje atsiras daugiau 
savanorių iš mūsų liet. bend
ruomenės. Norintieji įstoti į sa
vanorių eiles labai prašomi su
sisiekti su Slaugos namų admi
nistracijos raštine skambinant 
416-232-2112. Balandžio 27 d. 
vakare įvyko Labdaros fondo 
lėšų telkimo posėdis. Sveikina
me Rūta Vaišvilaitę, kuri įstojo 
į šį komitetą. Labdaros fondo 
valdybos posėdis bus gegužės 
18 d., 7 v.v. Slaugos namuose. 
Dėkojame B. Stanulienei už 
$100 auką ir skatinam visus ne
užmiršti mūsų Slaugos namų, 
paremti juos aukomis bei įsto
jimu į Labdaros fondą. Inf. 

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). 

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

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnos dėjimas, krūmų ir 
medžių apkarpymas ir pjovi
mas. Gėlių sodinimas. Pavasa
rio ir rudens aplinkos sutvar
kymas. Skambinti VALDUI 
416-909-2464 (cell). 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-

8531. !'Į!!ĮĮJ'ĮĮĮĮĮ!'Į!!ĮĮJ'ĮĮĮĮ!!!I 
~~ 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausd inimo darbus. 

Prieinamos kainos, sukita kokyb6. 

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

(prie Evons) 
S avininkas Jurgis Ku//e!§lu s 
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IX Dainq šventės rengėjai, kviealiai, lėių teikėjai, swirinkę puitarimui Turonto Prisikėlimo parapijoje i.m. balmdžio 10 d. 

DANGUOLė LEUENė 

... Pasakyk man ir aš pamir
šiu., parodyk man ir aš gal prisi
minsiu, ;trauk mane ir aš su.pra
si.ui„ 

Artėjant IX Dainų šventei 
Š.m. balandžio 10 d. Prisi

kėlimo parapijos salėje susitiko 
visi IX Dainų šventės rengėjai, 
kviesliai, lėšų teikėjai. Juos 
visus bendram susirinkimui pa
kvietė DŠ kopirmininkai Rasa 
ir Paulius Kurai bei meno va
dovė Dalia Viskontienė. Gali
ma tik numanyti, kiek pasitikė
jimo yra juose ir ugnies jų šir
dyse, kad ta ugnimi jie sugebė
jo uždegti ne tik aktyviuosius 
130 rengėjų, per 1200 daininin
kų, bet ir visą lietuviškąją Ame
rikos žemyno bendruomenę. 
Nors šventės rengėjų nepalieka 
rūpesčiai, bet išklausius išsamią 
jų informaciją, galima teigti, 
kad pasiruošimas IX Dainų 
šventei Turonto mieste pasiekė 
baigglės liniją. 

šventė vyks tris liepos pir
mojo savaitgalio dienas. Prasi
dės penktadienio pavakare 
įvyksiančiu vadovų pagerbimo 
vakaru/vakariene, baigsis di
džiuoju sekmadienio koncertu, 
k:urisjodalyviamsirtiūrovams 

bus maloni staigmena, bei 
"Miško balsų" pokyliu. 

Specialiai į šventę yra pa
kviestas ir pirmą kartą Ameri
kos žemyne viešėsiantis Lietu
voj e populiarus dainininkas, 
dienraščio Lietuvos rytas žurna
listas, aktorius, televizijos laidų 
vedėjas Marijonas Milrutavi
čius. Jis yra daugelio dainų, Lie
tuvoje tapusių hitais, autorius. 
Viena jų - Trys milijonai - ne
oficialiai vadinama antruoju 
Lietuvos himnu ir iki šiol lydi 
svarbiausių sportinių įvykių TV 
transliacijas. Marijoną pamaty
sime penktadienio, liepos 2-
ąją, vakaro koncerte. 

Liepos 3-ąją, šeštadienį, 
nuo ankstaus ryto "Hershey 
Centre" dainininkai repetuos, 
o i pavakarę Airport Marriot 
Hotel ir jo apylinkėse visi links
J!linsimės Miestelio vakaronėje. 
Cia "Dainamiesčio" lankytojai, 
grojant kapelai ar "Most Excel
lent Production" DJ muzikai, 
galės žaisti ir šokti gatvėse, pa-

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"V.A.L LEP.A.GiE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A .. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

ragauti lietuviško ir tarptauti
nio maisto, vaikučiai išsidažyti 
veidus, balionus, įsiamžinti 
nuotraukoje prie Tėvilkės libu
rių ir "Paramos" bokšto bei pa
tirti kitų įspūdžių. 

Tui, kas vyks sekmadienį, 
liepos 4-ąją, pagrindinio Dainų 
šventės koncerto metu, meno 
vadovė Dalia VlSkontienė, ne
norėjusi išduoti visų paslapčių, 
tepasakė, kad visų mūsų laukia 
staigmena. 1200 dainininkų cho
rui akompanuos "The Hanna
ford Street Silver Band", o ant 
salės grindinio vyks ... na, vyks 
kažkas nepaprasto. Meno vado
vė pakvietė agituoti daininin
kus mokytis dainas atmintinai, 
to "kažko" per daug nesureikš
mindama: "Aš noriu, kad kiek
vienas dainininkas puikiai mo
kėtų dainas, nes per dainą mes 
viens kitam dovanosim džiaugs
mą ir sukursime šventinę nuo-
taiką". 

Numatoma šventės sąmata 
- 625,000 Kanados dolerių. 

Apie pusė šios sumos numato
ma sutelkti iš dosnių tautiečių 
aukų, kitą pusę tikimasi gauti 
už bilietus ir reklamą. Rasa Ku
rienė džiaugėsi savais lietuvių 
geradariais, tapusiais Šventės 
deimantiniais, auksiniais, si
dabriniais mecenatais bei kvie
tė tikėti savo finansinėmis orga
nizacijomis bei lietuviškomis 
institucijomis, iš kurių viena -
Kanados lietuvių fondas Šven
tei paskyr.ė 100,000 Kanados 
dolerių. "Šis paskyrimas įrodo, 
kad yra daug žmonių, tikinčių 
DŠ paskirtimi Kanadoje ir ap
skritai išeivijoje, tikinčių lietu
viškos tapatybės ugdymu už 
Lletuvos nbų, norinčių užsitik
rinti lietuviškąją ateitį išeivijo
je. Kai viena institucija paskiria 
daugiau kaip $100,000 vienam 
projektui, tai - didžiulis įrody
mas, kad ji nesiriboja gratiais 
žodžiais! KLF ne pirmą kartą 
irodo savo autentiškumą ir kil
numą!", - jausmingai kalbėjo 
p. Rasa. 

KLK Moterų dr-jos skyrių atstovių 
SUVAŽIAVIMAS 

Įvyks 2010 m. gegužės 15-16 d.d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose . 

(Data pakeista iš gegužės 1-2 d.d.) 

VISOS NARĖS IR SVEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
KLK Moterų dr-jos centro valdyba 

PERKAME 
išeivijos dailininkų 

KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 
KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 

balticart@bredband.net 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Orgauizacijas kviečiam skelbti savo renginius 1Ž tinklalapio 
veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@rogers.com. 

Ntr. R.D. Puteriq 

Paulius Kuras pranešė, kad 
apie 50% planuojamos sumos 
bus išleista pagrindiniam Šven
tės koncertui, o po 25% bus 
skirta vakarinėms programoms 
ir administracinėms išlaidoms. 

Šventės aktyvieji rengėjai 
rūpinasi, kad į Throntą atvyks
tantys šVentės dalyviai ir svečiai 
čia jaustųsi jaukiai - rezervuoti 
viešbučiai, užsakytas transpor
tas, veiks informacinis centras, 
suvenyrų mugė. Reikiamą in
formaciją teiks asmenys dėvin
tys oranžinius marškinėlius su 
klaustuku ant nugaros. Thutieti, 
būk savo Šventės ambasado
rius: agituok, kviesk, rekla
muok artėjančią ir mūsų visų 
pasididžiavimu tapsiančią IX 
Dainų šventę. Agituodami vieni 
kitus, pakvieskime ir tuos lietu
vių kilmės žmones, kurie gal
būt nutolo nuo savo lietuviškų
jų šaknų, pakvieskime kitatau
čius draugus, bendradarbius, 
kaimynus, vykime i Šventę šei
momis ir pavieniui - visus 
kvieskime aplankyti DŠ inter
netinį tinklalapį www.lithuani
ansongfest.org arba www.dai
nusvente.or_e ir užsisakyti vieš
bučius bei bilietus i šventės 
renginius. Šiandien ir dabar! 

Lietuviq kredito koopera
tyvas PARAMA paskyrė meti
nę auką Tėviškės žiburiams -
$2,400. Valdybos pinninjnkė 
Rita Urbonavičiūtė-Muir lyd
raštyje tarp kitko pabrėžia, 
kad PARAMA "nuolatos ska
tindama tautiškumą, skiria šią 
sumą". Savaitraščio leidėjai 
nuoširdtiai dėkoja už auką ir 
jos prasmės priminimą. 

TŽ redakclJą pasiekė šio 
turinio pranešimas: "Malonūs 
bičiuliai ir prijaučiantys, va
kar, balandžio 23 d., 2010 m., 
Viešpats amžinybėn pasišau
kė ilgametį mūsų bičiulį, bu
vusį LFB tarybos ir jos prezi
diumo narį, bič. dr. Zigmą 
Brin.k:į. Lai Viešpats jį. po il
gos ir sunkios ligos, maloniai 
priglaudžia aukštybėse. Al
gis R." 

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 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

11.15 v. ryto, kuriose maldomis 
ir gėlėmis prisiminsime mūsų 
motinas. Sekmadienio tikybos 
mokyklos vaikučiai dalins tra
dicines gėles. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Anapilio žinios 
• Gauta žinia, kad Sunny 

Hills mieste, Floridoje, mirė 
a.a. Feliksas Bočiūnas, 93 m. 
amžiaus, patėvis mūsų parapi
jiečio Vytauto Spudulio, ku
riam reiškiame nuoširdžią už
uojautą. Velionis bus laidoja
mas _gegužės 6, ketvirtadienį, 11 
v.r. Sv. Jono lietuvių kapinėse. 

• Pirmosios Komunijos 
šventė Lietuvos kankinių šven
tovėje bus gegužės 9, ateinantį 
sekmadienį, 9.30v.r. Mišių metu. 

• Gegužės 7 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir po pietų 3 valan
dą, o po Mišių - Šventoji Va
landa prie išstatyto Švenčiau
siojo. 

• Wasaga Beach LB apy
linkės valdyba pradės rinkti na
rių Solidarumo įnašą sekmadie
niais, pradedant gegužės 9 d. 
Visuotinis apylinkės susirinkimas 
ir valdybos rinkimai bus gegužės 
18, antradienį, 2 v.p.p. Gerojo 
Ganytojo misijos kavinėje. 

• Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris šiais metais 
dalyvaus Mississauga mieste 
vykstančiame daugiakultūrinia
me "Carassauga" renginyje ge
gužės 28-30 dienų savaitgalį. 
Lietuvių paviljonas rengiamas 
Anapilio sodyboje, parapijos 
salėje. Lietuvių programoje da
lyvaus skrabalų meistras iš Lie
tuvos Regimantas Šilinskas, 
"Atžalyno" ir "Gintaro" tauti
nių šokių grupės, Anapilio vai
kų choras "Gintarėliai" ir ka
pela "Sūduva". Pasus galima 
užsisakyti pas Violetą Jonušo
nienę tel. 905 507-0615 arba 
Dalią J ankauskaitę tel. 905 278-
9736. Bilietai taip pat bus plati
nami sekmadieniais abiejose 
parapijose. Už perkamą pasą iš 
anksto mokėsite pigiau ($10) ir 
didesnis pelnas eis lietuvių pa
viljonui. Sių pasų nebus galima 
pardavinėti prasidėjus paviljo
nų renginiams. Renginių metu 
prie įėjimo bus pardavinėjami 
skirtingi pasai ir jie kainuos 
$12. Daugiau žinių apie mūsų 
paviljoną bei meninę programą 
galite rasti mūsų ryšiatinklių 
svetainėje www.sklis.org. 

• Praėjusį savaitgalį kle
bonas kun. Vytautas Staškevičius 
buvo išvykęs vesti lietuviams 
susikaupimus Sudbury ir Sault 
Ste. Marie apylinkėse. 

• Mišios gegužės 9, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Jasinskų ir 
Čarnelių mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagoje Gerojo Ga
nytojo šventovėje gegužės 9, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. Rai
mundą Laurinavičių (XL meti
nės); Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje gegužės 8, šeštadienį, 3 
v.p.p. padėka Dievui už 65 m. 
santuokinį gyvenimą. 

• Kauno arkivyskupijos 
Vaikų dienos centrams $25 
aukojo A. Aleliūnienė. 

IDDAINU 
ŠVENTE 

TORONTO 201 O 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos jaunimo/vaikų choras, o 
ateinantį sekmadienį giedos pa
rapijosv vyrų grupė. 

• Sis penktadienis yra pir
mas mėnesio. Po vakarinių 7 
val. Mišių yra išstatomas Šven
čiausiasis su maldomis ir palai
minimu. Prieš Mišias klausoma 
išpažinčių. Pirmą mėnesio šeš
tadienį Gyvojo rožinio draugi
jos nariai 10.30 v.r. renkasi Ro
žiniui ir 11 v.r. Mišiom. 

• Motinos dienos proga 
Mišios už gyvas ir mirusias mo
tinas yra aukojamos šiokiadie
niais 7 v.v., šeštadieniais 9 v.r., 
o sekmadieniais 10.45 v.r. Ta 
pačia tvarka vyksta ir gegužinės 
pamaldos. 

• Po parapijos susirinkimo 
ir naujai išrinktų/perrinktų ta
rybos narių, šaukiamas visos 
tarybos susirinkimas pareigų 
pasiskirstymui š.m. gegužės 18 
d., 7.30 v.v. parapijos patalpose. 

• Pirmos Komunijos iškil
mės vyko praeitą sekmadienį 
per 10.45 v.r. Mišias. Pirmąją 
Komuniją priėmė dešimt vai
kučių: M.S. Bekeris, D. Chodo
činskaitė, A. Dirmantaitė
Groen In't Woud, J.S. Gin
čauskas, N.P. Lukošius, M.C. 
E. Pepper, R.F. Soriano, K.B. 
Vaidila, A. Voronrova ir E. Vy
taitė. Pamokslą, pritaikytą jau
nimui, pasakė prel. E. Putri
mas. Mišiose dalyvavo L.R. už
sienio reikalų ministeris A. 
Ažubalis, Lietuvos verslo dele
gacija ir Lietuvos ambasadorė 
Kanadai Gintė Damušytė. 

• Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės vyks gegužės 30 d., per 
10.45 v.r. Mišias. Apeigas atliks 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 

• Santuokos sakramentui 
ruošiasi Jesslyn Stončiūtė su 
Graeme Dymond. 

• Gegužęs l d. palaidota 
a.a. Patricija Sergalienė, 74 m. 
Paliko dukrą Julie McQuat ir 
sūnų Paulių. Lenkijoje mirė a.a. 
Juozas Baliūnas, Birutės La
pinskienės tėvelis; Ljetuvoje 
mirė a.a. Kazimiera Cepaitie
nė, Aldonos Levišauskienės, 
Vandos Černauskaitės ir Ade
lės Daugėlienės teta. 

• KL Katalikių moterų sky
rių atstovių suvažiavimas vyks 
gegužės 15-16 d.d. šios parapi
jos patalpose. 

• Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja Gitana Judvyty
tė, gegužės mėnesį veiks 9 ir 23 
d.d., nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 

•Mišios sekmadienį, gegu
žės 9: 8 v.r. už a.a. Vincą Naru
ševičių - 7 metinės; 9 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius; 
10.45 v.r. už gegužinėm Mišiom 
pavestas gyvas ir mirusias moti
nas, už a.a. Mariįą Leikūnienę 
ir už a.a. Anelę Zilienę; 12.15 
v.d. už a.a. Joną Gudelį ir šei
mos mirusius. 

• Bilietus į Dainų šventės 
renginius sekmadienį platina 
Rūta Žilinskienė. 

• Parapijos tarybos posėdis 
vyks gegužės 25 d., 7.30 v.v. 
šventovės patalpose. 

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks gegužės 29, šeštadie
nį, 8 v.r. - 2 v.p.p. Daiktus ir 
drabužius prašome pristatyti 
šventovėje gegužės 28, penkta
dienį, 6-8 v.v. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Audronius Ažubalis, 
atvykęs į Kanadą su verslo misi
ja, gegužės 2, sekmadienį, pa
darė trumpą pranešimą To
ronto Lietuvių Namuose. Ka
nados LB krašto valdybos pir
mininkė J. Kuraitė-Lasienė pri
statė ministerį ir jo delegaciją, 
iš Otavos atvykusią Lietuvos 
ambasadorę Gintę Damušytę. 
Ministeris savo pranešime tvir
tino, jog Lietuva aiškiai atsi
gauna po ekonominės krizės, 
kalbėjo apie pokyčius UR mi
nisterijos institucijose, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento panaikinimą, trumpai 
palietė pilietybės klausimą ir 
Lietuvos siekius užsienio politi
koje bei jos įvaizdį tarptauti
nėje arenoje. Ministerijos ir 
verslo misijos atstovai - Aud
rius Masiulionis ("Invest Li
thuania"); Aidas Kavaliauskas 
("INFOBALT"); Ramūnas Ja
nonis ("Affecto Lietuva"); Kęs
tutis Gardžiulis ("Etronika"); 
Kastytis Butkus ("Baltic Infor
mation Systems") trumpai pri
statė savo veiklos tikslus. Paro
dytas "Invest Lithuania" filmu
kas užsienio investuotojams, 
aiškinantis apie verslo bei in
vesticijų galimybes Lietuvoje. 
Svečius pasveikino KLB Toron
to apylinkės valdybos pirm. D. 
Garbaliauskienė. J. Kuraitė-La
sienė įteikė atminimui dovanas 
svečiams, kurie taipgi apdova
nojo KLB valdybą. Užbaigda
ma susitikimą pirmininkė pa
dėkojo visiems susirinkusiems, 
palinkėjo svečiams sėkmės jų 
darbuose Kanadoje. Dlv. 

• Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 9, kviečiame visus atšvęs
ti Motinos dieną Lietuvių Na
muose. Bus platesnis maisto pa
sirinkimas, o visos mamytės bus 
pasveikintos gėlėmis. Laukiame 
visų. 

• LN Kultūros komisija 
Lietuvių Namuose dideliame ek
rane rodys dokumentinį filmą 
"Žvalgybos pulkininkai" gegu
žės 9, sekmadienį, po Motinos 
dienos minėjimo, 2.30 v.p.p. 

• Gegužės 23, sekmadienį, 
2 v.p.p. bus rodomas filmas "Pu
čai ir teroras Lietuvoje". VK 

Aušros Vartų parapija 
Aušros Vartų šventovėje gegužės 2 d., per 11 val. Mišias 

klebonui P. Mališkai asistavo ir Mišių skaitinius atliko jau vi
siems pažįstami klierikai Simon Roy ir Matthew Ninni. 

A.a. Anna Katelė-Keršulienė, 96 m. amžiaus, mirė balan
džio 22 d. Liūdi vaikaičiai Sandra ir David ir provaikaitis Ryan. 
Laidotuvių pamaldos buvo balandžio 29 d. laidotuvių koply
čioje. Velionės vyras Petras ir sūnus Edvardas mirė seniau. 

A.a. Regina Dėdinaitė-Brikienė, 80 m. amžiaus, mirė po 
sunkios ligos balandžio 27 d. Po gedulinių Mišių Aušros Vartų 
šventovėje balandžio 30 d., buvo palaidota Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississauga, ON. Liūdi vyras Petras, sūnūs Saulius 
(Johane ), Gintaras (Danutė), Jonas (Joan), vaikaičiai Alek
sandra, Carolyne, Matthew (Katherine) ir Paui bei daug giminių 
ir artimųjų Lietuvoje ir Kanadoje. Velionė buvo ilgametė, pa
reiginga KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus narė, priklau
sė Lietuvių tautodailės institutui, Tautodailės grupei "Vaivo
rykštė" (spalvingų, savitų kilimų audėja), Baltiečių menininkų 
būreliui. Velionės atminimui Vaiko tėviškės namams surinkta 
$610 aukų. 

A.a. Vytauto Sabalio atminimui Justas Kibirkštis Vaiko tė
viškės namams aukojo $100. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas įvyko sekma

dienį, gegužės 2, po šv. Mišių. Kleb. kun. Aloyzas Volskis pa
laimino valgius. Loteriją laimėjo Mildred Pališaitienė. Parapijos 
komiteto pirmininkė Alice Skrupskytė pranešė, kad reikia sku
bių remontų - pataisyti lauko sienas. Prašė, kad parapijiečiai 
paaukotų tam tikslui. Draugijos narės vienbalsiai nutarė, kad 
draugija padovanotų $500 reikalingiems remontams. Birželio 6 
d. bus draugijos kavutė. VL 

A.DA.wONIS CA.STELLI INSURA.NCES 
L ABRECQUE. BROUILL ETTE, C A STELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST. ., SUITE 555. MON REAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 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 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Jaunųjų ir vyresniųjų dar
želių mokiniai mielai kviečia 
mamytes, močiutes bei tėvelius 
į Motinos dienos minėjimą ge
gužės 8 d., 11 v.r. mokyklos au
ditorijoje. Bus kavutė su pyra
gaičiais ir mokinių pasirody
mai. Lauksime visų! 

• KLB Toronto apylinkė 
paaukojo Maironio mokyklai 
$400. Dėkojame. 

ir lituanistinių kursų abiturien
tus. Mišios, iškilminga vakarie
nė su vynu ir diplomų įteikimas 
įvyks penktadienį, birželio 4, 
Prisikėlimo parapijoje. Mišių 
pradžia - 6 v.v.; abiturientai 
prašomi atvykti 5.30 v.v. Bilietai 
- abiturientams nemokami, su
augusiems dalyviams $40 asme
niui; vaikams iki 7 m. nemoka
ma, nuo 7-16 m. - $15. Bilietus 
galima įsigyti pas K. Dambarai
tę-Janowicz mokykloje 9 v.r. 
gegužės 8 d„ arba paskambinti 
į namus tel. 905 602-9231. Kar
tu galite užsisakyti užbaigimo 
iškilmių mokinių grupinę nuo
trauką už $5. Daugiau infor
macijos laiške abiturientų tėve
liams. Živilė 

• Dėmesio, tėveliai! TCD
SB reikalauja, kad mokiniai už
siregistruotų gegužės mėnesį 
ateinantiems mokslo metams 
(2010-2011). Registracijos blan
kai bus išdalinti gegužės 8 d. 

• Gegužės 22 d. pamokų l AUKOS l 
nebus - Karalienės Viktorijos ... _________ __. 

savaitgalis. 
• Dėmesio, abiturientai ir 

tėveliai! Mokslo metų pabaiga 
jau artėja, ir mokytojai, tėvų 
komitetas bei mokyklos admi
nistracija ruošiasi pagerbti 8 sk. 

A.a. Elenos Žulienės mirties 
prisiminimui Ona Juodikienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

Toronto V. Pūtvio šaulių 
kuopa paaukojo Tėviškės žibu
riams $100. 

DAINŲ ŠVENTĖS INFORMACIJA 
KONCERTO PAČIOS GERIAUSIOS VIETOS GREITAI IŠPERKAMOS! NEDELSKITE UŽSISAKYTI SAVO BILIETUS! 

Bilietai į visus savaitgalio renginius pardavinėjami tinklalapyje www.dainusvente.ora= 

PASKUTINĖ SAVAITĖ! PASVEIKINKITE VIENI KITUS
PASKELBKITE SAVO VERSLĄ šventės koncerto programėlėje -

informacija tinklalapyje www.dainusvente.ore arba skambinti tel. 416 616-1600 




