
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, May 18, 2010 PM 40012376 R09408 

T H E LJGHTS O F HOMELAND 

Nr. 20 (3139) 2010 MAY • GEGUŽĖ 18 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • www.tevzib.com • Nr. kaina $1 

Dviguba tragedija 
Kad du kartus toje pačioje vietoje, tuo pačiu metų laiku 

įvyktų tą pačią tautą liečiančios tragedijos, tai jau negirdėta 
retenybė. O tai Katyno tragedija. 

P O 70 metų atsikartojusi perša mintį, kad ji ta pati, tik 
iš dviejų dalių. Pirmoji dalis įvyko, kai 1940 metais 
Stalino įsakymu buvo Katyne sušaudyti 22,000 lenkų 

karių belaisvių, tuoj pat kaltę už tas žudynes suverčiant vo
kiečiams. Tarptautinė komisija betgi nustatė, kad tai NKVD 
darbas. Tai patvirtino ir JAV komisija, o pagaliau 1990 me
tais ir B. J ~leinas, vedęs griūvančią Sovietų Sąjungą į de
mokratiją. Siandien visam pasauliui jau aišku, kas tą pikta
darybę atliko. Tik nutylima, kad tai padarytas nusikaltimas 
prieš žmoniją, kuris turėtų būti įvertintas Tarptautinio tri
bunolo karo nusikaltėliams teisti. Tačiau tokių užuominų ir 
prilyginimų Maskva nė girdėti nenori. O ko ji nori ir ko ne
nori - tai jau šių dienų lanksčioji politika žino. Nauda nu
stelbia principą, o dėl to vyksta nepabaigiami aiškinimaisi. 
Kiekvienas didesnis įvykis sukelia prieštaravimus, skirtingas 
įžvalgas, nutylėjimus, jei tai naudinga. Kai š.m. balandžio 
10 dieną įvyko antroji Katyno tragedijos dalis, kai lėktuvo 
avarijoje žuvo Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski, jo 
žmona ir dar 94 juos lydėję aukštieji pareigūnai, dažnam 
galėjo kilti įtarimas, kad tai suplanuotas atentatas, norint 
išvengti Katyno žudynių minėjimo, ten sakomų nemalonių 
kalbų, laukiamų atsiprašymų, atviro pažeminimo. Bet kai 
tuoj pat nelaimės vietoje atsirado Rusijos ministeris pirmi
ninkas V. Putin, kai avarijos priežastimi be ilgesnių tyrinėji
mų buvo nurodytas rūkas ir piloto užsispyrimas nepaisant 
įspėjimų - tragedijos antrosios dalies aptarimai rodėsi esą 
nebereikalingi. Vietoj to pasipylė balsų, kad toji nelaimė 
savotiškai suglaudė rusų ir lenkų tautas, per amžius nesugy
venusias. Rusijos prezidento D. Medvedev dalyvavimas žu
vusio Lenkijos prezidento laidotuvėse buvo tarsi ženklas, 
kad bus einama nebe tuo keliu, buvo tarsi atokvėpis po 
ilgaamžių nesutarimų. Rodos, tuo viskas ir turėtų baigtis. 

V IS dėlto, kokios šitos dvigubos tragedijos priežastys 
bebūtų buvusios, kaip lenkų ir rusų santykiai besi
keistų - tos aukštųjų pareigūnų žūtys Katyne veda į 

susimąstymą. Belaisvių sušaudymas tokioje santvarkoje 
kaip diktatūrinis komunizmas gali būti suprantamas. Stalino 
filosofija - panaikink žmogų, nebus problemos - pateisina 
įvykdytas žudynes, o laisvojo pasaulio priekaištai dėl jų -
menkaverčiai, nes neparemti jokia rimtesne karine jėga. O 
kas jos neturi, arba negali, nenori panaudoti, tegu šneka 
kaip išmano. Tai tartum ką skaitytum iš Stalino testamen
to ... Jei toks niekam nežinomas ar slaptuose archyvuose lai
komas, ne taip ir svarbu, kai stalinizmo idėjos dar vis ne
svetimos pačioje Rusijoje. Komunistų partija tenai forma
liai nebereikšminga, bet kai kurie vadovaujantys ir tautos 
išrinkti pareigūnai mieliau Staliną gerbs, girs ir didvyriu va
dins, negu smerks už milijonus išžudytų nekaltų žmonių. 
Stalino režimo įžymusis paveldas naikinti asmenis, kurie re
žimui netarnauja, nesiriboja vien tik sava valstybe. Nepa
lankūs, įtartini neištikimybe, priešiškai nusistatę ir tuo kaip 
nors galintys kenkti Maskvos užmojams, paslaptingai dings
ta, kiti staiga suserga nepagydoma liga ar įvyksta kokia bai
si eismo nelaimė - ir dalykas sutvarkytas. Taip sulikviduotų 
žmonių yra buvę įvairiose šalyse, įskaitant ir mūsų Lietuvą. 
Technologijai tobulėjant keičiasi ir žmonių naikinimo prie
monės. Susidaro ir daug patogesnės sąlygos visam tam pa
slaptyje išlaikyti. O ir priemonių paruošimui nebereikia ka
žin kiek laiko ar bendradarbių. Ir įvykdytas uždavinys nebe
palieka žymesnių pėdsakų ... Tai prisimintina. Tačiau tai ne
siriša su Katyno trageslijos antrąja dalimi. Priežastys pa
skelbtos ir apgailėtos. CS 
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Vardai ir veidai 
Sako, šuneliui davus gra

žų vardą, jis tampa geresnis. 
Tučiau vis vien jis šuneliu iš
lieka, katinėliu nepavirsta. 
Lietuvoje komunistų partija 
nulipo nuo SSKP platformos, 
atsidalino nuo jos, pasivadi
no LKP, vėliau LDDP, LSDP, 
tačiau turinys-veidas išliko, 
nes visose valstybinėse insti
tucijose išliko partinė no
menklatūra, kurios gyveni
mo stilius buvo grynai bur
žuazinis. Atgavus nepriklau
somybę, teisę į privačią nuo
savybę, komunistinė buržua
zija, sovietmečiu dar mas
kuotai gyvenusi komunizme, 
atsiskleidė kaip nuožmi gro
buonė, išnaudotoj a, savo he
donistinių ir utilitarinių po
reikių tenkintoja. 

Buržuazinė dvasia užval
dė, deja, ne tik nomenklatū
rą, bet ir buvusius baudžiau
ninkus mieste ir kaime. Gy
venusi nepritekliuje, neturė
dama to, ką turi Vakarų vi
suomenė, liaudis panoro 
staiga praturtėti, gyventi va
karietiškai, todėl nusekė pas
kui nomenklatūrą arba, pa
nirusi į Vakarų civilizacijos ir 
kultūros atmatas, kvaišinasi 
tariamais malonumais. O ir 
daugumą dabartinių elgetų, 

valkatų, vagišių bei plėšikau-

tojų galima priskirti prie he
d o ni s tini ų buržua, nes jų 
veikla - elgetystė, vagystės, 

socialinės paramos bei lab
daros paieška, o malonumai 
- tinginystė, girtuoklystė. 

Buržuazinė dvasia užval
dė spaudą, radiją, televiziją. 
Ją liudija idėjų stoka, gyveni
mo tikrųjų vertybių niekini
mas bei pamainymas civiliza
cijos atmatomis, interesais 
vietoj idealų, aistra vietoj 
meilės, "sveiku protu" vietoj 
išminties, buities reikaliukais 
vietoj būties dalykų, cinizmu 
ir chamizmu vietoj etikos. 
Žmogų tai žeidžia, todėl daž
nas traukiasi iš snobų minios, 
užsidaro savyje, netenka vie
nos didžiausių vertybių -
bendravimo. 

Kalbant apie valdžioje 
esančių partijų veidus ir var
dus, nenutolsime nuo tiesos, 
jei tarsime, kad skiriasi jų 
vardai, o veidai su nedidele 
išimtimi - tapatūs; nuėmus 

vardus-kaukes, pamatysime 
buržuazinį veidą. Tikėtis iš 
jų paskatų ir paramos visuo
menei keistis, augti - neleng
vas reikalas. Vilčių teikia ne
abejinga inteligentija, Baž
nyčia, visuomeninės organi
zacijos bei judėjimai, vietos 
bendruomenės, kurios gali 

tapti galingu atoveikiu bur
žuazinės dvasios įsigalėjimui, 
užkarda jos parazitavimui 
bei įsitvirtinimui valdžioje, 
ypač per rinkimus. Valstybės 
vadovų priedermė - tokias 
organizacijas skatinti, palai
kyti. 

Ne galima tikėtis, kad 
mūsų visuomenę staiga per
smelks krikščioniškoji ar pro
metėjiškoji dvasia, kad ji stai
ga atmes buržuazinę dvasią. 
Įtikėti, priimti krikščionišką 
dvasią reikia ne tik žmogaus 
pastangų, bet ir Dievo malo
nės. Tačiau tapti prametėju -
žmogaus galia ir valia parem
tas virsmas; lietuvių tauta 
nuo seno buvo darbšti ir kū
rybinga, tik per sovietmetį iš
tižo, nes ją žlugdė komunis
tinė ideologija, jos buržuazi
nė dvasia. 

Nepriklausomybės ste
buklas suteikė progą keltis ir 
kilti iš duobių bei slėnių, kop
ti į aukštumas, vaduotis iš įsi
šaknijusios Žemės dvasios 
viršenybės, susigrąžinti Die
vo ir Zmogaus dvasią. Tai ir 
būtų abstrakčiai įvardijamo 

dvasingumo tikroji išraiška, 
su kuriuo tauta turi eiti į tikrą 
prisikėlimą ir atgimimą, nau
ją būtį ir deramą buitį. 

Algimantas Zolubas 

Kaip kiti laiko sau per didelę garbę į aukštas vietas iškilti, taip mes laikykime per didžiausią 
Dievo malonę pakliūti į tas vietas, kur reikia savęs didžiausio išsižadėjimo, kur daugiau reikia 
vargti ir kentėti dėl Jėzaus, kur daugiau reikia pakelti darbų ir vargų, išniekinimo, pažeminimų, 
neturto ir t.t. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 
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~ RELIGI~IAME GYVENIME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos delegatas užsienyje 
gyvenančių lietuvių sielova
dai prel. Edmundas Putri
mas gegužės 7 d. aplankė 
Niujorko arkivyskupą Tim
othy Michael Dolan. Susiti
kimo metu kalbėta apie gali
mybę keliskart per metus or
ganizuoti Mišias lietuvių kal
ba Niujorko mieste gyvenan
tiems lietuviams katalikams. 
Paaiškinta arkivyskupui apie 
lietuviškų parapijų svarbų 
vaidmenį bei dvasinę, kultū
rinę ir istorinę prasmę lietu
vių bendruomenėms tiek 
Niujorke, tiek ir visoje Šiau
rės Amerikoje. Arkivyskupas 
mielai sutiko dalyvauti Mi
šiose Niujorko šv. Patriko 
katedroje, kuriomis būtų dar 
kartą paminėtas pernai švęs
tas evangelinės žinios skel
bimo Lietuvai pradžios tūks
tantmetis. Šiai sukakčiai pa
minėti katedrai bus padova
nota Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslo kopija. Susitikimo 
metu nuspręsta palaikyti glau
džius ryšius besirengiant Mi
šioms Niujorko katedroje ir 
ateityje derinant sielovados 
reikalus. 

Marijampolės Šv. Vin
cento Pauliečio parapijoje š. 
m. balandžio 25 d. buvo mini
mos trys svarbios datos- pa
rapijos įkūrimo 70-ties, šven
tovės atšventinimo 20-ties ir 
parapijos klebono Vilkaviš
kio vyskupijos kanclerio 
mons. Juozo Pečiukonio 60-
ties metų amžiaus jubiliejai. 
Šiuo metu parapijoje dar
buojasi kan. Algimantas Ka
jackas, kun. Marius Rudzins
kas ir kun. Rytis Baltrušaitis. 
Parapijos šventovė buvo pa
statyta 1896 m. Iš pradžių 
buvo stačiatikių cerkvė, kurią 
po Pirmojo pasaulinio karo 
perėmė katalikai. Įprasta ją 
buvo vadinti karo įgulos, mo
kinių ir inteligentų bažnyčia, 
kurią aptarnaudavo Šv. ar
kangelo Mykolo šventovės 

kunigai marijonai. 1948 m. 
parapija panaikinta, švento
vė uždaryta. Joje žadėta įkur
ti muziejų, bet ją pavertė grū
dų sandėliu. 1961 m. įsteigtas 
archyvas, šventovė paversta 
trijų aukštų pastatu. Šv. Vin
cento Pauliečio šventovė bu
vo grąžinta 1990 m. Tai buvo 
pirmoji grąžinta šventovė at
kurtoje nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Romos Mišiolo anglų 
kalba netrukus išleidžiamas 
naujas vertimas pakeis dau
giau kaip 40 m. vartotą anks
tesnį tekstą. Tai ypatingai 
svarbus įvykis angliškai kal
bančiame pasaulyje, kuris iš
girs šv. Mišiose vartojamus 
neįprastus liturginius išsireiš
kimus. Dalį vertimo darbo 
atliko komitetas "Vox Clara" 
(aiškus balsas), kuris jau 8 
metus pataria Kulto ir sakra
mentų kongregacijai liturgi
nių tekstų vertimo į anglų 
kalbą klausimais. Komitetui 
dabar teks padėti tikintie
siems apsiprasti su naujais 
vertimais. 

Tarptautinė konferen
cija "Aš - gerasis ganytojas. 
Kunigystės fenomenas - isto
rija ir teologija", skirta popie
žiaus paskelbtiems Kunigų 
metams, vyko Vilniaus šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje 
gegužės 8 d. Konferencijoje 
buvo nagrinėjamas kunigystės 
fenomenas įvairiose religijose 
ir Senajame Testamente, taip 
pat kunigystės vieta Katalikų 
Bažnyčioje. Pranešimus skaitė 
kun. prof. Romualdas Dulskis 
(Kunigystės fenomenas seno
siose daoizmo ir konfucianiz
mo religijose); dr. Waldemar 
Chrostowski (Kunigystės fe
nomenas Senajame Testa
mente) ir Eglė Laumenskaitė 
(Moteris Bažnyčioje). Konfe
rencija baigėsi kunigo Sau
liaus Rumšo pranešimu apie 
kunigystės ir tarnystės klau
simą ekumeniniame dialoge. 

Koplyčia po atviru dangumi 
Vietnamo šventvietė, kurioje skelbiamas Marijos apsireiškimas 

1798 metais 

IRENA ROSS reiškimas įvyko prie didžiulio "banyan" me
džio, po kuriuo maldininkai buvo susispietę. 

Ši žinia apie jos apsireiškimą paplito tarp 
gyventojų ir nors ši vieta kalnuose nebuvo 
lengvai prieinama, piligrimai pradėjo ją lanky
ti vis dažniau ir palaipsniui įkūrė koplytėlę 
Marijos garbei. Galų gale persekiojimui pasi
baigus, vietinio vyskupo žinioje iš suaukotų lė-

Š.m. kovo mėn. kelionės per Vietnamą 
metu, lydimi vietinio kataliko kelionių vado
vo, aplankėme daugybės piligrimų be perstojo 
lankomą ir gražinamą šventvietę, t.y., La Vang, 
centrinio Vietnamo vietovę, apie kurią skel
biama, kad 1798 metais Marija laikydama Kū
dikėlį Jėzų ir lydima dviejų angelų prabilo į 
persekiojamus ir kenčiančius katalikus, kurie 
slapstydamiesi nuo persekiotojų, pasirinkę gy
venti tuometinio La Vang esančiose tankiose " 
džiunglėse, gyveno itin sunkiomis, pavojingo
mis sąlygomis. 

Į Vietnamą katalikų tikėjimas pirmą kartą 
atkeliavo 1593 metais, kai dominikonų misi
jonierius iš Ispanijos atplaukė laivu su savo 
tautiečiais prekiautojais. Po kiek laiko sekė 
misijonierius jėzuitas, taip pat iš Ispanijos, o 
trečiasis buvo jėzuitas iš Italijos, kuris mokė
damas vietnamiečių kalbą įsteigė net 37 para
pijas. Jo įtakoje atsivertė net tų laikų valdovo 
šeimos nariai. 1624 metais, atvyko jėzuitas iš 
Prancūzijos, kuris sukūrė ir įsteigė tą vietna
miečių alfabetą, kuris tebenaudojamas iki šių 
laikų. 

Nors katalikų persekiojimas prasidėjo 
nuo 1640 metų, jis pasidarė ypatingai agresy
vus 18 šimtmečio pabaigoje vietinei dinastijai 

įsitikinus, kad katalikai nori užvaldyti dar
bininkus, kad pastarieji sukiltų prieš esamąją 
Nguyen dinastiją. Taigi buvo stengtasi pa
naikinti visas 37 parapijas. Laikui bėgant, per 
100,000 katalikų vietnamiečių tapo tikėjimo 
kankiniais. 

Pasakojama, kad vieną vakarą, kai grupė
mis susitelkę La Vang katalikai kalbėjo rožinį, 
juos aplankė Mergelė Marija. Kadangi tarp jų 
buvo daug sergančiųjų, Marija patarė jiems 
išvirti vandenyje aplinkui sparčiai augančių 
paparčių lapus ir jais gydytis. Ji taip pat pa
žadėjo, kad tų, kurie sugrįš ir toliau melsis 
toje vietoje, maldos bus išklausytos. Tas apsi-

šų buvo pastatyta La Vang šventovė (bažny
čia), kuri buvo pašventinta 1901, toje šventėje 
dalyvaujant per 12,000 tikinčiųjų. Piligrimų 
skaičiui augant, 1928 metais šventovė buvo 
padidinta ir La Vang'o Mergelė Marija buvo 
paskelbta Vietnamo katalikų užtarėja. Deja, 
ši šventovė buvo smarkiai apgadinta, beveik 
sunaikinta, 1972, Vietnamo karo metu. 

Nors dabar stovi tik likę šventovės griau
čiai, šios vietos svarba tebeauga. 1961 metais 
Vietnamo vyskupų bendrija paskelbė La Vang 
šventovę "N atianai Sacred Marian Center". 
1962 metais, popiežius Jonas xxm suteikė 
šiai šventovei La Vang bazilikos statusą. 1988 
metais, popiežius J anas Paulius 11 kanonizavo 
117 Vietnamo kankinių ir išreiškė viltį, kad 
bazilika bus atstatyta iki 1998 metų minint 
200 metų jubiliejų nuo Marijos apsireiškimo. 
Iki šiol tai dar neatlikta. 

Pamaldom viduje tebenaudojamas kuklus 
laikinas pastatas panašus į baraką. Bet įspūdį 
sudaro vis tebegražinama ir su meile prižiūri
ma po atviru dangumi įkurta aukštai iškelta 
koplyčia su altoriumi toje vietoje, kur kaip 
skelbiama Marija apsireiškė. Šioje šventvietė
je lankosi ne tik vietiniai gyventojai, bet ir tu
ristai bei daugybė išemigravusių vietnamiečių, 
t.y., dažnai sugrįžtančių piligrimų, kurių stam
besnės aukos ir remia šios šventvietės bei 
dviejų šioje aplinkoje įsikūrusių vienuolynų iš
silaikymą. Jų aukos pažymimos įmūrintomis 
plytelėmis ant sienelių, apsupančių šią švent
vietę, kuri iš tikrųjų palieka neužmirštamą 
įspūdį. 

(N trs. autorės iš kelionės po Vietnamą) 
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Miestas naikina kaimą 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Apie Lietuvos dvarų isto
riją, kultūrines dvarų tradici
jas daugelį dešimtmečių be
veik nekalbėdavome. Buvo 
bandoma visa, kas su tuo susi
ję, ištrinti iš žmonių atminties. 
Visais laikotarpiais pradedant 
rusifikacija, polonizacija, tar
pukaryje, pokario metais di
delę išliekamąją vertę turintys 
dvarų archyvai, knygų rinki
niai buvo tiesiog deginami. 
Daugelis dvarų buvo sociali
niai kultūros ir mokslo bei ga
mybinės augalininkystės, ag
ronomijos ir gyvulininkystės, 
parkotyrinės veiklos židiniai, 
buvo negailestingai draskomi 
ir grobstomi. 

Lietuvos valdovo dvaras 
buvo šalies kultūrinio ir politi
nio gyvenimo centras. Dvari
ninkai Lietuvos etninėse že
mėse gyveno, dirbo, kūrė daž
nai neramiais prieštaravimų 
draskomais laikais, ir jų gyve
nimo istorijos atitiko tuos lai
kus. Jie niekuo nesiskyrė nuo 
kitų Europos didikų gyveni
mo būdo, šeimų gyvenimo is
torijų: dvare ir jo prieigose 
gyvenusių žmonių dvasią la
biausiai audrino nuožmi kova 
tarp prietarų ir švietimo, ma
gijos ir mokslo, baimės ir gar
bės, žiaurumo ir žmoniškumo, 
grožio ir kaltės, smaginimosi ir 
ligų, o labiausiai - artėjanti ir 
visur tykojanti mirtis. 

Šiandien mes gyvename 
Lietuvoje laikotarpiu, kai pa
saulinis miestas naikina kaimą 
- kartu ir etninės kultūros pa
grindus. Kaimo griovimas 
kartu yra papročių ir tradicijų 
bei prigimtinio lietuvių tikėji
mo naikinimas. Pasauliniame 
mieste nebelieka nieko amži
no ir absoliutaus. Jei kiekvie
no lietuvio valstiečio pirkia, 
pasak Beresnevičiaus, turėjo 
savo gerąsias dvasias, o kultū
ros miestas -jį globojusį šven
tąjį, tai pasaulinis miestas gar
bina tik save patį, taip atiduo
damas duoklę jį sukūrusiam 
grynam ir emancipuotam in-

telektui bei mokslui. 
Matome, kaip mūsų akyse 

mokyti vyrai su mokslo diplo
mais naikina žemės ūkį - me
dį, prie kurio tiek šimtmečių 
Lietuva dirbo ir klestėjo. 
Mokslas tampa globaline nai
kinančia religija. 

Mūsų tauta ES kontekste 
virsta amorfiška mase, orga
niškos formos, o tautiniai sim
boliai - negyvais stereotipais. 
Lietuvos miesto jau niekas 
nesieja su gimtuoju kaimu ir 
kraštu. Pasauliniame mieste 
smunka tauta, izoliuota ir at
kirsta nuo papročių bei tradi
cijų, bet užtat tarpsta kosmo
politizmas. Pasaulinis miestas 
kuria žmogų ir masę, besiva
dovaujančiu principu: pelnas, 
uždarbis ir asmeninė gerovė. 
Kaimo moralė ir dorovė tam
pa pašaipos objektu. 

Barbaras ir civilizuoti žmo
nės, intelektualai, biurokratai 
be mažų išimčių netgi tech
nokratija nežino kas yra tėvy
nė. Tai žino ir supranta tik 
kultūringas žmogus. Tikruo
sius Lietuvos kultūrininkus, 
valstybininkus išaugino kai
mas, ne miestas. Pasauliniame 
mieste, kokie yra Vilnius, Kau
nas, Klaipėda, Panevėžys, 
Šiauliai, Raseiniai, Telšiai, 
Druskininkai ir kt. daugiausia 
gyvena minios žmogus. Paste
bime labai svarbų dalyką- ag-

resyvios vadybos, mokslo bei 
technikos inovacijų šviesoje 
mūsų gimtinėje miestas pra
dėjo engti provinciją prieš du 
dešimtmečius. Netgi sovie
tams nepavyko parklupdyti 
kaimo kaip tai padarė savi 
"prichvatizacijos" dainiai. 

Anų laikų bajorai ir dva
rininkai palankiau žiūrėjo į 
lietuvių kultūrą, papročius, 
tradicijas, nei šių dienų mūsų 
elitu vadinamos politinės par
tijos ir tautos valstybininkais 
besididžiuojanti nomenklatū
ros kasta - naujoji "dvarinin
kija" - išaugusi iš funkcionie
rių, kaip sakydavo V. Ruokis 
"Ne duok Diev iš ubago po
nas". 

Dauguma sukilimo daly
vių ir vadų kovojusių su cari
nės Rusijos valdžia dėl Lietu
vos krašto laisvės buvo dvari
ninkai. Visi net lenkiškai, gu
diškai kalbantys dvarininkai 
buvo ištikimi LDK tradici
joms. Aktyviai dalyvavo lietu
vių tautinio ir kultūrinio są
jūdžio veikloje. Kad dauguma 
dvarininkų suvokė dvarų kul
tūros ir pastatų reikšmę kul
tūrai, rodo įvairių kartų rašy
tojų susidomėjimas dvaro 
problemomis. Labai svarbu 
pabrėžti tuos esminius poky
čius, kurie įvyko dvarininkams 
kaip mecenatams įsiliejus į 
meno kūrybos procesą. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
EK patenkinta 

Eurokomisaro Algirdo 
Šemetos pranešimu, Euro
pos komisija teigiamai ver
tina Lietuvos pastangas už
darant Ignalinos atominę 
elektrinę. Eurokomisaras 
teigė negirdėjęs apie rezo
nansinius atvejus, kad ES 
institucijos būtų tyrusios ne
tinkamą ES lėšų panaudoji
mą Lietuvoje. Anot jo, esant 
įtarimų dėl netinkamo ES 
paramos panaudojimo, tuo 
pirmiausia turėtų susirūpinti 
pati Lietuva. 

Europos Audito rūmai 
šiuo metu rengia apie tai 
specialią ataskaitą apie ES 
lėšų, skirtų Ignalinos atomi
nės elektrinės uždarymui, 
panaudojimą. Tiriamas lėšų 
panaudojimas tiek Lietuvo
je, tiek ir kitose valstybėse, 
kurios atlieka panašius 
veiksmus: Bulgarija, Slova
kija. Europos komisija pa
tenkinta bendradarbiavimu 
su Lietuva šioje srityje ir jos 
vartojimu ES lėšų ir ypač 
veiksmais, kurių imamasi 
pastaruoju metu. Palaiko
mas nuolatinis ryšys tarp Ko
misijos ir Lietuvos institu
cijų šiuo klausimu. 

Būtina mažinti korupciją 
Siekiant į Lietuvą pri

traukti daugiau užsienio in
vestuotojų, būtina mažinti 
biurokratiją, korupciją ir še
šėlinę ekonomiką, preziden
tės Dalios Grybauskaitės tei
gimu. Šiandien užsienio in
vesticijų pritraukimas yra 
vienas pagrindinių šalies 
ūkio atsigavimo veiksnių, sa
kė ji. Susitikime su Inves
tuotojų forumo nariais ge
gužės 12 d. aptarta, ko trūks
ta, kad sąlygos verslui būtų 
skaidrios ir patrauklios. 
Valstybės vadovė Lietuvoje 
investavusiems verslinin
kams pasisakė remianti Įmo
nių bankroto ir atnaujinimo 
įstatymų pataisas, kurios 
leistų greitai atnaujinti įmo
nes. Ji pažymėjo, jog viešųjų 
pirkimų procedūros taip pat 
galėtų būti skaidresnės. 

1999 m. įsteigtas Inves
tuotojų forumas vienija 45 
bankininkystės, telekomuni
kacijų, revizijos, logistikos ir 
kitų sričių bendroves. 

Einama euro link 
Estija gegužės 12 d. su

laukė Europos komisijos pri
tarimo šalies įstojimui į euro 
zoną 2011 m. EK nuomonei 
per Europos vadovų tarybos 
susitikimą vasarą dar turės 
pritarti ES šalys. Estija taptų 
17-ąja euro zonos nare ir pir
mąja iš Baltijos valstybių, sa
vąją valiutą pakeitusia į vie
ningąją Europos. Lietuvos 
premjero Andriaus Kubi
liaus teigimu, tai geras ženk
las Lietuvai - euro zonos 
plėtra nėra stabdoma. Tai 
yra ženklas, kad ir Lietuvai 
yra visos perspektyvos, ta-

čiau dar reikės išspręsti ne
lengvus uždavinius. 

Pagal su EK suderintus 
planus Lietuva kitais metais 
turėtų turėti apie 5% fiska
linį deficitą. Nors Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė sakė, kad kandidatėms 
į euro zoną tampa vis sun
kiau įgyvendinti Mastrichto 
kriterijus, šalies premjeras 
teigė, jog Lietuvos planai -
ambicingi. 

Griežtins bausmes 
Seimui bus teikiamos 

prezidentės Dalios Grybaus
kai tės iniciatyva parengtos 
Baudžiamojo kodekso pa
taisos, kuriomis siūloma de
šimteriopai padidinti maksi
malias pinigines baudas už 
kriminalinius, tarp jų - ir už 
sunkius ekonominius bei fi
nansinius nusikaltimus. Už 
mažiausiai pavojingas nusi
kalstamas veikas maksimalią 
baudos ribą siūloma didinti 
nuo 6500 iki 65,000 litų, už 
sunkius nusikaltimus - nuo 
39,000 iki 390,000 litų. 

Valstybės vadovės įsiti

kinimu, šiuo metu Baudžia
majame kodekse numatytos 
baudos yra neproporcingos 
nusikalstamų veikų pavojin
gumui ir daromai žalai, ne
atitinka nusikalstamu verslu 
užsiimančių asmenų nelega
laus pelno. Jos manymu, pa
vyzdžiui, netoleruotina, kad 
vidutinė bauda fiziniam as
meniui už cigarečių kontra
bandą tesiekia 14,000 litų, 
nors jo padaryta valstybei 
žala - vidutiniškai 200,000. 

Projektas bedarbiams 
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija praneša, 
kad birželį Lietuvoje prade
damas įgyvendinti 87.9 min. 
litų vertės projektas, skirtas 
nedarbui mažinti ir žmonių 
užimtumui didinti. Įgyvendi
nant Europos socialinio fon
do (ESF) lėšomis finansuo
jamą projektą bus įdarbinta 
daugiau nei 17,000 žmonių. 
Pinigai bus panaudoti ap
mokant bedarbius ir įspėtus 
apie atleidimą iš darbo dar
bingo amžiaus darbuotojus, 
įdarbinimo paramai, re
miant darbo rotaciją ir be
darbių teritorinį judėjimą. 

Planuojama, kad per 19 
mėnesių daugiau kaip 10,000 
bedarbių galės būti įdarbinti 
paremiant, beveik tūkstan
čiui bus padėta įsidarbinti 
darbo rotacijos būdu, dau
giau kaip 6,000 galės persi
kvalifikuoti ar įgyti naujų 
profesinių žinių, o maždaug 
500 ieškančiųjų darbo bus 
padėta įsidarbinti remiant jų 
teritorinį judėjimą. Projektą 

įgyvendins Lietuvos darbo 
birža, kuri vykdys dar 2 nau
jus projektus, finansuojamus 
ESF lėšomis: jaunimo užim
tumui didinti bus skirta 22 
min. litų, viešiesiems dar
bams - 42 min. litų. RSJ 
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Irkluotojai ir sėdėtojai 
VILIUS BAAŽėNAS 

Apsižvalgykime ir įsiklausykime i tuos, kurie dažnai ir 
garsiai dejuoja dėl įvairiausių blogybių nepriklausomoje 
Lietuvoje. Net sudaromas įspūdis, jog skandalų nebuvo ki
tiems L.R. valdant, o ypač "anais gerais laikais". Juk tada 
negirdėjome ne tik apie auto, bet ir apie lėktuvų avarijas. 
Net apie černobiŲ "tik užsienis išgalvotus dalykus" rašė. 

Dalis lietuvių delegacijos, dalyvavusios BaltleBų vakare, Otavoje, parlamento rūmuose š.m. 
aepjės 4 d. Ntr. R. Jonaltienės 

Ir Amerikoje (JAV) tokių "išminčių" ne stoka. Tun 
jiems dažnai taikomas valstybės per pilietinę veiklą valdyme 
dalyvaujančių piliečių patarimas: "arba vadovauk, arba sek 
kitus veikėjus, arba pasitrauk iš kelio!" 

Viena iš pilietiškai veiklių, prieš tironiją ir už laisvę ko
voj ančių narių JAV organizacija savo nariais verbuoja tik 
"valties irkluotojus". "Sėdėtojai, tokie, kaip daugelis ir čia, 
net nebandantieji bent rieškučiomis ar šaukštais iš valstybės 
valties dugno išsemti bangų pritaškytą vandenį, ilgai organi
zacijoje neužsisėdi. Tuks gražiai paprašomas pasitraukti, 
net sugrąžinant jam už atitinkamą laiką priklausančio nario 
mokesčio dalį. 

Sovietinių dešrų kultūra Lietuvoje 
Nemažai daliai žmonių 

Lietuvoje nostalgija Sovietijai 
išlieka net po dvidešimt laisvo 
gyvenimo metų. Tai parodo 
Lietuvoje .klestintis sovietinių 
dešrelių kultas. Rūkytos ir vir
tos kiaulienos bei jautienos 
dešrelės, sakoma, panašiai 
gamintos Sovietijos prieblan
doje, vėl bent panašiai gami
namos ir gujai perkamos. Tuks 
verslas, matyt, yra labai pel
ningas gamintojams, kurie 
tarpusavyje ginčijasi, bylinė
jasi dėl teisės savo dešreles 
vadinti "sovietinėmisn ar "ta
rybinėmis". 1hl aprašo Nerin
ga Klumbytė, Miami u-to 
antropologė, ištisame straips
nyje prestižinio mokslinio 
American Anthropologist žur
nalo 2010 metų pirmame nu
m.eJ.Y.ie. 

Straipsnio santraukoje ra
šoma: Lietuvoje sąvoka "13.ry
binis" asocijuojama su Sovie
tų Sąjunga ir sovietine oku
pacija bei pasipriešinimu jai. 
'Thčiau "'Thrybinės" dešrelės, 
pasirodžiusios rinkoje 1998 
m. sukėlė kitokių, teigiamų 
asociacijų bei pasiūlė alterna
tyvią sovietmečio versiją, ku
rioje sovietinę praeitį susiejo 
su geros kokybės natūraliu 

maistu ir teigiama patirtimi. 
Staipsnyje teigiama, jog rinka 
yra politinė erdvė, kurioje ku
riamos vertybės, ideologijos ir 
tapatybės. 

"'lhlybiniųn dešrelių mar
ketinimas ir jų vartojimas yra 
politiniai procesai, kurių metu 
gamintojai, vartotojai, inte
lektualai, žurnalistai, politikai 
dalyvauja kuriant politines 
vertybes bei įtvirtinant tam 
tikrus galios santykius. Gali
ma būtų teigti, jog "'Thrybi
nėsn dešrelės Lietuvoje reiš
kia posocialistinės neolibera
lios valstybės ir socialinių, po
litinių bei ekonominių proce
sų kritiką. 'Illčiau "13.rybinėsn 
dešrelės Lietuvoje reiškia kar
tu yra alternatyvus posovieti
nis ir Europinis dabarties ir 
ateities projektas, kuriam pri
taria daug vartotojų. 

"18.rybinės" dešrelės už
ima penktadali viso dešrų 
verslo. Kai kurie intelektualai 
ir politikai įsitikinę, kad tokių 
dešrelių vartosena nebūtinai 
reikštų nostalgiją Sovietijai, 
skatinanti balsuoti už popu
listines partijas ir net mąstyti 
komunistiškai. Anot Vytauto 
Landsbergio, tokie nostalgi
kai ilgisi priespaudos. 1bkie 

nesupranta ar neprisimena, 
kad jie nebuvo laisvi, kad jų 
gyvenimas buvo ribotas, pri
žiūrimas ir grasinamas. 

Stebėtina, kad tarp .Kl.um
bytės apklaustųjų daugiausia 
buvo vyresni nei 35 metų, reiš
kia, užaugę sovietinėje Lietu
voje. Viena šiaulietė sakė, kad 
sovietinis laikas buvęs ir mūsų 
laikas, atspindys moralinių 
prisiminimų ir skanaus mais
to patirtimi. Pensininkai ir be
darbiai Kaune bei apylinkėje 
kalba apie gausą ir kokybę vė
lesniuoju sovietiniu laiku. Jų 
manymu, sovietinio gyvenimo 
trūkumai yra nesvarbūs paly
ginant su pinigine stoka da
bartyje. 

Ilgesys tarytum geres
niems sovietiniams laikams 
nusako nelygumo, vargo ir 
kasdienos netikrumo būklę 
dabar. Juk, kaip šešiasdešimt
metė kaunietė gydytoja išsi
reiškusi, sovietiniu laiku buvo 
lygybė, gerovė ir saugumas 
(!?). Ar ne liūdna? 

Neringa .Kl.umbytė, studi
juodama Vytauto Didž. uni
versitete Kaune, buvo gavusi 
1bronto lietuvių (KLFondo 
ar .k:t.) stipendiją. 
Paruošė Algimantas Banelil 

Gal derėtų ir mums pritaikyti panašią pažiūrą i įvairių, 
ypač patriotinių, organizacijų narių vertinimą. Ne gana tik 
''būti" nariu: reikia irkluoti, tai yra veikti grupės skelbiamų 
siekių link. Negana "būti" patriotu: reikia pasišventusiai 
įsivelti į patriotinę veiklą. Gal, atšventę 20-metį, pa
stebėsime, kad Kovo 11-osios Lietuvos inteligentų pulkai 
neatliko to, ką atliko pasišventusių Vasario 16-osios Lie
tuvos inteligentų saujelė. Per daug tautiečių dar nepasiekė 
pilietinio švietimo šviesa iš inteligentijos ir intelektualų 
šviestuvų. 

Bent šimtą niurzglių, kurie skundžiasi blogybėmis ne
priklausomoje Lietuvoje, esu tiesiog paklausęs: "O ką tu 
darai, kad būtų geriau, kad tų blogybių nebūtų?!" Veik 
visada paaiškėdavo, jog toks net nebando pats ką nors 
daryti. 

Vieną šio pavasario vakarą ant popieriais apkrauto sta
lo užtikau Lietuvos ryte Juozo Erlicko "indėlį" APREIID
MUOSE. Jis ten skundžiasi: "Iš televizoriaus dėžės išlindo 
toks tipas ir kad riktelės: - O tu ką padarei, kad Lietuvai 
būtų geriau?! Sugrūdau ji atgal ir išmečiau dėžę i kontei
nerį". 

Susimąsčiau ir užmigau. Atsibudęs apsižvalgiau: ar ne
su atsidūręs kuriame nors sąvartyne?„. Juk tas "tipas" veik 
pažodžiui riktelėjo mano standartinį klausimą nieko nevei
kiantiems niurgzliams. Tikriausiai juos "užjausdamas" Er
lickas "sugrūdo atgal" tą tipą į dėžę. 

Kad ne mane, o kitą tipą sugrūdo, buvo aišku todėl, 
kad manęs Lietuvoje net iš tolo prie tikros "dėžės" nepri
leidžia. O JAV daugelj kartų teko veik visų valstijų "dėžė
sen pasisukioti. 'Ihunpo tikro "atšilimo" metu kartą net su 
tūlu Rusijos mokslų akademijos nariu tiesioginės translia
cijos metu apie pasaulinę padėtj pakalbėti pavyko. 

Revanšistai Lietuvos istoriografijoje 
Dr. ALGIRDAS BIKULČIUS 

Istorija moko, kad po visų revo
liucinių esminių visuomenės persitvar
kymų, kol nugalėtojai džiūgauja per
gale, senojo režimo atgyvenos ir jų at
žalos, pergrupavę jėgas, imasi revan
šo. Negavę atkirčio, jie pereina i atvirą 
puolimą. Tui jau kuris metas stebime 
dabartinėje nepriklausomoje Lietuvo
je. Kaip iš gausybės rago pasipylė lie
tuvių tautines vertybes niekinančių, 
laisvės kovotojus šmeižiančių, okupa
cinius režimus ir kolaborantų veiklą 
pateisinančių, netgi aukštinančių pri
siminimų., grožinės literatūros ir isto
rijos knygų, straipsnių, radijo ir televi
zijos laidų srautas. Tie kurpiniai su 
aplombu pristatinėjami visuomenei. 

Ypač pavojingas Lietuvos ateičiai, 
jos žmonėms istorijos falsifikavimas, 
lietuvių tautos niekinimas, skleidžia
mas sovietmečiu įgytais moksliniais 
laipsniais ir vardais tituluojamų istori
kų ir jų naujai parengtų kadrų, aukš
tųjų mokyklų profesūros. Absurdiš
kiausia yra tai, kad Lietuvos praeities, 

Didžiųjų kunigaikščių veiklos, laisvės 
kovotojų ir pačios lietuvių tautos nie
kinimas finansuojamas iš valstybės 
biudžeto. 

Naujausiais isto
rijos klasikais save lai
kantys Lietuvos istori
jos mokslo kuratoriai 
klastotėmis mulkina 
tautiečių sąmonę. Kur
piamas nihilistinis 
Lietuvos istorijos m~ 
delis, stengiamasi vi- Dr. Algirdas 
suomenei Įpiršti nuo- Bikulčius 
monę, kad šiandien 
yra pažangūs tie, kas neigia lietuvių 
tautą kaip Lietuvos istorijos kūrėją. 
Principingai ginančius Lietuvos isto
rijos tiesas apšaukia apsamanojusiais 
XX amžiaus pradžios patriotais. Tu.kie 
veikėjai išduoda tautos idealus leis
dami vadovėlius, rengdami jaunus 
mokslininkus, mokydami jaunimą 
aukštosiose mokyklose, rengia istori
jos mankurtų kartą. Jiems, o per ži
niasklaidą visiems lietuviams, įteigia-

ma savinieka, naikinama istorinė 
atmintis. 

Lietuvos mokslinė istorinės litera
tūros biblioteka pasipildė labai vertin
gu mokslinės, objektyvios tiesos po
žiūriu, Nepriklausomybės Akto signa
taro dr. Vlado Turlecko veikalu "Lie
tuvos istorijos klastojimo ir niekinimo 
~ūkiai" (Vilnius, 2009, 516 p.). Knyga 
skirta plačiam skaitytojų ratui ir moks
lininkams, ieškantiems nesufalsifikuo
tos, netendencingos istorinės tiesos 
apie Tėvynės praeitį ir nūdieną. 

.Autorius smerkia ir argumentuo
tai paneigia kai kurių akademinių is
torikų prasimanymus apie tariamą 
pagoniškos Lietuvos atsilikimą, jos 
tuometinės kariuomenės primityvu
mą, jos strategijos ir taktikos atsili
kimą. duoda atkirtį pasityčiojimams iš 
Pilėnų bei iš Kęstučio ir Vytauto per
galių. 

Knygoje pateikta daug iki šiol 
neskelbtų, autoriaus rastų ir susis
temintų duomenų apie šimtmetinį 
Lietuvos ir jos ūkio naikinimą 1655-

1918 metais, jos rusinimą. Knygoje 
gausu duomenų apie Lietuvos turto 
naikinimą bei visuotinį plėšikavimą 
1914-1919 metais, krašto siaubimą 
1939-1944 metais. 

Monografijoje išnagrinėtos Klai
pėdos krašto atgavimo aplinkybės, ar
gumentuotai atmetamas šmeižtas, kad 
Lietuva buvo Klaipėdos krašto oku
pantė, kad už jos atgavimą reikia dė
koti Maskvai. Demaskuoja šmeižtus, 
adresuotus prieškario Lietuvos ir jos 
premjero Juozo Tubelio ekonominei 
politikai, signatarui Jonui Vailokai
čiui. Įrodymais atskleidžiami mėgini
mai atgaivinti sovietinės istoriografi
jos klastotės apie A Sniečkaus veiklą. 
jo liaupsinimą, raginimą didžiuotis 
Stalino epocha, sovietmečio laimėji
mais. 

Knyga itin svarbi ir reikalinga 
dabartiniu, sovietinių istoriografijos 
revanšistų suaktyvėjimo metu. Aktuali 
ji ateičiai, ypač jaunimo ugdymui 
Tėvynės m.eilės dvasia. 

"Varpas", n.& 4(186) 



Lietuvos Respublikos Ambasados Kanadoje 
PADĖKA 

2010 m. gegužės 2-5 dienomis vyko Lietuvos užsienio reikalų ministro Audroniaus 
Ažubalio vizitas ir verslo misijos Kanadoje renginiai. Dėkojame asmenims, organizaci
joms ir institucijoms, padėjusioms užtikrinti vizito ir verslo misijos sėkmę: 

• Lietuvos Garbės konsului Toronte Pauliui Kurui už visokeriopą pagalbą; 
• Baltijos federacijos Kanadoje ir Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkei 

Joanai Kuraitei-Lasienei ir KLB krašto valdybos nariams už susitikimų su 
lietuvių visuomene Toronte ir Baltijos vakaro Otavoje organizavimą; 

• Labdaros ir Lietuvių namų vadovybėms, taip pat Prisikėlimo parapijai už 
delegacijos priėmimą; 

• Kanados lietuvių fondui, Kanados lietuvių jaunimo sąjungai, Toronto lietuvių 
bendruomenei ir kitoms organizacijoms, pristačiusioms delegacijai lietuvybės 
išlaikymo priemones ir programas Kanadoje; 

• Kredito kooperatyvams Litas (Monrealis ), Parama (Torontas ), Prisikėlimo 
parapija (Torontas) ir Talka (Hamiltonas) už finansinę paramą Baltijos vakarui; 

• Algiui Pacevičiui už Pace Globai Advantage finansinę paramą verslo misijai; 
• "Švyturio" alaus daryklai už dovanotą alų; 
• ES Prekybos rūmų generalinei direktorei Idaliai Obregon už verslo misijos 

programos Ontario investicijų ir prekybos centre Toronte ir Inovacijų sinergijos 
centre Markhame organizavimą; 

• Ontario parlamentarui Tony Ruprecht už verslo delegacijos priėmimą ir 
pristatymą provincijos parlamente; 

• OpenTe:xt IT įmonės direktoriui Eugene Cherny už verslo delegacijos 
priėmimą; 

• Verslo misijai daug padėjusiai Julijai Ruslienei, taip pat talkininkams Renatui 
Minkštimui ir Reginai Renčeliauskaitei; 

• Baltijos vakare Parlamente dalyvavusiems ar kitaip prisidėjusiems prie šių 
renginių sėkmės ir parodžiusiems, kad santalkoje galima padaryti ir nuveikti 
daug gerų darbų; 

• Ypatingą padėką reiškiame Kanados vyriausybei, Kanados užsienio reikalų ir 
tarptautinės prekybos departamentui (DFAIT) ir protokolo tarnybai itin 
pagarbiai priėmusiems ir globojusiems Lietuvos užsienio reikalų ministrą Otavoje. 

Dar kartą dėkojame Jums visiems! 

' 
Ambasadorė Gintė Damušytė 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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======:1 KANADOS ĮVYKIAI 1i----

Neitų į karą 
l\1inisteris pirmininkas 

S. Harper, lankydamasis Eu
ropoje, aplankė buvusių mū
šių vietas Olandijoje. Prieš 
65-erius metus Kanados ka
riai padėjo išlaisvinti šią 
valstybę iš 5 metus trukusios 
nacių okupacijos, čia žuvo ir 
palaidota tūkstančiai kana
diečių. Minėjimuose dalyva
vo ir dar tebesantys Kana
dos karo veteranai, kuriuos 
pasveikino ir pagerbė olan
dai. Bet šiandieninė Kanada 
tokio solidarumo su Europa 
nejaučia. Europos išvadavi
mo iš nacių 65-ųjų metinių 
proga Historica-Dominion 
institutas atliko Kanados 
jaunimo apklausą. Ji parodo, 
kad dabartinė Kanados vi
suomenė jaučia didelę pa
garbą karo veteranams, bet 
nepasirengusi sekti veteranų 
pavyzdžiu. Apklausoje 65% 
dalyvavusių 18-35 metų gy
ventojų pareiškė, kad jie ne
bū tų ėję padėti Europos 
valstybėms 1939 metais. 

Naujo Įstatymo projektą 
parlamente pristatė federa
cinės vyriausybės visuome
nės saugumo ministeris Vic 
Toews. Dabartinis įstatymas 
leidžia nuslėpti kriminalinio 
nusikaltimo istoriją jau atli
kusiems bausmę, neatsižvel
giant į nusikaltimo pobūdį. 
Naujajame įstatyme panai
kintas pats kriminalinio nu
sikaltimo atleidimo (Par
don) terminas. Ateityje šis 
veiksmas bus vadinamas teis
tumo duomenų užsiaptini
mas, jis bus skiriamas sun
kesnėmis sąlygomis. Atliku
sieji teismo skirtą bausmę 
kreiptis dėl galimo krimina
linių įrašų užsiaptinimo ga
lės ne po 3, bet po 5 metų, o 
labai sunkius nusikaltimus 
padariusieji - po 10 metų. 
Padariusiems pakartotinus 
ir sunkius seksualinio pobū
džio nusikaltimus ši tvarka 
nebus taikoma. 

Konservatorių vyriausy
bė atmeta liberalų parengto 
įstatymo projektą, pagal kurį 
ji turėtų viešai atsiprašyti 
italų kilmės kanadiečių už 
elgesį 11 Pasaulinio karo me
tais. Privačiai parengtame 
įstatymo projekte reikalau
jama vyriausybės atsiprašy
mo, siūloma $2,5 min. skirti 
specialiai švietimo progra
mai, Kanados paštas turėtų 
išleisti ženklą. Kanadiečiai 
italai buvo laikomi priešų 
sąjungininkais, kai Italija 
1940 m. paskelbė karą Ka
nadai. Šimtai italų buvo su
laikyti ir išsiųsti į stovyklas, 
atimtas turtas ir santaupos. 
Už tokį patį elgesį Kanados 
vyriausybė yra atsiprašiusi 
japonų ir ukrainiečių. Kon
servatoriai primena, kad 
prieš 20 metų buvęs ministe
ris pirmininkas B. Mulroney 
jau yra viešai atsiprašęs Ita
lijos bendruomenės, tai da
ryti antrąkart neketinama. 

Kanados ligoninių sku
bios pagalbos skyrių gydyto
j ai, medicinos seserys ir pa
galbinis personalas kviečia 
parlamento narius nebal
suoti už įstatymo projektą, 
pagal kurį būtų atšaukta šau
tuvų registracija. Jie mato, 
kad, prasidėjus šaunamųjų 
ginklų registracijos ir sava
noriško grąžinimo vajui, pa
stebimai sumažėjo sužeidi
mų ir savižudybių, padarytų 
naudojant šaunamuosius 
ginklus. Neseniai atlikto ma
sinio policijos patikrinimo 
metu Toronte iš nusikalsta
mų gaujų narių buvo atimta 
dvi dešimtys įvairių rūšių 
šaunamųjų ginklų. 

Ontario paskelbė pilnos 
dienos darželio programą, 
pagal kurią jau šį rudenį 
dirbs 600 mokyklų. Visos 
dienos ar pagal tėvų pagei
davimą nepilnai dienai į šias 
ikimokyklinio auklėjimo įstai
gas bus priimta 35,000 vaikų. 
Naujosios klasės - tai tarpi
nis slenkstis tarp darželio 
žaidimų ir griežtesnių mo
kyklinių pamokų. Su vaikais 
dirbs mokytojai ir ikimokyk
linio auklėjimo specialistai. 
Vaikai, žaisdami įprastus žai
dimus, bus supažindinami 
su raidėmis, skaičiais, meno, 
mokslo istorija. Mažieji bus 
pratinami dirbti su knyga, 
lavinami jų kalbos ir rašymo 
įgūdžiai, taip parengiant 
juos sudėtingesnei mokykli
nei programai. 

Islandijos ugnikalnis, 
"prabudęs" nuo balandžio 
14 dienos, į oro erdvę dar 
siunčia 7 km aukščio dūmų 
ir pelenų debesis, stabdyda
mas lėktuvų skrydžius. Pir
mąją savaitę po išsiveržimo 
Europoje ir kitur buvo su
stabdyta 10,000 skrydžių, 8 
min. keleivių turėjo pakeisti 
kelionių planus. Tai didžiau
sia priverstinė oro kelionių 
pertrauka nuo 11 Pasaulinio 
karo laikų, skrydžių verslo
vėms atnešusi $2,5 bln. nuos
tolio. Specialistai atsisako 
bet kokių spėjimų ateičiai, 
ugnikalnis gali "užmigti" 
taip staiga, kaip prabudo. Ir 
dabar retkarčiais išmetami 
dūmų ir pelenų stulpai dar 
trikdo lėktuvų skrydžius Eu
ropoje. 

Per paskutini dešimt
meti Ontario provincijoje 
35% sumažėjo mirtinų šir
dies ligų atvejų. Užkirsti ke
lią mirtiniems širdies susir
gimams padėjo didesnės pa
stangos mažinti kraujospūdį 
ir cholesterolį, atsisakyti rū
kymo, būti fiziškai aktyves
niais. Bet studijos autoriai 
įspėja, kad pavojų kelia dar 
dvi blogybės - gausėjantys 
diabeto ir nutukimo atvejai; 
jie pataria nevengti judėji
mo, valgyti daugiau daržovių 
ir vaisių, atsisakant perdirb
to maisto ir ypač cukrumi 
prisotintų gaiviųjų gėrimų 
(Soft Drinks ). SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
EUROPOS MUGĖ 
Gegužės 8-9 d.d. Vilniu

je vykusi Europos dienoms 
skirta mugė šiemet sulaukė 
rekordinio lankytojų skai
čiaus - per 100,000 žmonių. 
Gedimino prospekte nuo 
Katedros iki Lukiškių aikš
tės restoranai ir kavinės pri
statė 14 Europos šalių virtu
ves, knygų mugėje dalyvavo 
26 leidyklos. Amatininkų 
mugėje savo dirbiniais pre
kiavo 180 meistrų iš Lietu
vos ir kaimyninių kraštų. 
Kultūrinėje programoje da
lyvavo daugiau nei 20 meni
nių vienetų. 

MAŽIAU UŽDIRBA 
Viešosios politikos ir 

vadybos instituto (VPVI) 
tyrėjai, atlikę apklausą apie 
per pastaruosius 10 m. uni
versitetus baigusių sėkmę 
jungiantis į darbo rinką, ra
do, kad moterys uždirba 
mažiau nei tokį pat išsilavi
nimą turintys vyrai. Vyrui 
tikimybė gauti didesnį negu 
vidutinį darbo užmokestį 
yra 2.69 karto didesnė negu 
moteriai.Tyrimas taip pat 
atskleidė, kad užmokesčio 
dydį lemia baigtos magist
rantūros studijos bei darbas 
studijų metu. Studijuojant 
universitete bent dalį laiko 
dirbdavo 69% apklaustųjų: 
57.3% studijuojančių dieni
nėse studijose, 96% studi
juojantys vakarinėse ar ne
akivaizdinėse studijose. Tad 
įsidarbinusiems dar studijų 
metais yra lengviau jungtis 
darbo rinkoje, nes jie jau tu
ri tam tikras profesines ži
nias ir įgūdžius. 'fyrėjai ti
kino, jog įsidarbinimas per 
pažintis tėra mitas - ap
klaustieji teigę, kad sociali
niai ryšiai jų darbo paieš
koms įtakos neturėjo. Ne
mažai baigusių universite
tus dirba "darbininkiškose" 
profesijose. Jose dirba 25.6% 
socialinius mokslus baigu
siųjų absolventų, 48.7% bai
gusių inžinerijos, gamybos, 
perdirbimo mokslus, 59.7% 
žemės ūkio ir veterinarijos 
absolventų. 

ATGAMNA LEIDINĮ 
Nuo gegužės 10 d. atgi

mė sovietmečiu populiarus 
buvęs savaitraštis "Gimtasis 
kraštas" - "popieriniu" for
matu. Iki tol kurį laiką buvo 
prieinama tik jo elektroninė 
versija. Pirmasis "popieri
nis" 24 puslapių numeris iš
leistas 5,000 egzempliorių 
tiražu. Jis bus platinamas 
nemokamai įvairiose Vil
niaus vietose - kavinėse, 

valstybinėse institucijose, 
kino teatruose ir pan. Sa
vaitraštį leidžia bendrovė 
"Valstiečių laikraštis", kuri 
plėsis ir į didesnius miestus, 
jei atsiras poreikis, tačiau 
leidinys orientuojamas į ma
žesniųjų miestų - rajonų 
centrų - gyventojus. Savait
raščio vyriausiasis redakto-

rius Stasys Jokūbaitis siek
siąs, kad jis būtų objekty
vus, nešališkas, netaptų bul
variniu leidiniu, o pateiktų 
gilesnes Lietuvos ir pasaulio 
įvykių analizes, kartu ap
žvelgtų įvairių Lietuvos re
gionų aktualijas. Ketinama 
orientuotis į vidutinio am
žiaus, išsilavinusius rajonų 
centrų gyventojus. 

VAIKŲ STOVYKLOS 
Švietimo ir mokslo mi

nisterija (ŠMM) praneša, 
jog vaikų vasaros poilsio sto
vyklos šią vasarą veiks be
veik 38-ose savivaldybėse, 
kurios tam skiria daugiau 
kaip milijoną litų. Švietimo 
mainų paramos fondas, vyk
dydamas projektą "N efor
maliojo švietimo paslaugų 
rėmimo sistemos sukūrimas 
savivaldybėse" ir siekdamas 
sukurti naujas tokio švietimo 
paslaugas, paskelbė konkur
są vaikų vasaros poilsio pas
tovių stovyklų organizavimo 
paslaugoms pirkti. Pagal šį 
projektą numatoma organi
zuoti 20 nuolatinių vaikų va
saros poilsio stovyklų, ku
rios bus finansuojamos iš 
ES struktūrinių fondų para
mos lėšų. Joms organizuoti 
per dvejus metus numatyta 
panaudoti per 2 mln. litų, į 
jas bus priimta apie 10,000 
vaikų, iš jų - dešimtadalis 
socialiai remtinų vaikų. Jų 
vasaros poilsiui skirta dau
giau nei pusė milijono litų. 
Stovyklose bus galima įgy
vendinti vieną iš neformalaus 
švietimo programų - ekologi
nis-gamtosauginis ugdymas, 
meninis ugdymas, kultūrinio
etninio paveldo pažinimas, va
dovavimo ir pilietiškumo ug
dymas bei sveikatos ugdymas. 

EMIGRAVO PAVASARĮ 
Statistikos departamen

to duomenimis, šių metų 
balandžio mėnesį išvykimą 
iš šalies deklaravo 5 kartus 
daugiau lietuvių nei kovą -
iš viso 11,324 asmenys. Per 
metus (nuo 2009 gegužės iki 
2010 balandžio pabaigos) 
išvykimą iš viso deklaravo 
32,417 lietuvių. Žymus dek
laravusiųjų skaičiaus augi
mas galėjo būti nulemtas 
diskusijų dėl privalomojo 
sveikatos draudimo, kurį tu
ri mokėti ir oficialiai išvy
kimo nedeklaravę emigran
tai. Balandį nutarta, kad 
nedeklaravę išvykimo iš Lie
tuvos, bet pateikiantys įro
dymus, kad nėra nuolat gy
venantys Lietuvoje, galės 
susimokėti dalimis arba ati
dėti mokėjimą. Nuo 2009 
m. sveikatos draudimo mo
kestis asmenims, kurie jį pa
tys moka, nes neturi darbda
vio, siekia 72 litus - 9% mi
nimaliosios mėnesio algos. 
Asmenys, kurie turi darb
davį, moka 6% dydžio priva
lomojo sveikatos draudimo 
mokestį, kitus 3% sumoka 
darbdavys. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

''Dainava'' gyvena daina ir Torontu 

Viršuje - Čikagos lietuvių meno ansamblis "Dainava", vadovas Darius Polikaitis (viduryje); 
apačioje - pasiruošimas Dainų šventei Toronte: repetuoja moterys ir vyrai 

JOLANTA URBIETIENĖ 

Jei tūlą dainavietį šian
dien paklaustumėte, kuo, ko
kiomis nuotaikomis dabar gy
vena, atsakymas būtų vienas 
ir labai aiškus: Toronto Dainų 
šventės laukimu. 

Sausį pasitikęs jau 65-
uosius gyvavimo metus ir "at
laikęs" sėkmingai nuaidėjusį 

"Sąskambių" koncertą, kuria
me dalyvauti buvo pakviestas 
birbynininkas iš Lietuvos Da
rius Klišys, Čikagos lietuvių 
meno ansamblis "Dainava" 
nuoširdžiai kibo į būsimosios 
Dainų šventės repertuarą. 

Nors dalį jo choristai jau anks
čiau mokėjo, vis dėlto daugu
mą kūrinių tenka išmokti 
"nuo nulio". Ir štai čia mums 
neįkainojama pagalba - par
tijų įrašai internete: spūstelė
jai nuorodą, ir klausykis, kiek 
tik širdis geidžia. 

Rezultatai atsiskleidžia 
per repeticiją: tas, kas netin
gėjo kartą kitą pasiklausyti 
įrašo, nebežioplinėja po na-

London, ON 
JONINĖS bus ren

giamos birželio 27, sekma
dienį, Laisvio-Petro Sergau
čio dvare. Tą sekmadienį ten 
bus ir parapijos Mišios l v. 
p.p. Ten pamatysime ir nu
griaunamos Šiluvos M. Ma
rijos šventovės pastato kerti
nį akmenį. 

NORINČIUS VYKTI iš 

tas„. Lenkiam galvas prieš 
juos įdainavusius, įgrojusius, 
įplojusius, įtrepsėjusius! Juo
lab, kad tarp jų - keli saviškiai: 
nuolatinė muzikos renginių 
talkininkė dainavietė Rima 
Birutienė, buvęs choro narys 
Kęstutis Daugirdas bei, žino
ma, visur suspėjantis (mes ste
bimės: KAIP?), jau daugiau 
nei 20 metų "Dainavai" va
dovaujantis energingasis Da
rius Polikaitis. Štai čia tiesiog 
negalime nepasididžiuoti, kad 
Kęstutis ir Darius - kelių 
šventėje skambėsiančių dainų 

autoriai! 
Taigi, repetuojame išsi

juosę. O be ko repeticijos bū
tų neįsivaizduojamos? Be 
akompaniatoriaus. Darius dar 
pasakytų: jas ypač palengvina 
akompanuojantis profesiona
las. Tą darbą "Dainavoje" jau 
ketvirti metai atlieka muzikas 
Ričardas Sokas, gerai pažįsta
mas ir Čikagos bei jos apylin
kių lietuviams, ir amerikie
čiams. Mes, choristai, pridėtu
me, kad Ričardas-puikų hu-

Londono bendru autobusu į 
IX LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĘ Toronte, prašome 
kreiptis į Teresę arbą Liną 
Naruševičiūtes telefonu 519 
657-1751. Dainų šventės ren
ginių bilietus prašome kiek
vieną įsigyti patiems telefonu 
l 416 870-8000 (nurodant 
"Lithuanian Song Festival") 
arba tinklalapyje "ticket
master". 

moro jausmą turintis, komu
nikabilus ir šiaip tiesiog pui
kus žmogus. Beje, jį dainavie
čiai su malonumu "paskolins" 
Turontui, kad ir repeticijos, ir 
pati šventė praeitų sklandžiai 
bei profesionaliai. 

Žodžiu, dainaviečiai, kaip 
- neabejojame - ir kiti būsi
mieji dalyviai, gyvena daina ir 
laukimu. Nors dar yra kūrinių, 
kurie ne taip lengvai pasiduo
da, sparčiai judame į priekį. 
Juolab, kad internetinis šven
tės tinklalapis, kamputyje 
skaičiuojantis dienas, valan
das ir minutes, likusias iki lie
pos pradžios, primena, jog lai
kas lekia greitai. Regis, visai 
neseniai bridome sniegą, o, 
žiūrėk, nepajusime, kaip pa
vasarį pakeis vasara, ir kas 
sparnuotas, o kas ratuotas su
gužės Torontan jo padangę 
sudrebinti skambia daina ir 
džiugiu klegesiu, susitikti su 
draugais ir naujų pažinčių už
megzti. 

IKI PASIMATYMO TO
RONTE! 

PRIMENAME, kad au
kos TIKINČIAJAI LIETU
VAI dar priimamos ateinantį 
sekmadienį, Sekminėse. 

SEKMADIENIŲ MI
ŠIOS aukojamos sekmadie
niais 3 v.p .p. Mary Im
maculate šventovėje,1980 
Trafalgar St., London, ON. 

Gegužės 23, sekmadienį, 
Mišios bus specialia inten
cija. Inf. 



Hamilton, ON 
GEGUŽĖS PIRMĄ SEK

MADIENĮ Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos šventovėje 
vyko Dievo Motinos Švč. M. 
Marijos vainikavimo iškilmės. 
Šv. Mišios prasidėjo procesi
ja, kurioje dalyvavo parapijos 
jaunimas. Gėles Švč. M. Mari
jai nešė Linutė Lukavičiūtė, o 
vainiką- Birutė Banytė. Gra
žiai giedojo parapijos choras 
ir solistai- Danutė Enskaitie
nė ir Geistautas Špogis. Puikų 
pamokslą apie meilę Dievui 
ir artimui pasakė klebonas 
kun. Audrius Šarka. Gegužės 
mėnesį, prieš kiekvienas šv. 
Mišias ir po jų, jungdamiesi į 
Rožinio maldą bei Švč. M. 
Marijos litaniją, šlovinsime 
Dievo Motiną. Inf. 

Dalis Otavos lietuvių, dalyvavusių Baltiečių vakare parla
mento rūmuose š.m. gegužės 4 d. Ntr. R. Jonaitienės 

KLBHAMILTONOAPY
LINKĖS VALDYBOS rinki
minė komisija sudaryta iš 
"Rambyne" gyvenančių tau
tiečių, rado sutinkančius įeiti 
dvejų metų kadencijai į Apy
linkės valdybą. Tai L. Kalvai
tytė, S. Kareckas, D. Kesmi
nienė, A. Vaičiūnienė, A. 
Venslova. Revizijos komisija: 
A. Jusys, A. Lukavičius ir B. 
Mačys. Kadangi tiek užtenka 
valdybai sudaryti, Rinkimų 
komisija skelbia visus išrink
tais ir tuo savo darbą baigia. 

KLB Hamiltono apylinkės 
Rinkimų komisija 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

{prie Evans} 
Savininkas Jurgis Ku/iet;/us 

Juokimės 
Juokas teigiamai veikia 

veido raumenis, gerina krau
jotaką, priverčia blizgėti akis, 
išlygina raukšles, pailgina gy
venimą. Linksmiems, besišyp
santiems žmonėms daug leng
viau užmegzti pažintis. Net 
atsitiktiniai pakeleiviai, pasi
juokę iš vykusio anekdoto ar
ba "gyvenimiškos istorijos", 
pasijunta tarsi giminės. Gali
ma ir paprieštarauti. Bet žmo
gų prie žmogaus traukia pir
miau panašios pažiūros ir tai, 
kas abiems suprantama. Ta
čiau jei santykiai grindžiami 
bendromis nelaimėmis, nere
tai nuvilia, nes nuolat primena 
blogus laikus. Bendri džiaugs
mai ne tik suartina žmones, 
bet ir tampa tvirtos draugys
tės pradžia. 

Kaip reaguoja smegenys į 
juoką? Moterų ir vyrų smege
nys į juoką reaguoja skirtin
gai. Besijuokiant paveikiami 
abu moterų smegenų pusrutu
liai - kairysis atsakingas už 
racionalumą, o dešinysis -
kontroliuoja emocijas. Vyrų, 
deja, tik vienas - kairysis. To-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(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% 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

dėl vyrų juokeliai dažnai lėkš
toki, moterys juokauja subtiliau. 
Juokas valdo visus emocijų 
centrus nuo plaukų iki pirštų 
galiukų, išlaisvina blokuotus 
nervų galiukus. Apie gydomą
jį juoko poveikį žmonės jau 
žinojo viduramžiais. Kodėl il
gaamžiai žmonės dažnai būna 
aštraus proto? Todėl, kad iš
laikė humoro jausmą. Gelote
rapija (graikiškai - "gelos" -
juoktis) naudojama daugelyje 
JAV psichoterapijos institutų 
ir ligoninių. Japonijoje gera
širdiška šypsena tapo manda
gumo ir karjeros simboliu. 
Ten net darbdaviai rengia už
siėmimus, kaip teisingai šyp
sotis. Prancūzų chirurgas 
Ambruazas Parė pripažino, 
kad juokas gerina atmintį, 
virškinimą, ilgiau išlaiko svei
ką protą, stimuliuoja širdies 
raumenį. Viena minutė juoko 
atstoja 45 minutes fizinių pra
timų! Juokiantis aktyviai dir
ba veido raumenys, ypač 
skruostų, nosies ir žandikaulių. 

Judant galvai, pilvui, dir
ba vidaus raumenys. Tai puiki 
gimnastika. Juokas veikia 
smegenis, todėl jis turi reikš
mės intelektui. Juokdamiesi 
giliau atsikvėpiame. Paprastai 
į plaučius patenka 0.5 l oro. 

Juokas - tai puiki veido ir 
pilvo raumenų gimnastika. 
Juokas saugo nuo infekcijų, 
net stiprina žaizdų gijimą. 
Nuoširdus juokas saugo nuo 
įtampų - atpalaiduoja nervus, 
šalina nuovargį, lengvina dep
resiją, vakare padeda atsikra
tyti per dieną susikaupusios 
įtampos, geriau miegame. Gy
dytoj ai seniai pastebėjo, kad 
juokiantis gaunama daugiau 
vitaminų, negu yra kasdienia
me maiste arba tabletėse. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

IŠ LIETUVOS 
SPAUDOS 

Prokurorų šventė 

Kovo 30 prokurorai mi
nėjo įstatymo įtvirtintą proku
ratūros dieną, 20 metų veik
los sukaktį. Tyrimai rodo, kad 
šiandien prokurorais nepasi
tiki 60% šalies gyventojų. Nuo 
visiško nuosmukio juos dar 
gelbsti teismai, vyriausybė ir 
seimas, kurių darbą visuome
nė vertina dar blogiau. 

(Respublika) 
Neužteko balsų 

Įteisinti tiesioginius merų 
rinkimus Lietuvos seime pri
trūko balsų, tačiau prezidentė 
ir toliau remia tiesioginių me
rų rinkimų sistemą, nors tam 
priešinasi pagrindinės parti
jos. (LR) 

2010.V.18 Nr. 20 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Bronius Krokys, 
chemikas, visuomenės vei
kėjas, sulaukęs 92 metų am
žiaus, mirė balandžio 11 d. 
Filadelfijoje, PA. Velionis 
gimė 1917 m. liepos 17 d. 
Mockavos kaime, Punsko 
valsč., Seinų apskr. Karui 
baigiantis 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją ir Niirtingene 
baigė lietuvių gimnaziją. Iki 
1949 metų studijavo medi
ciną Mainzo universitete. 
Tais metais B. Krokys išvyko 
į JAV-bes ir apsigyveno Ro
chester, NY, mieste. Šio 
miesto universitete 1960 m. 
baigė chemijos studijas ba
kalauro laipsniu. Darbavosi 
"Eastman Kodak" bendro
vėje. Buvo veiklus visuome
nininkas. Pirmininko ir kitas 
pareigas ėjo Rochester LB 
apylinkės valdyboje. Vado
vavo lituanistinei mokyklai, 
buvo lietuvių radijo valan
dėlės pranešėjas, globojo 
moksleivius ateitininkus, 
bendradarbiavo Drauge, Dar
bininke, Laiškuose lietu
viams. Parašė lietuvių mo
kykloms išeivijoje vadovėlį 
Gintarinės šaknys. Velionis, 
su šeima persikėlęs į Fila
delfiją, taip pat veikliai daly
vavo lietuvių bendruome
nės, ateitininkų, Šv. Andrie
jaus parapijos, Lietuvių Na
mų kultūros Centro veikloje. 
Gudijoje užmezgė ryšius su 
Pelesos, Gervėčių, o taip pat 
su Rytų Lietuvos mokyklo
mis ir jas rėmė. Už lietuvišką 
veiklą apdovanotas JAV 
Švietimo tarybos premija, 
Filadelfijos mero žymenimis. 

Grand Rapids mieste 
veikia praėjusių metų rudenį 
įsteigta lituanistinė mokykla 
"Baltijos krantas". Pagrindi
nė mokyklos steigėja - Gra
žina Kamantienė, jos vedėja 
- Svaja Mikalionytė. Pasta
rajai padeda mokytojos 
Emilija Pranckevičiūtė ir 
Venta Civinskaitė-Norris. S. 
Mikalionytė, atsikėlusi iš 
Detroito, studijuoja peda
gogiką Grand Valley State 
universitete, kurį baigė šį 
pavasarį. Steigiant mokyklą 
daug pasidarbavo G. Ka
mantienė, anksčiau mokyto
j avusi amerikiečių mokyk
loje, padėjo išsirinkti ir užsi
sakyti vadovėlius. Pamokos 
vyksta Šv. Petro ir Povilo 
parapijos patalpose. Kas ant
rą šeštadienį susirenka 12 
mokinių ir mokosi lietuvių 
kalbos, literatūros, šoka tau
tinius šokius ir dainuoja. 
Mokykla surengė Kalėdų eg
lutę, programą Nepriklauso
mybės minėjimui, o taip pat 
Motinos dienos minėjimą. 
Mokytojams padeda ir mo
kinių tėvai - nuperka moki
niams užkandžius, budi mo
kykloje ir veda užsiėmimus. 
Tėvai padeda surengti ir 
šventes. "Baltijos kranto" 
mokykla bendrauja su kito
mis mokyklomis, ypač su 

Detroito lituanistine mo
kykla. 

Australija 
Melburno lietuvių mo

terų socialinės globos drau
gijos susirinkimas įvyko ba
landžio 18 d. Jame dalyvavo 
20 narių, penkios viešnios iš 
Lietuvių katalikių moterų 

draugijos. Susirinkimui va
dovavo draugijos pirmininkė 
Bronė Staugaitienė, sekreto
riavo Irena Vilkišienė. Veik
los pranešimą padarė drau
gijos pirmininkė. Pasak jos, 
didelių kalnų nenuversta, 
bet atlikta įvairių nedidelių 
darbelių. Nuolat buvo lan
koma 20 ligonių. Dalyvauta 
su lietuviškais valgiais lanko
mos šventovės festivalyje, 
talkininkauta atnaujinant 
Lietuvių klubo virtuvę. Dvi 
valdybos narės baigė kursus, 
įsigydamos maisto gaminto
jos pažymėjimus. Kartu su 
Katalikių moterų draugija 
surengta kultūrinė popietė 
ir paruošti užkandžiai žiūro
vams po "Dainos sambūrio" 
metinio koncerto. Susirin
kimo dalyvės buvo nuste
bintos, kai Lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos 
valdybos pirmininkė pra
nešė, kad valdyba yra pa
skyrusi 20,000 dol. Lietuvių 
klubui paremti. Susilaukta 
įvairių pasisakymų, bet su
sirinkusių dauguma pritarė 
valdybos nutarimui, nes klu
bo patalpų išlaikymas yra 
būtinybė lietuviškumui pa
laikyti Melburno lietuvių 
bendruomenėje. Tad klubo 
visokeriopas rėmimas yra 
reikalingas. Iždininkės išda
linta iždo apyskaita niekam 
nekėlė jokių klausimų ar 
abejonių. Po susirinkimo pa
sivaišinta kava ir skanėstais. 

Vokietija 
Šio krašto Lietuvių bend

ruomenės internetiniame 
tinklalapyje pasirodžius ži
nutė apie sunkią Biržų rajo
no vaikų globos namų "Vai
ko užuovėja" finansinę būk
lę, atkreipė į tai LB narės 
Ritos Bieliauskaitės dėmesį. 
Ji susisiekė su "Vaikų užuo
vėjos" direktore Daiva Jano
niene. Pastaroji patvirtino, 
kad gaunamų globos na
mams lėšų vos vos užtenka 
būtiniausiems poreikiams. 
Apie šiuos globos namus su
žinojo Kolno-Bonnos LB 
apylinkės pirmininkė Ieva 
Kleinauskas. Ji nutarė veikti. 
Jos vadovaujama LB apy
linkės valdyba surengė vaka
ronę telkti lėšoms tų globos 
namų paramai. Per vaka
ronę buvo surinkta 600 eurų. 
Dar 700 eurų paaukojo žmo
nės prieš vakaronę. Nutarta 
nupirkti ir pasiųsti šiems na
mams du televizijos apara
tus ir elektrinę viryklę. Vai
kai gavo didžiulę saldumy
nų dėžę. Jie džiaugiasi ir 
dėkoja Kolno-Bonnos lie
tuviams. JA 
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Nuostabus vaidinimas 
KAMILĖ VAIŠNYTĖ 

Lietuvos žemės ūkio akademijoje š.m. 
balandžio 22 d. vyko renginiai, skirti prof. V. 
Ruokio 125-osioms gimimo metinėms. LŽŪU 
bendruomenė, svečiai iš užsienio stovėdami 
ovacijomis pasveikino muzikinio kraštotyrinio 
vaidinimo "Viktoras Ruokis - dirvožemių ir 

87 m. sulaukęs V. Ruokis (akt. A. Motuzas) su 
trečhUa žmona (akt. S. Statkevičienė) 

lauko riedulių karalius" artistus-studentus, 
darbuotojus, dėstytojus. Spektaklio režisierius 
ir scenarijaus autorius Vilniaus Pedagoginio 
universiteto doc. dr. Egidijus Mažintas. Po 
vaidinimo meno vadovas padėkojo savo artis
tams, padėjusiems prikelti tokias sudėtingas 
istorines asmenybes scenoje. Muzikiniame 
vaidinime Noreikiškėse, Centrinių rūmų aktų 
salėje atgijo vieno spalvingiausio XX š. moks
lininko prof. Viktoro Ruokio, kurio vaidmenį 
talentingai sukūrė Lietuvos Mokslų akademi
jos narys - žinovas prof. Algirdas Motuzas -
gyvenimas ir kūrybinė veikla. Vaidinime pasi
rodė ir kiti tarpukario veikėjai: ž. ū. specialis
tas, Lietuvos prezidentas Aleksandras Stul
ginskis (šį vaidmenį atliko TV laidų herojus -
agronomas dr. Algirdas Amšiejus), Žemės 
ūkio ministerio prelato Mykolo Krupavičiaus 
vaidmenyje - miškininkas, doc. dr. A. Gave
nauskas, Lietuvos universiteto Fizikos ir ma
tematikos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis 
(Elektrifikacijos katedros laborantas J. 
Stumbras), prof. S. Kolupaila (hidrotechnikas 
doc. dr. V. Damulevičius), trečiosios V. Ruo
kio žmonos vaidmenyje - Kaimo kultūros ins
tituto direktorė, doc. dr. Svetlana Bagdonaitė
Statkevičienė, buvusi VPU absolventė, praei
tyje garsi šalies estrados solistė, Daugėliškių 
valsčiaus klebono Bijūnėlio vaidmenyje de
biutavo Agronomijos fakulteto dekanas doc. 
dr. Viktoras Pranekietis, čigono Mato Bubio 
vaidmenyje - LŽŪU doktorantas Povilas Mu
lerčikas, taip pat vaidino ir įdomius vaidmenis 
sukūrė doc. E. Jakienė, A. Šnipaitė, doc. A. 
Šaluchaitė, doc. S. Kazlauskaitė, lekt. D. Petri
kienė, studentai-A. Romas, J. Savickas, V. 
Šmitaitis, M. Rulytė ir kt. 

Daugelio knygų apie dirvožemius ir akme
nis autorius Viktoras Ruokis griežė smuiku ir 
violončele, dirigavo 1924 m. Dainų šventėje 

chorui, mėgo dainuoti lietuvių liaudies dainas, 
žiemą nenešiojo pirštinių, kepurės, palto, bu
vo vegetaras, valgė tik sudžiūvusias duonos 
kriaukšles, grūdus, vaisius ir daržoves, aktyviai 
sportavo, įkūrė LŽŪA chorą "Daina", rengė 
bėgikų varžybas, pats iki gilios senatvės važi
nėjo dviračiu, bėgiojo, rašydavo stovėdamas 
ant rašomojo stalo pasidėjęs taburetę. Stu
dentams tai buvo vaikščiojanti legenda. Vik
torą Ruokį amžininkai laikė labai keistu, todėl 
netrūko apkalbų ir atsitikimų, kurie nutikda
vo visą gyvenimą kovojusiam su valdininkais 
už švarią ir ekologišką Lietuvą. V18i nutikimai, 
talentingai perkelti į sceną, sukėlė žiūrovų su
sidomėjimą. "Tui geriausias pastatymas Lietu
vos žemės ūkio universitete", - po nuotaikingo 
spektaklio dalijosi nuomonėmis besiskirsty
dami žiūrovai. 

Jie susipažino su chemiko ir agronomo 
dirvožemio mokslo katedros vedėjo V. Ruokio 
tėvų - Onos (studentė A. Gaidauskaitė) ir 
Gabrieliaus (Filosofijos ir kultūrologijos ka
tedros vedėjas doc. dr. Romualdas Povilaitis) 
gyvenimu, Viktoriuko (studentas Juozas .Kali
nauskas) vaikyste Daubariškių kaime, Daugė
liškių valsčiuje, žemės ūkio akademijos steigi
mo reikalais 1924 m. ir profesoriaus gyvenimu 
1971 m. paskutinėmis dienomis. 

Lietuvos respublikos prezidentas (akt. A. 
Amšiejus) ir prof. V. Ruokis (akt. A. Motuzas) 
diskutuoja 1923 m. gruodi apie žemės ūkio 
reformą 

Prieš tai vykusioje tarptautinėje konferen
cijoje "Lietuvos mokslų akademijos nario ko
respondento, profesoriaus Viktoro Ruokio 
mokslinis palikimas", kurioje dalyvavo gausus 
mokslininkų būrys iš užsienio, paskutinis prof. 
V. Ruokio mokinys, Lietuvos mokslų akademi
jos narys A. Motuzas, pasveikinęs atvykusius 
svečius ir pasidžiaugęs, kad LŽŪU skiria svar
bų dėmesį savoyraeičiai ir žinomų mokslinin
kų atminimui. Siais metais profesorius išleido 
jau penktą knygą, skirtą žymiausiems šalies 
agronomijos mokslo kūrėjams. Šį kartą prof. 
A. Motuzas iškilią monografiją paskyrė savo 
kolegai, prof. A. Stancevičiui, kilusiam iš Že
maitijos. 

Operos solistė Violeta Urmana (Urmanavičiūtė) apdovanota 
Tūkstantmečio žvaigžde 

l HUMORESKA l 
Išnuomoti Lietuvą kinams! 

Labai Įdomios Erlicko eilės 
Juozas Erlickas - humoristas poetas, prozininkas, dra

maturgas, naudojantis juoko pro ašaras stilistiką ir aštriai 
kritikuojantis pasovietines tikroves ... 
Juokas pro ašaras; 

Manęs dažnai klausia: kas Lietuvoj bus, kai emigruos 
visi Lietuvos gyventojai? 

Tik reikėtų paprašyti, kad kaimynai - lenkai ar balta
rusiai - prižiūrėtų tuščią Tėvynę. 

Palikt be priežiūros nevalia - gali arabų prilįst, o dar 
su sprogmenimis ims žaist. .. Užtat labai svarbu geri santy
kiai su kaimynais. Retkarčiais paskambintume: "Kaip ten 
J!lŪSŲ laukai ir kloniai? Ak, sausra ... Thi palaistykit ... Ar 
Zirmūnai dar nesugriuvo? Parenovuokit laisvalaikiu ... Sa-
kot, Valdovų rūmuose vėl vaidenasi? Pakrapykit švęstu 
vandenėliu ... " 

Bet gal geriau - išnuomoti Lietuvą kinams? Lietuva 
brangi ... Gal pavyktų išnuomot už tokią sumą, kad nė vie
nam lietuviui nė užsieny nebereikėtų dirbt? 

O jeigu reikėtų, tai užsidirbę- gal po dešimties ar dvi
dešimties metų - grįžtume ir viską pradėtume iš naujo. 

Bet jei svetur mums patiks, gali būti, kad Lietuvos 
valstybės Lietuvoj ir nebekursim. Lietuva liks kaip vasarna
mis, kur šiltuoju metų laiku atvažiuosim pailsėt, pažvejot. .. 

Po to vėl grįšim į airijas, amerikas ... Ir lauksim naujų 
smagių atostogų. 

Sezono metu Lietuvoj turėtų veikt kinų restoranai, mi
nisterijos, diskotekos, departamentai ... Ir būtinai - Lietu
vos seimas! Aišku, kaip pramogų_ parkas, kur kiekvienas 
lietuvis galėtų pavaldyt valstybę. Zaidėjai pasiskirsto į dvi 
komandas: vieni balotiruojasi, kiti renka. 

Išrinktieji keturias paras valdo Lietuvą, paskui žaidėjai 
keičiasi vietom. Vtskas kaip demokratinėj šaly, tik pagrei
tintai. Kad žaidimas būtų dar įdomesnis, skelbiami referen
dumai, pirmalaikiai rinkimai ir t.t. 

Galėtų būt ir paprastesnių pramogų, tarkim - daugia
dienės žiedinės pedofilų ir prokurorų lenktynės aplink 
Kauną ... 

Žuvų akvariumai apleistose kiaulidėse ... 
O jei pasamdyt būrį kinų ir ant jų atlikt lietuviškas 

sveikatos ir švietimo reformas ... 
Galimybių yra, tik reikia galvą pasukt. 
O svarbiausia - nekartokime senų klaidų. Jei grįžę vėl 

imtume čia neva rimtai dirbt, tai vėl atsirastų tokie reiški
niai kaip nedarbas, vargas ... Vėl imtume nekęst Lietuvos, 
bėgt lauk ... 

Lietuva lietuviams negali ir neturi būti darbo vieta. 
Atsiuntė Liuda Stungevičienė, Hamilton, ON 
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Savaitgalis lietuvių kultūrai 
Skrabalai, muzika, šokiai, suvenyrai, paroda, "Carassauga" 

Šių metų jubiliejiniame festivalio "Caras
sauga" lietuviškame paviljone, Anapilio para
pijos patalpose, lankysis svečias iš Lietuvos, 
įžymus skrabalų virtuozas Regimantas Silins
kas. Kas yra tie liaudies kūrinius pagyvinantys 

Skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas 

skrabalai? Tai senovinis lietuvių liaudies inst
rumentas, ypač paplitęs Žemaitijoje. Skraba
lai yra gaminami iš uosio ar klevo. Instrumen
tas yra labai jautrus drėgmei ir kartais reikia 
laukti savaitę arba kitą, kad medis prisigėręs 
drėgmės vėl atstatytų garso aukštį. Skrabalai 
paprastai susideda iš 27 varpelių, bet skrabalų 
meistras Regimantas Šilinskas juos patobuli
no iki 36 ir ateityje planuoja padauginti iki 44 
- informuoja mus vienas iš interneto puslapių. 

Šio paslaptingo instrumento skrabalų vir
tuozas Regimantas Šilinskas yra žinomas ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jis yra koncer
tavęs daugelyje Europos šalių: Vokietijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vengrijo
je, Rumunijoje, Bulgarijoje, Norvegijoje, Ispa
nijoje, JAV, Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje, 
Jungtinėje Karalystėje. 2004 m. dalyvavo kul
tūriniame renginyje Briuselyje, Belgijoje, pri
statant Lietuvą Europos sąjungos pareigū
nams. Kartu su garsiausiais Lietuvos meninin
kais 2005 m. pristatė Lietuvos kultūrą Japoni
joje. Yra grojęs Danijos princesei, o 2007 m. 
dalyvavo Lietuvos ambasados JAV surengta
me (krepšinio NBA) lietuvių dienų renginyje 
Hustone. Lydėjo buvusį Lietuvos respublikos 
prezidentą V. Adamkų jo darbo vizitais San 
Francisco ir Vašingtono miestuose. 

Kas įdomiausia, kad skrabalų meistras ne
apsiriboj a vien liaudies muzika, bet groja ir 
populiarią klasikos muziką, bando jėgas džia
zo muzikoje, rengia solinius koncertus, kon-

certuoj a kartu su simfoniniais ir kameriniais 
orkestrais. Kam yra tekę išgirsti jo atliekamus 
kūrinius skrabalais, tie žavisi muzikanto artis
tiškumu, temperamentu ir nepaprastu šio 
kuklaus instrumento kūrinių originalumu. Pa
sak muzikanto, "išgirdus ir pamačius jį gro
jant skrabalais užsieniečių akys iš nuostabos 
išsiplečia. Skrabalai jiems atrodo labai egzo
tiški". 

Tad maloniai kviečiame apsilankyti lietu
vių paviljone Anapilyje, penktadienį, gegužės 
28, nuo 7.30 v.v. iki vidurnakčio; šeštadienį, 
gegužės 29, nuo 1 v.p.p. iki vidurnakčio ir sek
madienį, gegužės 30, nuo 1 v.p.p. iki 7 v.v. ir 
pasiklausyti įmantriai atliekamų liaudies pol
kučių ir klasikinių kūrinių interpretacijų. Lie
tuvių paviljono programą papildys Toronto 
tautinių šokių kolektyvo "Gintaras", "Atžaly
nas", liaudies kapelos "Sūduva", Anapilio so
dybos vaikų ir jaunimo choro "Gintarėliai" 
pasirodymai. 

Galėsite pasivaišinti skaniais lietuviškais 
patiekalais, naminiais pyragais, atsigaivinti 
lietuvišku alumi ir kitais gėrimais. Turėsite 
progą nusipirkti lietuviškų suvenyrų, apžiūrėti 
meno ir Algirdo Puko fotografijos parodą 
apie Lietuvą bei pamatyti vaizdajuostę apie 
Lietuvą. Pasai yra platinami iš anksto parapijo
se ir kituose lietuviškuose centruose. Galima 
taip pat užsisakyti pas Violetą tel. 905 507-
0615 arba Dalią tel. 905 276-9736. Pirkdami iš 
anksto mokėsite pigiau ($10) ir paremsite lie
tuvių paviljoną. Vaikams 12 metų ir jaunes
niems įėjimas nemokamas. Su "Carassauga" 
pasu galėsite aplankyti kitus paviljonus bei 
naudositės nemokamai Mississaugos transitu. 

Maloniai kviečiame visus apsilankyti Ana
pilio sodyboje ir pasidžiaugti šiuo gražiu ir 
prasmingu renginiu. Pristatydami daugiatautei 
Kanados visuomenei savo kultūrą, tradicijas ir 
meną liudijame apie gyvą ir jau 20 metų laisvą 
Lietuvą. Didžiuokimės ir džiaukimės kelių 
kartų išsaugotu kultūros lobiu. Pasakokime 
vaikams ir vaikaičiams apie tėvų išsaugotą 
tradicijų kraitį ir dalyvavimu paremkime savą
jį paviljoną. 

Iki malonaus pasimatymo svetingoje Ana
pilio sodyboje, kur Lietuvos dvasia išsilies 
skrabalų garsais, polkų akordais, ilgesinga 
meilės tėviškei gaida ir neužmirštamai įsirašys 
atsilankiusiųjų atmintyje. J. Dzemionienė 

Geroji namų dvasia. Tai Tu, Mama! 
Kaip sunku surasti mintis, žodžius, 

Kuriais galėčiau Tau atsidėkoti. 

Buvai labai labai gera, labai darbšti, 

Neapsakomai kantri, užjaučianti, rami. 

Labai mylėjai mūsų Tėtę ir visus vaikus, 

Visur suspėjai: virei mums valgyti, migdei, 

siuvai, mezgei, audei, rengei, 

Norėjai, kad būtume ir sotūs, ir sveiki, laimingi. 

Visi Tave mylėjome: ir mes, ir giminės, 

Ir kaimynai už Tavo gerą būdą, 

Pagalbą bėdoje, jei kas mirė ar susirgo, 
Jei reikėjo įkapes pernakt pasiūti. 

Per dieną darbuose sukaisi kaip voverė rate, 

vakare ir vėl surasdavai naujų darbų. 

Verpdama išmokei vaikus sukalbėti "Tėve mūsų': 

o miegot nueidavai vėlai, visiems sumigus. 

Ir taip kasdien. Ir kada Tu pailsėt galėjai, Mama?! 

Namuose ir šilta, ir švaru, ir visiems labai smagu. 

Ir nieko to nebūtų buvę mūs vaikystėje, 

Jei ne Tu, geroji Mama, namų dvasia šventai 

Gyvenome sunkiais laikais. 
Netekai vyriausiosios dukters ir pati kentėjai. 
Savo neapsakoma tvirtybe kankinimams žiauriems, 
Gyvybes jūs išgelbėjot kitiems. 

Žinau, labai kentėjai, tik niekam nesiskundei 
Ir vis visiems padėjai. 
Nesupratau tada, nesupratau ir šiandien, Mama, 
Iš kur tiek daug jėgų turėjai. 

AGNIETĖ BUTVILIENĖ-PREILAUSKAITĖ, Kaunas 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Antrojo (ir paskutinio

jo) 2010 valstybinio diktanto 
tekstas (paskelbtas gegužės 
8 dieną) yra Aldono Pupkio 
gražus ir sklandus pasakoji
mas apie Kazius, pilnus smė
lio: 

"Kada kaštonai apsi
kaišo žiedų žvakutėmis ir 
pro juos Vilniuje tenka eiti į 
darbą, širdyje prabunda ne 
tiek pavasarinis nerimas, 
kiek anų tėviškės kaštonų 
ilgesys, žiedlapių byrėjimo 
pasaka, niekada daugiau ne
ateisianti ir nebegrįšianti. 
Kaip negrįš ir tie rudenys, 
kai vakare prie vartelių pro 
beržų šakas skaičiuodavau 
Grigo Ratų žvaigždes ir ne
atsistebėdavau Paukščių Ta
ko tirštumu ir jo švytėjimu. 
Niekada negrįš ir žinojimas, 
kad štai už tų durų ramius 
sapnus sapnuoja tėtė ir ma
ma, kad rytoj anksti juodu 
vėl kibs į nepabaigiamus dar
bus, perpietę gal katras snūs
tels, paskui vėl bėgs, skubės, 
vakare kalbės, o aš vėl gau
dysiu krintančias žvaigždes ... 
Tik vienas žinojimas rodosi 
tikras: tas smėlis, kuriame 
maudytasi, piltasi į plaukus 
ir akis, kurio būdavo pilna 
burna, pilnos ausys ir kurio 
buvo, regis, pilni Kaziai, - vie
nądien priglaus ir tave būti 
amžinybėje. Kai dunksėjo 
gelsvas smėlis sušalusiais 
kąsniais į mamos karsto ant
vožą, pasąmonėje jo spalva 
susiliedavo su kažkokia pa
našia spalva, ir tik vėliau su
sizgribau: tai mamos jaunys
tės kasų spalva - gelsva su 
rausvumu, bet daugiau į ru
dumą. Tokią mačiau ir kai 
roviau sulaukėjusios obels 
kelmą ir prisikasiau prie to 
paties gelsvo su rudumu 
sluoksnio. 

Dabar Kazluos to pavir
šinio smėlio beveik nėra, ko
ne visur asfaltas ir šaligat
viai. Bet pakask mažumėlę 
kur giliau, ir atsivers tas tik
rasis klodas. Tai į jį lyg į tar
mės žodyną sugulusi ir seno
lių kalba, į tą gelsvą su rudu
mu smėlį. Tai lyg iš jo laikau 
rankose iš mamos lūpų pri
sirašytų žodžių lapelius, ir 
jie man žydi tėviškės kašto
nų žiedais, primena mamos 
jaunystės kasų spalvą, gim
tuosius Kazius, dabar jau va
dinamus ilgesniu - Kazlų 

Rūdos vardu". 
Rašyti antrąjį diktantą 

buvo pakviesti 111 geriau
siai parašiusiųjų pirmąjį (su 
mažiau, kaip keturiomis klai
domis), bet atvyko tik 89. 
Abejus diktantus geriausiai, 
be klaidų, parašė vilnietė, 
trečiakursė biochemijos stu
dentė Monika Glemžaitė. 
Raštingiausia moksleive ta
po irgi vilnietė abiturientė 
Marija Abromaitytė. Abi šių
metinio diktanto nugalėto
jos buvo apdovanotos ketu
rių tomų enciklopedija Lie
tuva. Pirmąjį diktantą rašė 

apie 4,000. Diktantų rašymą 
jau penktą kartą suorgani
zavo savaitraštis Atgimi
mas, Lietuvos radijas ir te
levizija. 

Valstybiniame M.K. Čiur
lionio dailės muziejuje Kau
ne gegužės 7 dieną buvo ati
daryta dailininko Vaclovo 
Rato-Rataiskio šimtosioms 
gimimo metinėms paminėti 
paroda. Parodoje išstatyti 21 
iš 27 MKČ dailės muziejuje 
saugomų V. Rato kūrinių bei 
Lietuvos dailės muziejuje 
saugomi 37 darbai, keturios 
klišės, V. Rato iliustruota 
Dvylikos juodvarnių knyga 
(1949) ir 11 dailininko duk
ters atvežtų iš Australijos jo 
darbų. 

Vaclovas Ratas, dailinin
kas, grafikas, pedagogas, gi
mė 1910 m. vasario 25 d. Pa
seirės kaime, Seinų apskrity
je, pirmasis iš keturių vaikų. 
Jau vaikystėje jis pasirodė 
kaip talentingas piešėjas. 
Baigęs Kauno gimnaziją, 
studijavo grafiką Kauno me
no mokykloje pas A. Galdi
ką. Vėliau studijas tęsė Itali
joje. Tuoj po Kauno meno 
mokyklos baigimo dalyvavo 
parodose Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje, Čekoslovakijoje. 
1937 m. Paryžiaus pasauli
nėje parodoje "Menas ir 
technika moderniame gyve
nime" buvo apdovanotas 
Garbės prizu (Prix d'Ho
neur) už medžio raižinių 
iliustracijas Maironio ba
ladei Jūratė ir Kastytis. 1937 
m. V. Ratas pradėjo dirbti 
vyr. muziejininku Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejuje 
(dabartiniame MKČ dailės 
muziejuje). 

1944 m. dailininkas su 
šeima pasitraukė į Vakarus. 
Po karo, Augsburge įsteigė 
privačią dailės mokyklą, 

skaitė paskaitas Tarptauti
nėj e meno akademijoje 
Muenchene, kūrė iliustraci
jas lietuviškai spaudai. Daly
vavo tarptautinėje Grafikos 
ir knygos meno parodoje 
Belgijoje, 1949 m. su P. Au
giumi, T. Valiumi ir V. Petra
vičiumi išleido knygą 40 me
džio raižinių. Tais pačiais me
tais emigravo į Australiją -
gyveno Perth, vėliau persi
kėlė į Sydney, kur suorga
nizavo pirmąją Australijoje 
grafikos meno parodą ir bu
vo vienas iš Sydney grafikų 
draugijos (Sydney Printma
kers) steigėjų. 1967 m. sure
dagavo albuminį leidinį Ele
ve n Lithuanian Artists in 
Australia su dailininkų dar
bų reprodukcijomis. 1970 
m. iliustravo Agnės Lukšy
tės novelių knygą The Moun
tain Devil. Australijoje V. 
Ratas sukūrė daug spal
vingų grafikos darbų aust
rališkais motyvais - gam
ta, paukščiais, čiabuvių 
gyvenimo scenomis. Daili
ninkas mirė 1973 m. sau
sio 3 d. Sydney mieste. GK 
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90-179 diemi .. „„„ ... „„„ .. 1.25% 
180-364 dienų .„„.„„„.„ 1.25% 
l inetų „„.„„„.„„„„„„„.„. 1.25% 
2 1nettĮ .„„„.„„„.„.„„„„„„ 1.50% 
3 1nett1 „„.„„„.„„„„„„„„„ 1.75% 
4 metų „„.„„„.„„„.„„.„.„. 2.00% 
5 metų „„„.„„„.„„„.„„„„„ 2.50% 

Ta upomoji sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

/\merikos dolerių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 mett1 term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„.„ 1.25% 
1 metų „„„„.„„„„.„„„„„.„. 1.30% 
2 metLĮ „.„„„.„„„„„„„„„.„. 1. 90% 
3 metq .„.„„„„.„„„„.„„„.„. 2.25% 
4 m etq „.„„.„„„.„„„„„„.„. 2.50% 
5 metų „.„„„.„„„„„„„„„.„. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis.„„„.„„. 2.00% 
RRSP ir fUZIF atviras. kintantis.„ 1.25% 
l 1netų „ .„„„ .„„„„„„.„„„. 1.55% 
2 metų „ „.„„„.„„„.„„„„„. 2.15% 
3 mettĮ „„.„„„.„„„.„„„.„„ 2.50% 
4 metų „„.„„„.„„„.„„.„ „„ 2.75% 
S tnetq „„.„.„„„.„.„„„„.„. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9J\ SG1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr„ treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPJLYJE: 
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 „„„„.„„„.„.„„„„„„„„„ 5.00o/o 

Sutarties pasko1as 
nuo „„„„.„„„.„„„„„„„„„„ 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 tnetų „„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„ 3.50% 
2 tnetų „„ .. „„„„„.„„.„„„„.„ .. „„. 3.75% 
3 mett1 „„„„„„„„„„„.„„„.„.„„„„ 4.35% 
4mettĮ„„„.„„.„„„„„.„„„.„„„„.„ 4.75% 
5 metų „„„.„„„„„.„„.„„„.„.„„„„ 5.25% 

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

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
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 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ..• 

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS OLIP 

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

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

@RTODONTĖ 
„.„„,_ Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0.S., M.Sc., O rtho. Dip., FRC D (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, MSW l CS 

Te l. (416) 207-0885 
www.Roya!YorkOrtho com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Prisiminimų vainikas Motinai 

Thip pavadinčiau alytiškio 
"Vidupio" bendruomenės pir
mininko Alfonso Vitkausko 
Motinos dienai surengtą po
pietę Balbieriškio seniūnijoje, 
Sūkurių kaime, Kultūros cent
re. Žaluma besipuošiančios 
gamtos prieglobstyje, prie Ši
luvos Motinos Marijos skulp
tūros jaunuolio rankose plaiks
tosi trispalvė, ponas Alfonsas, 
svečiai švč. Mergelei Marijai, 
Motinai Tėvynei ir žemiško
sioms motinoms skiria nuo
širdžiausius pagarbos žodžius. 
Sodinamas ąžuoliukas - Tė
vynės ir Moters stiprybės sim
bolis. Už Lietuvą ir motinas 
meldžiasi vienuolės iš Peru. 
Visiems susikibus rankomis, 
skamba muzika ir liaudies dai
nos apie motulę ir Lietuvą. 

Savanorio Artūro Saka
lausko motina Genovaitė susi
rinkusius eilėmis sugrąžina į 
tragiškas Nepriklausomybės 

atkūrimo dienas, atskleidžia 
sūnų auką Tėvynei, motinų 
širdies skausmą ir linki, kad 
niekada motinoms netektų 
laidoti savo vaikų. 

- Atsivežiau iš Seinų da
lelę lietuviškos dvasios. Thčiau 
prisilietęs prie lietuviško 
ąžuolo, pasijutau dar tvirtes
nis lietuvis esąs, - prisipažįsta 
Lenkijos lietuvių šv. Kazimie
ro draugijos pirmininkas Al
girdas Vektorus. 

Susirinkusius sveikina ir 

Algirdas Skripka, ilgametis 
Lenkijos lietuvių draugijos, 
Lietuvių namų Seinuose staty
bos komiteto pirmininkas. 
Renginio "Tūkstantmečio žie
das" ("Vtlties ir meilės laiškai 
Lietuvai" -tūkstantmečio virs
mo knyga) koordinatorė, kau
nietė gydytoja Aurelija Davi
davičienė skaito ištraukas iš 

vilties, tikėjimo ir meilės pri
sodrintų jaunimo laiškų, kvie
čia prie veiklos prisidėti ir vi
dupiečius. 

Prienų rajono bendruo
menių dr-jos pirmininkė Lo
reta Ja.kinevičienė dėkoja po
nui Alfonsui už aktyvų vado
vavimą "Vidupio" bendruo
menės veiklai, istorinės at
minties išsaugojimą. 

Po oficialiosios renginio 
dalies šventės dalyviai suguža 
i Kultūros centro salę, pa-

~W~\I~ 

DENT...AL C:...A~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

puoštą šviesiomis pavasario 
spalvomis. Plaikstantis žvakių 
liepsnelėms prie neseniai 
Anapilin išėjusios partizanų 
ryšininkės Anelės Marcinke
vičienės portreto, visos miru
sios motinos pagerbiamos ty
los minute. 

Eilėraščių posmais ir dai
nomis motinas sveikina Kro
kialaukio kaimo kapela (vad. 
Robertas Šicus, koncerto ve
dėja Meilė Aleksandravičie
nė ), Parėčėnų bendruomenės 
vokalinis ansamblis "Mažoji 
sodybėlė" (organizatoriai Ni
jolė Žiūkienė, vadovė Liuda 
Mitrulevičienė). "Vidupio" 
bendruomenės saviveiklinin
kai (vad. Daiva Mieliausk:ie
nė, pranešėjos ir skaitovės 
Gintvydė Zygmantaitė ir Do
rina Buliauskaitė) pradžiugi
na įdomia, nuotaikinga kom
pozicija "Mamytės gyveni
mas". Prienų savivaldybės vi
cemeras Kęstutis Palionis, 
apibendrindamas iškilią šven
tę, pasidžiaugia gausiai joje 
dalyvavusiu jaunimu, linki vil
ties, meilės, pagarbos moti
noms ir Lietuvai, renginio or
ganizatorių poną Alfonsą pa
malonina padėkos raštu ir su
venyru, aktyviausias motinas 
- rožių puokštėmis. Aktyviau
siems šventės dalyviams bei 
saviveiklininkams padėkos 
raštus įteikia "Vidupio" bend
ruomenės pirmininkas A. Vit
kauskas. Br. Tamulynienė 

(Ntrs. iš renginio) 

IATSIŲSTA PAMINĖT•ll 
MAŽOSIOS LIETUVOS 

FONDAS, 2010 m. pavasaris. 
Mažosios Lietuvos fondo tary
bos žiniaraštis, 26 psl. Tvarko ir 
redaguoja Turybos vicepirm. 
dr. Jurgis Anysas; adresas: 1394 
Middleburg Court, Naperville, 
IL 60540; tel. 630 355-8627; 
faksas 630 355-6752; el.paštas 
mlldcika&a@att.net. Daug in
formacijos apie mažlietuvių 
veiklą ir gaunamas aukas. 



Lai. sve· s dzv •• az a s laisvės džiazo, o tai ir atvedė mus į laisvę", -
sako Liepa Rimkevičienė. Ji papasakojo, kad 

Minint Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimo 20-metį balandžio 30-ąją TS
LKD Vtlniaus skyrių sueigos tarybos iniciaty
va "Pasakos" kino teatre buvo rodomas doku
mentinis filmas "Laisvės džiazas" apie Nepri
klausomos Lietuvos pirmąjį vadovą - Aukš
čiausiosios Turybos-Atkuriamojo Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį, kurį rengėjai 
pavadino Nepriklausomybės architektu. Į fil
mo peržiūrą buvo sukviesti Vilniaus skyrių na
riai, ir jų susirinko pilna salė. Dalyvavo ir fil
mo kūrėjos -idėjos autorė, redaktorė ir vedėja 
Liepa Rimkevičienė, režisierė Giedrė Žičkytė. 

šis filmas galėjo atsirasti tik kaip tam tikras at
sitiktinumas. 

Pasirodo, Lietuvos valst. televizija jubilie
jinei Kovo 11-ajai buvo parengusi tik filmą 
apie Algirdą Brazauską, kuris visai nesiveržė į 
Lietuvos nepriklausomybę ir laikėsi "žingsnis 
po žingsnio" laikysenos. Anot jaunosios reži
sierės, kai ji, likus 2 savaitėms iki Kovo 11-
osios, pasibeldė i televiziją su pasiūlymu kurti 
filmą apie V. Landsbergį, televizijos vadovai 
susiprotėjo, kad Kovo 11-ąją išeiti be V. Lands
bergio, tik su A. Brazausku būtų klaida. Thip 
per keliolika dienų ir naktų iš archyvinių ir 
naujų pokalbių su Vytautu Landsbergiu gimė 
šis filmas. 25 min. trukmės filmas Kovo 11-ąją 
ir buvo parodytas po beveik valandos, skirtos 

e Algirdui Brazauskui. 
Po to buvo žiūrimas pats filmas, o per 

pertraukėlę, kol profesorius atvyko iš kito 
renginio, vyko trumpas filmo aptarimas. Be 
kita ko, Nepriklausomybės ak.to signataras, 
pirmasis laisvos Lietuvos uhienio reikalų mi
nisteris, o dabar Europos parlamento narys 
Algirdas Saudargas, prasitarė apie Lietuvos 
gėdą - iki šiol, per 20 metų, nesugebėta Vy
tautui Landsbergiui suteikti Lietuvos prezi
dento titulo. Faktiškai jis juo buvo, ir užsienyje 
Vytautas Landsbergis laikomas pirmuoju 
atkurtos Lietuvos prezidentu, tik to nesugeba 
padaryti pati Lietuva. 

Šio renginio scenarijus buvo toks: įžanginį 
žodį tarė Seimo narys Mantas Adomėnas; 
apie filmo kūrimo aplinkybes papasakojo jo 
kūrėjos, Vytautą Landsbergį pavadinusios 
jaunatvišku istorijos džiazmenu - žmogumi, 
kuris visada improvizuoja ir susiklostančias 
aplinkybes panaudoja kovai už Lietuvą. 

"Šios jaunos dvasios kūrybinės apraiškos 
ryškiai kontrastavo su stagnacine tarybine me
lo, prisitaikymo ir nelaisvės sistema, kuri tie
siog nesugebėdavo pagauti ir suvaldyti mūsų 

Kaip čia yra, - sakė A Saudargas - Lietu
va turi net okupacijos laikų prezidentą Vytau
tą Zemaitį, o laisvos valstybės pirmaisiais me
tais - tarpas, kai Lietuva prezidento neturi? 
A. Saudargo nuomone, šią gėdą reikia kuo 
skubiau pašalinti ir imtis iniciatyvos rengti 
dokumento projektą, Vytautą Landsbergį -
Aukščiausios tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininką įvardijant pirmuoju Nepriklauso
mos Lietuvos prezidentu. 

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

JO'IVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelią dė
jimo, elektros Įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821arba416 
882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir anykstantiems Į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 ext. 26 dienos 
metu. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Po to vyk.o susitikimas su pačiu filmo hero
jumi Vytautu Landsbergiu ir jo žmona, pia
niste Gražina Ručyte Landsbergiene. 

Audronė Viktorija Škiudaitė (iš TS žinws) 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: k lfondas@on.aibn.com 

JfisiĮ sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvhĮ organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje O. 40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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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 
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"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.40% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.20% 
l metų iškeičiamas 1.00% 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.55% 
1.85% 
2.50% 
2.65% 
3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / 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 
nem o kami čekių 

p a tarnav imai 

JAV DOLER I Ų KASD IE N INIŲ 

PALO KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.60% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 dienų 
90- l 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% 
1.00% 
1.15% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% 1---------1 

2.10% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

1------------- 5 metų 

1.20% 
1.55% 
1.85% 
2.50% 
2.65% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būt i keičiami be įspėjimo 

M:H ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS PARAMA 
7.0% ir aukščiau www.parama.ca 

_ AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimč ia i. 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 Uždaryto 

L l E T U V l Ų K R E D l T O KO O P E R A T Y VA S P A R A M·A. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

(905) 333-5553 
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Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) baigmės serijoje vyks
ta smarki kova tarp Lietuvos 
krepšinio galiūnų - Kauno 
"Žalgirio" ir Vilniaus "Lietu
vos ryto". Po keturių susitiki
mų abu klubai turi lygiai po 
du laimėjimus. Kuris klubas 
laimės nugalėtojų titulą ir 
aukso žiedus, paaiškės vėliau. 
Šiauliuose jau pasibaigė Lie
tuvos krepšinio lygos (LKL) 
mažosios baigmės run$tynės 
dėl bronzos medalių. Siaulių 
"Šiaulių" klubas nugalėjo 
Utenos "Juventus" komandą 
serijoje 3:0 ir laimėjo bronzos 
medalius. 

pos ansamblių pirmenybėse 
sidabro medalius su naująja 
programa "Aš einu kaip ura
ganas" iškovojo Klaipėdos 
universiteto sportinių šokių 
pagrindinė "Zuvėdros" ko
manda, kuri Senojo žemyno 
čempionatuose klubo istorijo
je triumfavo šešis kartus 
(2001, 2003-2006 ir 2009 me

Edis Stravinskas priima taurę, skirtą Toronto ''Vyčio" klubo vyrų A klasės krepšininkams, 
laimėjusiems pirmąją vietą jubiliejinėse ŠALFASS 60 metų žaidynėse Klyvlande, OH, š.m. 
balandžio 30-gegužės 2 d.d. 

• Vengrijos sostinėje pasi
baigusiame ketvirtajame pa
saulio taurės šiuolaikinės pen
kiakovės rate antrąją vietą 
baigmėje užėmė bei sidabro 
medalį iškovojo Andrejus 
Zadneprovskis, surinkęs 5656 
taškus. 

• Arkansas valstijoje 
(JAV) vykstančių daugiadie
nių dviratininkių lenktynių 

trečiąjį ratą - antrąjį iš eilės -
laimėjo "Colavita-Baci Pro 
Cycling Team" komandos na
rė Modesta Vžesniauskaitė, 
110 km įveikusi per 3 valan
das 9 minutes bei 21 sekundę. 

• Vokietijoje vykusiose 
Pietų Amerikos šokių Euro-

tais). 

Ledai Našlėnaitei bei Sandrai 
Syciovai atiteko bronzos ap
dovanojimai. Vilnietis Ginta
ras Žylys vyrų klasikinio spor
tinio fitness grupėje iškovojo 
sidabro medalį, o bronzos 
medalis atiteko kauniečiui, 
pirmą kartą Europos čempio
nate startavusiam Stanislovui 
Sandulskiui. Absoliučiais var
žybų nugalėtojais tapo Rusi
jos atstovai V. Vlasova ir D. 
Bratiška. VP 

• Po pirmą kartą Kaune 
vykusio Europos tinkamumo 
(fitness) mėgėjų čempionato 
(WFF-WBBF) Lietuvoje liko 
net 5 aukso medaliai. Į Kauną 
suvažiavo 198 sportininkai iš 
Indijos, Rusijos, Ukrainos, 
Vokietijos, Lenkijos, Serbijos, 
Austrijos, Italijos, Slovakijos, 
Latvijos, Estijos, Anglijos ir 
Vengrijos. Drauge su Senojo 
žemyno pirmenybėmis Kaune 
vyko ir senas tradicijas turin
čios "Gintarinio prizo" varžy
bos bei Kauno miesto pirme- l T R U M p A l l 
nybės. 2009 Europos ir pasau- •· _________ __._ 

lio čempionė kaunietė Aušra 
Tasiukevičiūtė savo ūgio gru
pėje iškovojo aukso medalį. 
Kitoje ūgio grupėje sėkmin
gai debiutavo ir vilnietė Toma 
Gečaitė, kuri taip pat tapo 
čempione. Europos čempio
nate puikiai debiutavo vilnie
tė Mile ta Ū selytė, iškovojusi 
sidabro medalį, o kaunietėms 

• Kurtuvėnuose statomas 
įspūdingas maniežas Godyklė) 
60 metrų ilgio, 22 metrų plo
čio. Pastate bus jodinėjimo 
aikštė, konferencijų salė, pa
talpos administracijai ir lanky
tojams. Bus įrengta šildymo 
sistema. Statybą remia Euro
pos sąįunga, paskyrusi 2,5 mlj. 
litų. (Siaulių kraštas) 

-------1 SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
BRANGIOJI MAMA 

Gražiai užauginai mane, 
mama, bet likimas pagrobė 
mane nuo tavęs. Nė nepasa
kęs tau sudiev atsidūriau fron

to pragare. 
Kasdien, 
kiekvieną va
landą, minutę 
mane lydėjo 
mirties šešė
lis. Rašiau pir
mą laišką ma
mai: "Tavo, 

mama, akys liūdnos, širdyje il
gesys, o kas nuramins tave, o 
mama". Karo eiga blogėjo, ir 
pagaliau bolševikai vėl pa
grobė Lietuvą. Nutrūko laiš
kų pristatymas, ir palikome 
nežinioje. Tik po kelerių 
metų, karui pasibaigus ir man 
jau gyvenant Didžiojoje Brita
nijoje, įvyko staigmena. Moti
nos dieną laiškininkas atnešė 
man laišką, adresuotą Stasiui 
Prakapui. Stebuklingai surado 
mane. 

Mama rašė: "Atsidūrėme 
Krasnojarsko krašte, Sibire. 
Dirbdama plačiuose Sibiro 
laukuose ir apie tave galvo
dama, verkdama, melsdavau
si. Sužinojusi, kad esi gyvas 
Anglijoje, verkiau iš džiaugs
mo". Nėra nieko brangesnio 
pasaulyje kaip mama. Juk ma
no tarti pirmieji žodžiai buvo 
"mama". Mama, aš tau būsiu 
amžinai dėkingas, kad mane 
užauginai. Nors tu jau iškelia-

vus amžinybėn, bet palikai 
gražiausius prisiminimus, ku
rių neužmiršiu niekados. 

Motinos dienos proga, 
pasimelskime ne tik už savo 
mamas, bet ir už tas, kurios 
prarado gyvybes karo audrose 
ar Sibiro ledynuose bei kitur. 

Stasys Prakapas, Toronto 

VERTINA PASTANGAS 

Gerb. Redaktoriau, 
Siunčiame Jums ir Jūsų 

laikraščiui paramą $100. Mes 
žinome, su kokiais sunkumais 
šiandien susiduria spausdin
tas žodis. Todėl labai vertina
me Jūsų pastangas ir toliau iš
laikyti spausdinimo darbus. 
Aš mėginau Jus pasiekti el. 

pašto būdu, siunčiau du laiš
kus, bet negavau atsakymo. 
Taip pat pasiunčiau Los An
geles lietuvių visuomenės 

veiklos aprašymus dviejuose 
straipsniuose apie Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios šventes. 
Mūsų ALTos vadovai labai pa
geidautų, kad Kovo 11-osios 
šventės aprašymas pasiektų 
skaitytojus per Jūsų laikraštį. 

Geriausios Jums sėkmės, 
Regina Gasparonienė, 

Los Angeles, CA 
2010.IV.27 

Red. prierašas. Nuošir
džiai dėkojame už paramą. 
Jūsų straipsniai buvo išspaus
dinti gegužės 4 d. ir gegužės 
11 d. laidose. 

------• 1111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
------1111111111111111111111 

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 

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 

~< E S 1'1\ t tl J.\ S 
ART s„ruoio 

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

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 akeshore Road -. . 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

~ Mi i auga, O L5G 1E5 Missi auga N LSN OA5 
~--~ www.watersidedental.ca www.9thlined ntal.ca 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

• 
PEOOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KUL O SKAUSMAI 

~ PĖDO KAUSMAI 

GRYBELI JA I SUSJRG IMAJ 

• VAIKŲ l E OS 
NESKLANDUMAI 

LJGO JUS PRJIMAM E: 
352 WILLSON T.E. A A TER Ont. TEL. (905 648-9176 



Misija Sibiras 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pradeda 

dalyvių atranką į pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projek
tą "Misija Sibiras 10". Šiemet dvi dešimtys jaunuolių planuoja 
vykti į Sverdlovsko sritį ieškoti ir tvarkyti lietuvių tremtinių 
kapų. Projekto koordinatoriaus Arno Marcinkaus teigimu, 
šiemet be pagrindinės užduoties - sutvarkyti kapines, ekspedi
cija turės dar vieną tikslą - parvežti lietuvių liaudies meninin
ko skulptūrą. 

"Vienas iš šių metų ekspedicijos tikslų - į Lietuvą parvežti 
lietuvių liaudies menininko Sibire sukurtą skulptūrą, vadina
mą "Korbiko Madona". Ši skulptūra baigia sunykti, o prarasti 
tokį unikalų kultūros paveldo objektą būtų nedovanotina klai
da. Lietuvoje "Korbiko Madona" būtų restauruota, o jos ori
ginalioje vietoje Sibire planuojama pastatyti tikslią skulptūros 
kopiją", - pranešime spaudai cituojamas A. Marcinkus. 

LiJOT pranešė, kad iki gegužės 28-osios norintieji dalyvau
ti ekspedicijoje gali užpildyti anketą. Iš jų bus atrinkta grupė 
žmonių, kuri dalyvaus bandomajame žygyje Lietuvoje. Jį įvei
kę jaunuoliai vasaros viduryje vyks į sudėtingą ir daug išban
dymų žadančią ekspediciją po lietuvių tremties ir įkalinimo 
vietas Sibire. 

2006-2009 metais LiJOT surengė jau 7 jaunimo ekspedi
cijas į buvusias lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Sutvarkyta 
apie 70 lietuviškų kapinių bei susitikta su ten gyvenančiais lie
tuviais, lietuvių bendruomenėmis. Šį projektą globoja kaden
ciją baigęs prezidentas Algirdas Brazauskas ir europarlamen
taras Vytautas Landsbergis. Inf. 

Iš pasaulio lietuvių jaunimo kongreso, įvykusio Argentinoje 
2009 m. gruodžio 22 d. Vyksta diskusijos, kurias veda PWS 
steigėjas kun. Antanas Saulaitis, SJ (stovi 1-as iš deš.) 

Ntr. L. Jonaitytės 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (41 6) 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 pak tai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s;.100* off for l parcel off 

* coupon i valid only at Marguti -Py anka' head o · 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
l TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA l 

Viršuje iš k. 2-3B skyrius su mokytoja Julija Valiulyte; 5-6 skyrius, mokytojos - Nida Kartavičie
nė ir Lidija Puterytė per etnografijos pamoką su Violeta Kasina; apačioje 2-3 skyrius su moky
toja Edita Krukoniene Ntrs. P. Sukausko 

Pavasario žiedai 
Jaunystė vien pavasario žiedais išpuošta, 
Ir nepražydę pumpurai žydėti trokšta, 
Saulutės spindulių auksinių laukia, 
Greičiau žydėt, mylėt visų širdelė traukia ... 

Jaunystė pina ateitį iš įvairių gėlių, 
Tarp jų atras erškėčių ir daug aštrių spyglių, ·' 
Parinkit kelią tiesų, be posūkių kreivų, 
Išvengti paklydimų ir nelauktų skausmų ... 

Gi ateitis dar jiems visai nežinoma, 
Kokia ji bus - džiaugsminga ar liūdna? 
Atrasite atsakymą savo gyvenimo kely, 
Suprasite tą nežinią savo jaunoj širdy ... 

Gyvenimas nėra vien gėlėmis išpuoštas, 
Nėra vien meilei ir linksmybėms duotas, 
Kartais ir širdį lanko keistas liūdesys, 
Kaip audroje užėjęs juodas debesys ... 

Bet neliūdėk, jaunyste, žydėki vien džiaugsmu, 
Karštai mylėki ir dainuok skambiu balsu, Pavasaris Ntr. K. Poškaus 
Nes praeis užėjusi naktis tamsi, 
Saulutė vėl nušvis, ir bus širdis rami ... 

Žydėk, jaunyste, su pavasario žiedais, 
Dainuoki ir skambėk lyg angelų balsais, 
Džiaugsmingai kilk aukšyn - ištiesk spamus, 

Skrajokite laisvi, kaip tie drugeliai tarp gėlių, 
Plasnokite spamais, pakilkite virš debesų, 
Pajusite Dangaus galybę, artumą angelų, 
Nupinkit jiems vainikus iš įvairių žiedų .. 

Dėkoki Sutvėrėjui už tuos gėlių žiedus ... 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , at iradu i ry~ium su kūno 

užalojimu, i ie k jirna 
• imigracija į Kanadą 
• te tam nt ų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojamo turto pirkima /parda irnas 
• konsultacijos Lie tuvos re publika teisės klausimais 

295 T he We. t Mall 6th F loor: Turonto, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 

Gražina Stauskienė, Toronto, ON 

ŠYPSENOS 

Mokytojas, stovėdamas nu
gara į liepsnojantį židinį, pasa
kojo: 

- Ką nors sakydami pagal
vokite. Kai norite ką nors svar
baus pasakyti, suskaičiuokite 
iki 50, o jeigu jau ką ypatingai 
svarbaus - tai iki 100. 

Staiga visa klasė kaip susi
tarusi pradėjo skaičiuoti vienu 
balsu: 

Tinklahpi. : ww\ pacelawfirm com El. pašta~: !awycrs@pacelawfirm com 

- Devyniasdešimt, devyni 
ir šimtas ... Pone mokytojau, jū
sų skvernas dega! 
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AtA 
REGINAI BRIKIENEI 

• m1r11s, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui PETRUI, 

sūnums ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems -

Gapučių Ieimos 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

DABAR YRA GERA 
PR OGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar i namus 416-231-4937 

AUKOJO TEVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$1000 - G. Kuzmas; $110 -
J. Valiulis, V. Kulik.auskas, E. 
Spudas; $100 - A. Jocas, A. 
Dainora, K. Kesminas, vysk. P. 
Baltakis, OFM, A. Zander, dr. 
E. Birgiolas; $90 - J.G. Jaseliū
nas; $80 -J. Bitnerls, V. Pošius, 
M. Petronis; $75 - V. Jasinevi
čius; $70- G. Krasauskas; $60-
dr. R. Šomkaitė, amb. A. že
maitis; $50 - A Lukošiūnas, L. 
Jurjonas, A. Masaitis, O. Gied
riūnas, V.B. Paulius, M. Tumu
laitienė, A. Stanaitis, R. Žiūrai
tis, J. Giedraitis, J. Mačiulis, V. 
Lapaitis, :ę. Dženkaitis, A. 
Margis, A. Zilvytįs, V. Balnis, J. 
Vaičekonis, M. Žyvatkauskas, 
V. Birštonas, R. Danielius; $40 
-J. Otto; $30-J. Stravinskas,J. 
Karaliūnas, R. Cleverdon, A. 
Rašytinis, R.V. Dementavičius, 
V. Adomonis, E. Bugailiikis, D. 
Žukauskas, R. Danielius, A. 
Albrechtas, A. Zubrickas, E. 
Baleiša, S. Pargaustas, L. Vyš
niauskas; $25 - V. Laniauskas, 
A Sta.nkaitis; $20-0. Krasaus
kas, Z. Dobilas, E. Bockus, G. 

lgnaitis, F. Moc~ P. Baronas, 
V. Verbickas, V. Šuk:ys, J. Ga
čionis, S. Yokubynas, J. Jaunei
ka, J. Pranckienė, l. Smolskis; 
$.10- S. Urbantas, L Paštus, S. 
Žaldokas, N. Stonkus, S. Gold
bergas, B. Thmulionis, D. Kli
bingaitis, č. Žilionis, R. Dum
čius, J. Gaižutis, R. Kairys
Macintosh, V. Balsys, A. Bra
kas; $6 - P. Stepanauskas; SS -
R. Bulovas. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $400 - L Kupstys; $200 
- J. Yčas; $150 - C. Galinaus
kas, E. Bartminas; $140-L. Bi
gauskas, J. Poška, F. Mocko~ J. 
Rimšaitė, l. Kudžma, A. Zu
kauskas, R. Ročys, l. Smolskis; 
$120 - P. Adomaitis, B. Augai
tis, N. Zelimak, J. Tunner, K. 
Dervaitis; $110- V. Šipelis, V. 
Neverausk:as, P. Narutis, J. Ur
bonas, G. Miglines, L šlenys, J. 
Ardys, J. V. Dunčia; $100 - A. 
Lukošiūnas, O. Yurka, A. Gru
bis, A. Kažemėkaitis, A. Šel
mys, B. Niedvaras, G. Pet
rausk.as, A. Prialgauskas, S. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

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

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų 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 

Baršauskas, W. Wisniewski, J. 
Linkūnaitis, V. Radėnas, B. Vy
niautas, H. Lapinas, S. Girčys, 
O. Sentus, L. Mockus, V. Augė
nas, M. Jo.kšas, J. Petronis, J. 
Mačiulis, R. Choromanskis, V. 
Platt, B. Hermann, A. Keblys, 
A. Povilaitis, Y. Kizis, v. Nak
rošius, A. Kubl.inskas, A Mie
tus, J. Valaitis, A. Zarembaitė, 
J. Bieliūnas; $90 - L Jurjonas, 
R. Jurjonas, S. Urbantas, L. 
Grabošas, K. Astravas, L. Sap
lys, Z. Vainauskas, H. Liaukus, 
M.R. Rusinas, l. Petkus, B. Sa
dauskas, J. Dabkus, E. Kronas, 
P. Naginionis, G. Sokolovas, A. 
Beniušis, A Veselka, A Urbo
nasl.p. Puzeris, A. Baronaitis, 
A. silnkus, S. Petryla, B. Thmu
lionis, M.S. Putrimas, A Čiau
čionas, K.E. Gudinskas, l Bis
kys, V. Kamilavičius, E. Stepai
tis, V. Juška, Z. Vaičeliūnas, P. 
Masys, J. Valiuli~ M. Lingys, V. 
Birštonas, A. z.iobakas, D. 
Peddle, R. Dumčius, R. Mita
las, A. Ulba, J. Launik.aitis, V. 
Prasaustas, T.E. Šiuma, G. Sa
kus, J.R. Balaišis, A. Jusys, l. 
Augustinavičius, R. Downey, V. 
Štuikys, R. Kairys-Macintosh, 
V. Balsys, E. Pusvaškis, G. Kuz
mas, A. Dasys, A. Kiaupa, E. 
Bakša, dr. A Spudas, R.L. Un
derys, V. Kulikauskas, V.R. Na
vickas, L Rutkauskas, A Vaiš
noras, V. Jasinevičius, V. Gra
bauskas, M. Izokaitis. 

Rėmėjo prenumeratą už 2 
metus atsiuntė: $320 - k:un. J. 
Aranauskas, SJ; $250 - P. Brikis. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką. 

• Fa_1\")S are bas~d on roundtrip and are valid for traw.I betwecn 5/01 / 10 6/ 25/ 10. Mini01um stay: the ni,ght berween Saturday and Sunday. Maximum stay: 30 d.a.ys. Child discount: 25% dlscount for childrc.n b~'"'-~n 2 and 11 ~ars old. No Stopowrs. 
CAD200.00 cancellacion fėė up uncil 1 day prior ro departuro. Cėnain conditions and resrriccions may apply. Offor is subjė<< to limired availability, change and wirhdrawal wid>Ou< noria. Tax~ may vary from CA0175.00 - CA0425.00 approxin1arėly 
depend1ng on destination. 



PADĖKA ~ 
Gilią padėką reišldu 60-to gimtadienio šventę man { 

savo namuose nuoširdžiai surengusiems Juditai ir 
1 

Mindaugui Gabriams, taip pat prie ruošos prisidėjusiai (1 
Daliai Vaškevičiūtei. Labai ačiū visiems draugams iš arti Yt 
ir iš toli (iš Detroito ir Burleigh Pails), lietuviams ir ne- ~ 
lietuviams, kurie paskyrė man laiko ir prisidėjo prie ~ 
dovanos, o ypač siurpryzą suteikusiam pusbroliui Alvydui (1 
Masiliūnui ir jo draugei Rimai. Šis gimtadienis man ~ 

1 
buvo nepaprastai smagus ir ypatingas. 

Ačiū, ačiū, ačiū! 

Retro grup6 

"TARP KITKO" 
kviečia visusi 
penkmečio koncertą 

GENERALINĖ 
REPETICUA 
Drauge visus Unksmina 
muzikin6s grup6s 
''Viltis" ir "Judrė". 
Koncertas vyks Toronto 
Lietuvių Namuose 
š.m. geguž.6a 30 d., 
2 v.p.p. 

Bllleto kaina $15 

PADĖKA 
Š.m. gegužės 2 d. sėkmin

gai praėjo Slaugos namų šventė 
- oficialus uždengto įėjimo ati
darymas. Šis pasiekimas Lab
daros lėšų telkimo komiteto 
narių bei jų talkininkų dėka. 
Nuoširdžiai dėkojame - M. 
Akelaitienei, A. Ambrozaitie
nei, J. Kavaliauskienei, G. Ko
belskienei, L. Kriščiūnui, J. 
Kriščiūnienei, M.A. Kušlikie
nei, S. Pabrėžaitei, R. Pilipavi
čiui, D. Puterienei, A. Rusinai
tei, Zita, Alex, Andrew Seme
niuk, G. Stauskienei, R. Vaišvi
laitei, D. Valadkienei. Pralinks
mino visus svečius bei gyvento
jus "Sūduvos" kapela. Esame 
dėkingi ir Slaugos namų perso
nalui: l. Boros, L. Garvilovic, 
E. Stankutei, J. Trojanowski, 
H. Vigiliouk, kurios palydėjo ir 
prižiūrėjo gyventojus popietės 
metu. Ačiū aukotojams: $100 -
S.A. Bušinskai, J.E. Šimkai, B. 
Tamulionienė; $50 - l. Paš
kauskienė. Nors buvo oficialus 
atidarymas, dar neužbaigtos 
statybos detalės, įskaitant me
nininko K. Kesmino projektą. 

G. Paulionienė 

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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KVIEČIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

gegužės 28-30 d.d. 
penktadienį - 7.30 v. v.-12 v.n.; šeštadienį -
1 v.p.p.-12 v.n.; sekmadienį - 1 v.p.p.-7 v. v. 

ANAPILIO SODYBOJE 
Jus linksmins: 

skrabalų meistras iš Lietuvos 
v 

REGIMANTAS SILINSKAS, 
"Atžalyno", "Gintaro" šokių grupės į 

kapela "Sūduva"i vaikų choras "Gintarėliai" 
• Jus va išinsime skaniais lietuviškais patiekalais ir 

naminiais pyragais, gaivinsime šaltu l ietuvišku 
alumi ir kt. gėrima is 

• Ga lėsite nusipirkti li etuviškų suvenyrų, pasiž i ūrėti 
meno ir Algirdo Puko fotografijos parodą bei video 
montažą apie Lietuvą 

• Su Carassaugos pasu galėsite aplankyti visus 
paviljonus bei naudotis nemokamai Mississaugos 
viešuoju transportu. 

Rengėjai - Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 

KLB Krašto tarybos vyriausioji 
rinkimų komisija 

PRANEŠA, 
kad garbės teismo pirmininkas yra 

PETRAS ADAMONIS ir visais rūpimais 
klausimais kreiptis į KLB raštinę tel. 416533-3292 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Toronte mirė a.a. Ona 

Dalindaitė, 89 m. amžiaus. Pa
šarvota Turner & Porter laido
tuvių namuose prie Bloor ir 
Windermere gatvių sankryžos. 
Maldos prie karsto gegužės 18, 
antrad., 7 v.v., laidotuvių Mi
šios - gegužės 19, trečiad., 10 
v.r. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Velionės liūdi brolis 
Povilas Dalinda. 

• KLB Wasaga Beach apy
linkės valdyba sekmadieniais 
renka narių solidarumo įnašą. 
Visuotinis apylinkės susirinki
mas ir valdybos rinkimai bus 
gegužės 18, antrad., 2 v.p.p. Ge
rojo Ganytojo misijos kavinėje. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 6, sek
mad. Pamaldos už mirusius - ka
pinių koplyčioje. 2.30 v.p.p. bus 
giedamas Rožinis už mirusius, o 
3 v.p.p. vyks gedulinės Mišios. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 6 bus ruošiami 
KLK moterų draugijos skyriaus 
Anapilio salėje. Pietauti bus 
galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu bei lietuvišku alučiu. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje vasarinė Mišių tvarka 
prasidės birželio 13, sekmadie
nį. Tą dieną jau bus aukojamos 
Mišios tiktai 10 val. ryto. 

• Birželio 12-13 d.d. savait
galį Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje Mišios bus aukojamos ne 
šeštadienį, bet sekmadienį 3 v.p.p. 

• Toronto arkivyskupija rei
kalauja, kad šią vasarą kiekvie
noje parapijoje vieną sekmadienį 
apsilankytų misijonierius ir 
pasakytų pamokslą apie pasau
lines misijas, prašydamas joms 
aukų. Mūsų parapijoje toks misi
jonierius lankysis liepos 11 d. 

• Anapilio knygyne plati
namos Žodis tarp mūsų knyge
lės, naujausia žurnalo Lithua
nian Heritage laida, knygelės 
vaikučiams, įvairios garsaplokš
tės ir automobiliams lietuviški 
lipinukai. 

• Mišios gegužės 23, sek
madienį: 9.30v.r. už a.a Petrą Der
liūną (XIlI metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje gegužės 23, sekmadienį, 
2 v.p.p. už a.a. Vincą Ignatavičių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 22, šeštadienį, 3 v.p.p. 
aukotojo intencija 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo E. Šiškuvienė. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias giedojo "Ret
kartinis" parapijos choras, o šį 
sekmadienį bus bendras visų 
Mišių dalyvių giedojimas. 

• Lietuvos pranciškonų 
provincijolas kun. Astijus Kun
gys, OFM, praeitą sekmadienį 
lankėsi Prisikėlimo parapijoj, 
aukojo 10.45 v.r. Mišias ir pa
sakė pamokslą. Su juo atvyko ir 
nauįasis klebonas kun Juozapas 
M. Zukauskas, OFM, ir jo pa
dėjėjas kun. Kęstutis Reizgys, 
OFM. Naujas klebonas oficia
liai perims klebono pareigas 
birželio 20 d. 

• Žodis tarp mūsų gegužės 
ir birželio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Visi yra kviečiami jas įsigy
ti ir skaityti. Kaina $5. 

• Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės vyks gegužės 30 d., per 
10.45 v.r. Mišias. Sutvirtinimą su
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM. 

• Lietuvoje mirė '!.a. vie
nuolė Teresė Leonija Slekytė, 
Gražinos Matukienės teta. 

• Liepos 4 d. į Dainų šven
tės koncertą autobusas veš 
žmones ir nuo šios parapijos. 
Perkant bilietą galima užsisa
kyti vietą autobuse. Birželio 13 
d. bilietai vėl bus platinami šioj 
parapijoj. 

• Parapiją išlaiko parapi
jiečiai ir sekmadienio Mišių da
lyviai, kurie aukoj a vokeliais ar 
per "Paramos" ar Prisikėlimo 
bankus. Aukų vokelius visuo
met galima gauti parapijos raš
tinėj e, o per bankus aukojant 
reikia užpildyti blankus, taip pat 
gauna:gms parapijos raštinėje. 

• Sį sekmadienį parapijos 
biblioteka veiks nuo 10 v.r. iki 
12 v.d. Bibliotekai vadovauja 
G. Judvytytė. 

• "Kretingos" stovyklavie
tės vasarų stovyklų vadovams 
privalomas susirinkimas vyks 
gegužės 25 d., 7 v.v. parapijos 
patalpose ir birželio 12 d., nuo 
9 v.r. "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoje. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 23: ą v.r. už a.a. Pauliną 
ir Antaną Simkus; 9 v.r. už a.a. 
Vytą Siminkevičių; 10.45 v.r. už 
gegužinėm Mišiom pavestas gy
vas ir mirusias motinas, už Plei
nių ir Vyšniauskų šeimų miru
sius ir už a.a. Stanislovą Pacaitį; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

KLF ŽINIOS 

• KLF valdybos posėdis įvyko gegužės 13 d. Prisikėlimo pa
rapijoj e. Valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. A. Nausėdas, 
vicepirm. ir ižd. V. Jonušonienė, sekr. l. Žukauskaitė, nariai J. 
Kuraitė-Lasienė ir G. Stasiulevičius. Pirmininkas padarė prane
šimą apie lėšų paskirstymo eigą, internetinio tinklalapio kūrimo 
darbus, Dainų šventei pasiruošimą, susitikimus su iš Lietuvos at
vykusiu užsienio reikalų ministeriu A. Ažubaliu bei jo delegacija. 
Ižd. V. Jonušonienė pristatė pajamų ir išlaidų apyskaitas. Posėdyje 
taip pat buvo aptartas artėjančio KLF penkiasdešimtmečio pami
nėjimas 2012 metų rudenį. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v. ryto, po kurių vyks kon
firmantų pamoka. 

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

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks gegužės 29, šeštad., 8 
v.r.-2 v.p.p. Daiktus ir drabu
žius prašome pristatyti švento
vėje gegužės 28, penktad., 6 v.v. 
-8v.v. 

• Parapijos metinė iškyla 
numatyta birželio 13, sekmad., 
pradedant pamaldomis 11 v.r. 
Iškyla, kaip ir pernai, vyks 
Bumeistrų ūkyje, Oakville, ON. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis 

įvyks trečiadienį, gegužės 19, 7 
v.v. LN 3-čio aukšto salėje. 

• LN sekmadieniais, po
piečių metu nemokama mašinų 
stovėjimo aikštelė (11 v.r. - 6 v.v.) 

• LN mašinų stovėjimo 
aikštelėje naujos kainos! Ga
lima išsinuomoti mėnesinę ma
šinos stovėjimo vietą. Dėl papil
domos inf. kreiptis tel. 416 532-
3311. Baras "Lokys" išnuo
mojamas įvairioms šventėms. 

• LN tinklalapis lietuvių 
kalba: www.torontolietuviuna
mai.com, anglų kalba: www.:_ 
lithuanianbanquethalls.ca. 

Maironio mokyklos 
žinios 

•Gegužės 15 d. Nerijus Au
gutis, Labdaros socialinės slau
gos koordinatorius, aplankė aukš
tesniuosius lituanistinius kur
sus ir vyresnes klases, pristaty
damas "Toronto Challenge Run
walk", kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 13, 9.30 v.r., Metro Hall, 
55 John St. Tai bėgimas šelpti 
senelių prieglaudoms. (Daugiau 
informacijos tel. 416 392-8911). 

• Dėmesio, tėveliai! TCD
SB reikalauja, kad mokiniai už
siregistruotų gegužės mėnesį 
ateinantiems 2010-2011 mokslo 
metams. Registracijos blankai 
buvo išdalinti gegužės 8 d. Re
gistracija vyks gegužės 29 d., 9 
v.r. mokykloje. 

• Gegužės 22 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Dėmesio, abiturientai ir 
tėveliai! Mokslo metų pabaiga 
artėja, ruošiamės pagerbti 8 sk. 
ir lituanistinių kursų abiturien
tus. Mišios, iškilminga vakarie
nė su vynu ir diplomų įteikimas 
įvyks penktad., birželio 4, Prisi
kėlimo parapijoje. Mišios - 6 v.v.; 
abiturientai prašomi atvykti 
5.30 v.p.p. Bilietai - abiturien
tams nemokamai, suaugusiems 
$40 asmeniui; vaikams iki 7 m. 
nemokamai, nuo 7-16 m. - $15. 
Bilietus galima įsigyti pas K. 
Dambaraitę-J anowicz, tel. 905 
602-9231. Galite tuo pačiu užsi
sakyti iškilmių užbaigimo mo
kinių grupinę nuotrauką už $5. 
Daugiau informacijos - laiške 
abiturientų tėveliams. Živilė 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio lietuvių choras kviečia visus dalyvauti metų už
baigimo koncerte, kuris įvyks gegužės 30, sekmadienį, po Mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje. Bus pietūs, veiks baras ir loteri
ja. Kaina - $20 asmeniui. Iki pasimatymo! VB 

Aušros Vartų parapijoje Motinos dienos proga, gegužės 9 d., 
dalyvavę svečiai iš Bostono (iš k.) - komp. Gerard Dube, sol. 
Elena Grumbinienė ir Rimas Jakubauskas Ntr. A.J. Mickaus 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kun. Aloyzas Volskis, Lietuvių kunigų vienybės 

narys, nuo gegužės 13 d. iki gegužės 21 d. atlieka Vienybės 
pareigą aplankyti lietuvius katalikus, gyvenančius Kanados 
vakaruose. 

Šv. Elzbietos draugija ruoš kavutę sekmadienį, birželio 6. 
Nebus susirinkimo. VL 

ADANIONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, C A STELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
1B....: 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 

LIETUVOS AMBASADOS PRANEŠIMAS 

Š.m. gegužės 28-29 d.d. Toronte rengiamas piliečių pri
ėmimas konsuliniais klausimais. 

Toronte Kanados lietuvių bendruomenės patalpose 2010 m. 
gegužės 28 d. nuo 2 v.p.p. iki 6 v.v. ir gegužės 29 d. nuo 10 v.r. 
iki 6 v.v. rengiamas Lietuvos piliečių priėmimas konsuliniais 
klausimais. Interesantus priiminės Lietuvos respublikos amba
sados patarėja konsuliniais klausimais Vilija Jatkonienė. 

Konsulė galės priimti dokumentus dėl Lietuvos respublikos 
paso keitimo ar išdavimo, vaikų gimimo ar santuokos įtraukimo 
į apskaitą, pilietybės, konsulinių pažymų, gyvenamosios vietos 
deklaravimo, atlikti notarinius veiksmus, suteikti informacijos 
kitais konsuliniais klausimais. 

Pageidaujančius dalyvauti priėmime maloniai prašome iš 
anksto skambinti konsulei ir registruotis Lietuvos respublikos 
ambasadoje, tel.: 613 567 5458 (papildomas (extension) Nr. 22), 
nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, 
kokios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kuriuo laiku Jums 
būtų patogiau atvykti. 

Priimami bus tik iš anksto užsiregistravę piliečiai. 
Piliečių priėmimas vyks Kanados lietuvių bendruomenės 

patalpose: l Resurrection Road, Etobicoke, ON, M9A 5Gl; tel: 
416 533-3292, faksas: 416 533-2282; el.paštas: info@klb.org. Inf. 

DALYVAUKIME IX DAINŲ ŠVENTĖJE TORONTE, LIEPOS 2-4 D.D! 

lJ"iORONTO :J:{IH 

Informacija ir bilietų užsakymas tinklalapyje www.dainusvente.or1:. 
Dainų šventės bilietai bus parduodami Anapilyje kapų lankymo dieną, birželio 6, sekmadienį 

ir birželio 13 d. Prisikėlimo parapijoje. 
ŠVENTĖS SVEČIAMS PASKIRTUS KAMBARIUS PAPIGINTA KAINA UŽSISAKYTI: 

Sheraton Toronto Airport Hotel (801 Dixon Rd.) 1-800-668-1444/(416)-675-6100 ir 

Courtyard by Marriott Toronto Airport Hotel (231 Carlingview Ave.) 1-866-675-0411/(416)-675-0411. 




