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Sventės, atostogos, darbai 
Štai ir vasara per žydinčius sodus, visomis spalvomis 

pasipuošusius gėlynus, su gąsdinančiais viesulais ir žaibais, 
ant miestų gulančiu tvaiku ir paaštrėjusiais saulės spindulė
liais - pagaliau pas mus. 

LIEPOS pradžia judri ir iškilmingai triukšminga Šiau
rės Amerikoje su prailgintais savaitgaliais, keliaujan
čiųjų spūstimis, paradais ir patriotinėm prakalbom 

prie paminklų. Mėnesio pirmoji skirta Kanados dienai, o 
ketvirtoji - JAV nepriklausomybės šventei. Mums, lietu
viams, tų šalių piliečiams prisideda dar ir savi tautiniai ren
giniai - vienoks ar kitoks atoliepis Valstybės dieną, šio mė
nesio 6-ąją, Karaliaus Mindaugo vainikavimo šventę. O jau 
šiemet daugelį sujudina irgi tą pačią dieną tautiniais drabu
žiais pasipuošusių tūkstantinė šokėjų minia, ne vienaamžių, 
bet visų, iš visur sulėkusi, suskridusi lietuvija į XIII-ąją išei
vijos Tautinių šokių šventę Los Angeles, CA, mieste, kad 
ten įvyktų kilnus, lietuviškasis žemės drebėjimas ... vieniems 
šokant, kitiems plojant, visiems kartu besidžiaugiant, kad 
dar mes, lietuviai, gyvi ir Lietuvą mylim kur begyventume, 
ką beveiktume. Po ketverių metų pertraukos atėjo laikas tai 
patvirtinti šokių judesiais, neužmirštamais susitikimais, su
sipažinimais, kurie be žodžių sako, kad esame ir būsime 
drauge, nes nebėra atstumų, kurie galėtų mus išskirti, ne
bėra veiklos ir užsiėmimų, kurie mus vienus nuo kitų nuto
lintų. Taip maždaug visam pasauliui skelbia didieji renginiai, 
sutraukdami būrius tautiečių kartu pabūti, o neatvykstan
čius kviesdami bent savo stipresniu dėmesiu ar auka prisi
dėti prie dalyvavimo visų šventėje. Ne tiek šokio meninis ly
gis bei programos įvairovė įprasmina tokius renginius, kiek 
dalyvių telkinys, solidarumas ir pritarimas. Tai būtinai rei
kalingas penas lietuviškajai dvasiai maitinti aplinkoje, ku
rioje ūžauja kitokie vėjai. 

J AUNIMUI prasideda ir dviejų mėnesių laisvalaikis, 
tiksliau - atotrūkis nuo knygų ir mokyklos, nes dauge
liui tenka kur nors įsidarbinti. Mat reikia lėšų, grynai 

savų pinigų saviems reikalams, kurių jauni žmonės suranda 
greičiau negu pagyvenę, įsijungę į pastovesnę tvarką ir gy
venimo būdą. Tie savi pinigai ir savi reikalai - tarsi koks 
dvipusis medalis. Viena jo pusė neša naudą, kita gali tapti 
galimybe nueiti ne tuo keliu, kuriuo jaunam žmogui reikėtų. 
Užtat dėl tų jaunimo uždarbių, artėjant vasarai, vis pasigirs
ta skirtingų nuomonių. Mano vaikas per atostogas nedirbs, 
reikia pailsėti, tegu pastovyklauja lietuviškose stovyklose, 
susidraugauja su saviškiais, kad nenutoltų nuo jų, kai per 
visą žiemą vis su kitais; dirbti suspės, o svarbiausia - gerai 
pasiruošti gyvenimui. Šitaip ar panašiai dėsto tėvai, priešta
raujantys jaunimo įsidarbinimui atostogų metu. Kiti aiški
na, kad darbas niekada ir niekaip negali kenkti žmogui, kad 
jaunimas turi susipažinti su įvairiais darbais, įgyti daugiau 
įvairios patirties, įprasti netinginiauti, o uždarbiai daugelio 
panaudojami mokslui bent iš dalies apmokėti. Tad kur tie
sa? Greičiausiai, ji abiejose pusėse, nes darbą ir poilsį, tvar
kingai planuojant savo laiką, nesunku suderinti. O tai būti
na besiruošiant savarankiškam gyvenimui. Apie tai verta 
pamąstyti atėjus vasarai. Ir ne tik pamąstyti, bet ir pabandyti 
derinti naudingus dalykus, jeigu jie kartais ir priešiškai at
rodo. Blogiausia - blaškytis ir, bėgant laikui, nieko nenu
veikti, o pirmai nesėkmei pasitaikius kažką kaltinti, žvelgti į 
visą aplinką su amžinu nepasitenkinimu, kalti sau į galvą, 
kad kažkur yra daug geriau ... Atsimintina, kad geresnį pa
saulį kuria darbštumo ir dėkingumo neatsisakantys 
žmonės. ČS 
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Siame numeryje 
Būtina sieti gyvenimą su parapijomis-2,10 psl. 

"Lygioj plotmėj su Europos mokslininkais" - 3 psl. 
Niekšybės paslaptis - filosofo lemties ženklas - 4 psl. 

Patogiau, maloniau - 8 psl. 
Įžymaus kultūrininko pėdsakais - 9 psl. 
Gyvybė - aukščiausia vertybė - 11 psl. 

Lietuvoje atsiranda gerų beisbolininkų - 12 psl. 
Žalia spalva - 13 psl. 

Labdaros eitynių įspūdžiai - 14 psl. 

Tradicinis garbės karių dalinys Kanados dieną prie parlamento rūmų 

Lietuvai reikia tikrų partijų 
PAULIUS SAUDARGAS 

Turime sutikti, kad yra 
blogai. Kad yra blogai, kalba 
ir rinkėj ai (pasak visuomenės 
apklausų), ir politikos apžval
gininkai, ir pačių partijų va
dovai. Tėvynės sąjungos pir
mininkas Andrius Kubilius 
teigia, kad taip, kaip šiandien 
mūsų valstybėje klostosi rei
kalai, yra tikrai negerai ir taip 
toliau tęstis negali. Liberalų 
sąjūdžio atstovas Gintaras 
Steponavičius apibūdina nū
dienos politinę tikrovę: "poli
tinis sąstingis, vegetuojanti 
politinė sistema, pozityvios 
darbotvarkės trūkumas, nesi
baigiantys ir klampinantys 
skandalai, aktyvus ir neskaid
rus verslo grupių dalyvavimas 
politikos procesuose". Lietu
vos krikščionių demokratų 
pirmininkas Valentinas Stun
dys sako, kad nerimą kelia ir 
pasyvi socialinė politika, cent-

ralizuotas savivaldos modelis. 
Kaip visų tų negerovių šaknį 
V. Stundys įvardija vertybių 
stok~. 

Siems opoziciniams poli
tikams pritaria ir netgi dar 
tiesiau blogą padėtį įvertina 
Bernardinai.It redaktorius And
rius Navickas: "Neretai tvirti
nama, kad Lietuvoje partijos 
tiek supanašėjo ir nutolo nuo 
realių žmonių skaudulių, jog 
rinkimai tapo simboliniu pasi
rinkimu tarp kelių blogybių". 
Jam be išlyĮ5Ų pritaria Kęstutis 
Girnius: "Sitokio seimo ligi 
šiol Lietuva dar neturėjo. Rei
kia melstis, kad ir ateityje ne
turėtų panašaus". Saulius Sto
ma vadina dabartinį LR seimą 
"visų laikų juokingiausiu Lie
tuvos seimu". 

Kodėl yra blogai? 

Kuo procesas sudėtinges
nis, tuo daugiau veiksnių daro 
įtaką jo raidai. Šiuo atveju 

taip pat turime ieškoti komp
leksinio atsakymo, tiek vidi
nių, tiek išorinių priežasčių. 

Pagrindinė priežastis, ma
tyt, yra nebrandi demokratija. 
Pereinamasis valstybės kūri
mo laikotarpis dar nesibaigė, 
ir Europos sąjungos injekcijos 
procesus pagreitina, tačiau jų 
nekreipia teisinga linkme. Tą 
turime padaryti mes patys sa
vo šalies viduje. 

Partijų daug, ideologiškai 
jos menkai grįstos, pačiose 
partijose daug chaoso ir visos 
jos gviešiasi prie valdžios, kuri 
nėra užtarnauta nei nuosekliu 
darbu, nei skaidria partijos 
raida. Patekę į valdžią partijų 
atstovai ima tarsi gelbėdamie
si bėgti paskui padėtį. Tarpusa
vio santykių aiškinimasis tam
pa veikla Nr.L 

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVf arIME 
Lietuvos Caritas tarybos 

posėdis įvyko birželio 17 d. 
Dalyvavo Lietuvos Carito ir 
5 vyskupijų Caritas vadovai, 
reikalų vedėjos, socialinės 

darbuotojos. Aptartas Cari
tas darbas vyskupijose, pasi
dalinta darbo patirtimi, pa
teikta daug naujų idėjų, kaip 
pritraukti daugiau savanorių 
šalpos darbui organizacijoje. 
Kauno arkivyskupijos Carito 
atstovai pasidžiaugė jau de
vintus metus bendrai su Pra
hos Caritu vykdoma prog
rama "Globa per atstumą". 
Šiuo metu Prahos rėmėjai 
globoja apie 200 skurdžiai 
gyvenančių šeimų. Taip pat 
aptarti Caritas vasaros sto
vyklos bei naujojo Strategi
nio plano 2009-2012 m. kū
rimo klausimai. Caritas or
ganizacija kitąmet švęs savo 
veiklos Lietuvoje 20-metį, 
bus surengta tarptautinė 
konferencija. Tarybos nariai 
pritarė konferencijos orga
nizacinėms gairėms. Susirin
kimo pabaigoje buvo aptarta 
jau antrus metus vykdoma 
Maisto iš intervencinių atsar
gų dalijimo veikla, praėjusių 
metų rezultatai. Kitą Lie
tuvos Caritas tarybos posėdį 
planuojama surengti rudenį. 

Šiaulių Šv. Jurgio šven
tovė gegužės 10-11 d.d. šven
tė šimtmečio jubiliejų. Besi
ruošiant šiai šventei, sure
montuota šventovė, atidary
tas internetinis puslapis, iš
leistas metraštis, įrengtas iš
orinis šventovės apšvietimas, 
įžiebtas gegužės 6 d. Tą dieną 
vyko žygis į Kryžių kalną, ku
riame dalyvavo per 400 žy
geivių, daugiausia - mokslei
viai iš įvairių mokyklų, Šiau
lių konservatorijos auklėti
niai. Žygiui vadovavo Šiaulių 
vysk. Eugenijus Bartulis. Kry
žių kalne pastatytas moks
leivių nuneštas kryžius. Ge
gužės 10 d. atidaryta istorinių 
nuotraukų paroda, surengtas 
koncertas, o gegužės 11 buvo 

aukojamos iškilmingos Mi
šios, po kurių pasirašytas ir 
Šiaulių vyskupui įteiktas 
šimtųjų metų jubiliejaus 
aktas, pašventintas jublieji
nis kryžius. Vėliau surengta 
muzikinė šventė, ir jaunimo 
atliktas istorinis veikalas apie 
Šv. Jurgį. 

Musulmonų ir katalikų 
koordinacinės grupės susi
tikimas vyko birželio 11-13 
d.d. Vatikane tema "Krikščio
nys ir musulmonai Dievo tei
singumo, taikos ir gailestin
gumo liudytojai nuo smurto 
kenčiančiame pasaulyje". Ka
talikų grupei vadovavo kard. 
Jean-Louis Tauran, Popie
žiškosios tarpreliginio dialogo 
tarybos pirmininkas. Musul
monų delegacijai vadovavo 
Saudi Arabijos dr. Hamid 
bin Ahmad Al-Rifaie, Tarp
tautinio musulmonų dialogo 
forumo pirmininkas. Musul
monų ir katalikų delegacijos 
su tarė keliais konkrečiais 
klausimais. Pirma, kad iš 
žmogaus įgimto kilnumo kyla 
pagrindinės teisės ir parei
gos. Antra, teisingumas yra 
pirmenybė pasaulyje. Teisin
gumas reikalauja, kad būtų 
gerbiami pagrindiniai žmo
nių ir tautų poreikiai, re
miantis meile, broliškumu ir 
solidarumu. Be teisingumo 
negali būti ilgalaikės taikos. 
Trečia, taika yra Dievo do
vana, tačiau yra reikalingos 
visų pastangos ir ypatingai ti
kinčiųjų, kurie yra pašaukti 
būti taikos liudytojais pasau
lyje, pilname įvairiausių smur
to formų. Ketvirta, krikš
čionys ir musulmonai tiki, kad 
Dievas yra gailestingas, todėl 
tikintieji turi rodyti gailestin
gumą visiems žmonėms, ypač 
silpniems ir stokojantiems. 
Galiausiai katalikų ir musul
monų atstovai sutarė, kad jei 
religijos yra autentiškai prak
tikuojamos, tada jos veiksmin
gai prisideda prie broliškumo 
ir žmonijos damos stiprinimo. 

POKALBIA 

Būtina sieti gyve~imą su 
parapIJOIDIS 

I 

Pokalbis su Vilkaviškio vyskupijos ganytojo 

Vysk. Rimantas Norvila 
trečią kartą lankėsi Toronte 
birželio pradžioje, atvykęs iš 
Lietuvos dalyvauti Kvebeke 
birželio 15-22 d.d. vykusiame 
Eucharistiniame kongrese. 

Vysk. N orvila, baigęs 
Kauno tarpdiecezinę kunigų 
seminariją, 1991 m. buvo 
įšventintas kunigu. Vikaravo 
Kauno arkikatedroje, Vili
jampolės Šv. Juozapo bei Ža
liakalnio Kristaus Prisikėlimo 
parapijose. 1993 m. paskirtas 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
kancleriu. Intensyviai darba
vosi, ruošiant Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus 11 vizitą Lietuvoje. 
1995-1997 m. studijavo Popie
žiškajame Šv. Tomo universi
tete Romoje ir įgijo dvasingu
mo teologijos licenciato laips
nį. 1997 m. paskirtas Kauno 
arkivyskupo augziliaru. Būda
mas vyskupu augziliaru, 1997-
2001 ėjo ir Kauno kunigų se
minarijos rektoriaus pareigas. 
Buvo įtrauktas nariu į kelias 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos (LYK) komisijas: Pasau
liečių apaštalavimo, Kunigų 
gyvenimo ir tarnystės, Švieti
mo, o taip pat - į Ekumeninę 
tarybą. 

1999 m. liepos 27 d. pa
skirtas Kauno arkivyskupo ge
neralvikaru. 2002 m. vysk. 
N orvila paskirtas Vilkaviškio 
vyskupu. Nuo to laiko pirmi
ninkauja LYK Jaunimo reika
lų tarybai ir Ryšių su Lenkijos 
Vyskupų konferencija tarybai. 

- Jūsų vyskupija globoja 
''Vaiko tėviškės namus" (VTN). 
Kczip jie įsikūrė ir išsilaiko? 

- "Vaiko tėviškės namai" 
(VTN) įsikūrė prie Marij am
polės prieš maždaug 15 metų, 
kai mons. Vyt. Kazlauskas grį
žo į Lietuvą ir susigrąžino sa
vo tėvų žemę; ten ir įkūrė glo
bos namus našlaičiams. Jam 
jau pasiekus garbų amžių, 
prieš keletą metų ieškota, kas 
toliau rūpinsis tais namais. 
Vilkaviškio vyskupijai pavesti 
šie globos namai, jau 4 metai. 
Šiuo metu VTN išlaiko tru
putį daugiau kaip 100 našlai
čių. Jiems yra pastatyta 14 na
mų, kuriuose gyvena po 9 ar 
10 vaikų su viena "mama". 
Ateina į talką kasdien po 8 
darbo valandas padirbėti dar 
ir "teta". Sunkiausia - tai fi
nansinis išsilaikymas, nes ten
ka apmokėti visiems atlygini
mus - šalia minėtųjų, kaime
lio direktoriui Vytautui Šulins
kui, ūkvedžiui, socialiniams 
darbuotojams, kurie prisideda 
ir prie auklėjimo. Vaikai važiuo
ja į apylinkės, Marijampolės 
mokyklas, tačiau, ypač paaug
liams, naujai atvykstantiems 
iš nelaimingų šeimų būna rei
kalingas papildomas auklėji
mas. Reikia, aišku, apmokėti 
ir šildymą, elektrą. Globos na-

mų kapelionas - kun. Marius 
Rudzinskas, o kan. Donatas 
J asulaitis padeda direktoriui 
Vytautui Sulinskui vadovauti 
ir viskuo rūpintis. 

Vysk. Rimantas Norvila 

Gaunama šalpa iš val
džios, savivaldybės, taip pat 
atsiunčiama aukų iš Katalikių 
moterų Kanadoje (už kurias 
esame labai dėkingi), parama 
iš Italijos ir Vokietijos. Yra Ita
lijos savanorių grupė - "alpie
čiai", kurie įvairiuose kraš
tuose vykdo socialinius projek
tus. Jie ir mums padeda kiek 
reikia remontuoti namus, ku
riuose gyvena vaikai. Šelpia ir 
nedidelė katalikių moterų 
grupė iš Vokietijos, kuriai 
vadovauja Verena Nacke. Dar 
vienas būdas padėti našlai
čiams yra "įvaikinimas per 
atstumą". Taip mums padeda 
Brescia vyskupijos Italijoje 
Caritas organizacija, italų šei
mos atsiunčia kuriam nors 
vaikui išlaikymą metams apie 
400 eurų. Pilnas vaiko iš
laikymas kainuoja apie 1250 
Lt mėnesiui, viską įskaitant. 
Sunkiausia mums - surinkti 
lėšas atlyginimų apmokėji

mui. "Vaiko tėviškės namai" 
yra mūsų vyskupijos didžiau
sias projektas. 

- Kaip apibūdintumėt Jū
siškio jaunimo religingumą? 

- Jau keletą metų esu 
LYK paskirtas rūpintis jauni
mo sielovada Lietuvos mastu. 
Lietuvoje turime jaunimo sie
lovados centrus, kurių atsto
vai sudaro tarybą. Ji renkasi 
kas mėnesį arba du aptarti 
veiklą, planuoti įvairius rengi
nius, pvz. pernai vykusias Klai
pėdos jaunimo dienas, šiemet 
Australijoje vyksiančias Pa
saulio jaunimo dienas. Ka
dangi kelionė tolima ir brangi, 
į PJD vyksta tik 150 iš mūsų 
jaunimo, tačiau Lietuvoje ke
liose vyskupijose organizuoja
me programą, sujungtą su šeš
tadienio vakaro vigilij a, kuri 
vyks tuo pačiu laiku kaip ir 
Australijoje. Tikimasi, kad 
vien Marijampolėje susirinks 
apie 1000 jaunimo. 

Vilkaviškio vyskupijoje 
kasmet vyksta visa eilė rengi
nių, pvz., 8-10 dienų Mišių pa
tarnautojų stovykla, kurioje 

dalyvauja apie 100 vaikų. Įvai
riuose dekanatuose vyksta 
jaunimo dienos bei kitos prog
ramos, kuriomis stengiamasi 
juos palaikyti, kad jie bend
rautų, pabūtų kartu. Prie pa
rapijų veikia skautų, ateiti
ninkų nedidelės grupelės. Jų 
dalyvių skaičius nėra didelis, 
bet veikia gerai. Ateitininkai 
turi sėkmingas žiemos ir pava
sario akademijas, vasaros sto
vyklas. Veikia Lietuvos skauti
ja, jūrų skautai ir "Euroskau
tai". Marijampolėje kiekvie
nais metais liepos mėnesį 
švenčiama pal. Jurgio Matu
laičio minėjimo diena, būna 
jaunimo išvyka pėsčiomis į jo 
tėviškę. Organizuojami Ga
vėnios ir Advento seminarai 
grupių vadovams. 

Dar viena organizacija -
"valančiukai" - yra katalikiš
ka visuomeninė grupė, kuri 
rengia stovyklas, įvairius ren
ginius, puoselėjančius blaivų 
gyvenimą. Vilkaviškio vysku
pijoje jai priklauso keli šimtai 
jaunimo. Veikia "Big Broth
~r" ir "Big Sister", taip pat iš 
S.Amerikos "Snowball" ("Snie
go gniūžtė"), kita blaivybę ir 
gyvenimą be narkotikų propo
guoj anti grupė, kuri važinėja 
po kraštą, rodo įvairias prog
ramas. Turime ir bažnytinius 
chorus. Prieš 2 metus pas mus 
vykusiame Eucharistiniame 
kongrese dalyvavo 1500 jauni
mo. Klaipėdos jaunimo die
nose pernai didžiausias skai
čius dalyvių buvo iš Vilkaviš
kio vyskupijos. 

- Kokia kunigų pašaukimų 
būklė Lietuvoje? 

- Lietuva šiuo atžvilgiu 
daug nesiskiria nuo tendenci
jų kituose kraštuose - nors 
žymiai daugiau pašaukimų 
yra, pavyzdžiui, Lenkijoje ir 
Slovakijoje. Per paskutinius 
10 metų, po pakilimo, kada 
Lietuva atstatė savo nepri
klausomybę, pašaukimai su
mažėjo beveik dvigubai. Šiuo 
metu apie 100 kandidatų ruo
šiasi kunigystei Vilniaus, Kau
no ir Telšių seminarijose. Ga
lima pasakyti, kad nuo to lai
ko, kai buvau Kauno semina
rijos rektoriumi, matau, kad 
kandidatai dabar yra bran
desni negu anksčiau būdavo, 
ateina daugiau baigę univer
sitetus, tvirčiau apsisprendę 
dėl savo pašaukimo. Pirma 
priežastis dėl pašaukimų su
mažėjimo yra bendra sekulia
rizacijos banga, antra - mažos 
šeimos, trečia, kad šiandieną 
jaunam žmogui yra daug pa
siūlymų - jis ilgiau blaškosi, 
dažniau pasirenka ekonomiš
kai geresnį variantą, vilioja iš
vykimas į užsienį. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



"Lygioj plotmėj su Europos 
mokslininkais'' 

Prof. Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinėms paminėti 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka, 
laikydamasi savo planų supažindinti visuome
nę su žymiaisiais mokslo, kultūros žmonėmis 
bei įvykiais, 2008 m. gegužės 26 d. atidarė pa
rodą, skirtą istorikui, akademikui, prof. Zeno
nui Ivinskiui (1908 m. gegužės 25 d. - 1971 m. 
gruodžio 25 d.) atminti. 

Bibliotekos direktorius dr. Juozas Mar
cinkevičius pirmiausia paprašo smuikininką 
A. Krevnevičių atlikti meninę dalį. Nuskamba 
ir žinomasis M.K. Oginskio polonezas Atsi
sveikinimas su tėvyne. Kaip jis susišaukia su 
paskutiniame parodos stende įrašyta sūnaus 
Kęstučio mintimi: "Tėvelis( ... ) Lietuvą matė 
tik svajonėse". 

Po meninės įžangos gyvenimo ir veiklos 
kelią glaustai aptaria direktorius J. Marcinke
vičius. O apie nuveiktus darbus, jų reikšmę is
torijos mokslui plačiau papasakoja prof. A. 
Tyla. Jis Z. lvinskį kaip istoriką-pedagogą pa
vadina gigantu. Jam priklauso didelio kelio -
šaltinių skelbimo - pradžia: keturiolika metų 
jis dirbo Vatikano archyve, katalikų MA išlei
do 4 jo raštų tomus. Bet ne vien mūzai Klejai 
buvo atiduotos jėgos, jam rūpėjo politinio, vi
suomeninio, kultūrinio, ateitininkijos gyveni
mo sritys. Pranešėjas labai įžvalgiai pastebi -
kokį didelį nuostolį patyrė Lietuvos studentai, 
negalėdami būti jo klausytojai. Pabaigoje pro
fesorius dėkoja bibliotekai, kad ji prisiminė Z. 
Ivinskį - dviejų akademijų narį. 

Kalbėtojai (sėdi) prof. M. Jučas, (stovi) dr. R. 
Miknys, prof. A. 'fyla, MA bibliotekos direk
torius dr. J. Marcinkevičius 

Kitas pranešėjas, nušvietęs Z. Ivinskio ty
rinėjimus -prof. M. Jučas. Jis pripažino liūdną 
tiesą - apie Lietuvos istoriją yra daugybė 
straipsnių, parašytų lenkų, rusų istorikų, o lie
tuvių atsirado pavėluotai. Po S. D~ukanto, po 
l. Jonyno ateina Z. Ivinskis, A. Sapoka, K. 
Avižonis ir kiti - Vytauto Didžiojo universite
to parengta karta, žinias gilinusi Vakarų Eu
ropos aukštosiose mokyklose. 

M. Jučas iškelia pagrindinę Z. lvinskio ty
rinėjimų nuostatą: istorikas negali ieškoti 
kompromisų su faktais, jis privalo siekti maksi
malaus objektyvumo, jam turi būti svarbu 
"kaip atsirado, išbujojo, silpo, atsigavo ir vėl 
buvo realizuota valstybingumo idėja". Vytau
tas - pagrindinis valstybės veikėjas - vokiečių 

vadintas barbaru; jis atsuko Lietuvą į Europą. 
Su Mindaugu žuvo karalystė, bet ne valstybė; 
svarbu tai, kad lietuviai rinko, o ne nukariavo 
rusų žemes. Bažnyčios istorija Lietuvoje suda
ro labai svarbią valstybės istorijos dalį; ją tyri
nėdamas, Z. Ivinskis iškelia ypač vysk. Merke
lio Giedraičio vaidmenį, labai palankiai vertina 
reformatų veiklą, rasdamas joje daug teigiamų 
dalykų (tai ir atspindi istoriko objektyvumą). 

Gyvendamas Vokietijoje, ilgėjosi Lietu
vos, domėjosi, kas čia dedasi, susirašinėjo su 
prof. K. J ablonskiu. (Kaip ir A. Tyla, M. Jučas 
pamini palaikų perkėlimą žmonos ir sūnaus 
rūpesčiu į Vilniaus Antakalnio kapines). 

Paskutinis kalbėtojas - dr. R. Miknys. Jis 
atkreipia dėmesį į Z. lvinskį kaip visuomenės 
raidos tyrinėtoją, pabrėžia jo novatoriškumą, 
rūpestingai rašyto dienoraščio reikšmę Gį ver

tina kaip nemažiau įdomų 
nei E. Riomerio). Pabaigoje 
vėl smuikininkas A. Krev
nevičius. Skamba J. Nauja
lio Graži tu mano, brangi tė
vyne melodija. Jai nuskam
bėjus, direktoriaus žodis 
apie šių rūmų sąsajas su Z. 
Ivinskio asmenimi - čia 

Prof. Zenonas 1941 m. jis buvo išrinktas 
Ivinskis tikruoju MA nariu - ir pa-

šmaikštavimas: "Nežinau, 
ar tuomet buvo vaišinamasi vynu, bet dabar 
visus dalyvaujančius prašau pakelti taurę 
vyno". (Pakvietimas sutiktas palankiai ... ). 

Erdviame bibliotekos vestibiulyje parodos 
stendai. Pirmajame-įspūdingas parodos mot
to - "Lygioj plotmėj su Europos mokslinin
kais" - paimtas iš J. B!azaičio straipsnio apie 
Z. lvinskį antraštės. Cia pat didelė profeso
riaus nuotrauka, gyvenimo ir veiklos datos, 
svarbiausias darbas - Lietuvos istorija iki Vy
tauto Didžiojo mirties (knyga padėta ant lini
nio audeklo). Šalia įdomus lankstinukas su 
dviem nuotraukom: vaiko - gal dešimtmečio -
ir profesoriaus; prie pirmosios - sakinys iš dė
dės laiško: "o iš tavęs, Zenonai, laukiu Lietu
vai mokslo vyro". Be dėdės linkėjimo - "Moks
lo vyrai apie Zenoną Ivinskį". Tarp jų ir garsaus 
lenkų istoriko, profesoriaus J. Ochmanskio 
vertinimas: "Gerbdamas lenkų mokslą, Z. 
Ivinskis vis dėlto reikalavo iš lenkų tyrinėtojo 
naujo požiūrio į Lietuvos istoriją, pabrėždavo 
objektyvumo reikalingumą, norėjo kad lenkai 
mokėtų įžvelgti ir pripažinti praeities klaidas". 
Kituose stenduose - autoriaus knygos, nedi
deli leidinukai, žurnalai su jo straipsniais, kitų 
darbai, nuotraukos. 

Atverstame autobiografijos puslapyje ra
šoma: "Ne tik už gerą sveikatą, bet ir už moks
lą dėkoju Dievuliui ir ~amai, kuri šių metų 
vasario 12 d. sulaukė Cikagoje aštuoniasde
šimt metų". Šalia žurnalo Žemaičių praeitis su 
autobiografija, Senosios Lietuvos vaidmuo Eu
ropos istorijoje (Kaunas, 1936), Praeities reikš
mė lietuvių tautos išsilaikymui (Aidai, 1947: 
tomas padėtas ant plačios tautinės juostos), 
Z. Ivinskio disertacija vokiečių kalba (išleista 
Bedyne 1933 m.) su dedikacija prof. l. Jony
nui, o "Sakalo" išleista knyga Vytautas Didysis 
su antspaudais, rodančiais, kad tai Romos 
marijonų dovana bibliotekai. Yra čia ir du di
dieji Medininkų vyskupai M. Giedraitis ir M. 
Valančius (Žemaičių žemė, 1999, Nr. 1), taip 
pat Juozo Brazaičio Raštai 4 t.; jo straipsnio 
apie Z. Ivinskį pavadinimas Lygioj plotmėj su 
Europos mokslininkais - paimtas parodos pri
statymui. 

Daug kas čia sudėta, parodyta. Sužinome: 
"Buvo užsimojęs parašyti Lietuvos valstybės 
politinės tautos istoriją", turėjo "ne tik tvirtą 
fundamentinių žinių pagrindą, bet ir gilų atsa
komybės už kiekvieną teiginį jausmą". Z. 
Ivinskis bene vienintelis mūsų istorikas vaka
ruose, pripažintas kaip mokslininkas. (Buvo 
Bonos universiteto profesorius nuo 1963 m. 
iki mirties - 1971 m., dabar istorikų archyvas 
ir dienoraščiai perduoti Nacionalinei Mažvydo 
bibliotekai). Paskutiniame stende didelė nuo
trauka - palaikų perkėlimas į Vilniaus Anta
kalnio kapines 1998 m. spalio 2 d. 

Už parengtą parodą (gigantui...) padėkoti 
reikėtų bibliotekos darbuotojai E. Paškevičiū
tei-Kundrotienei, talkininkėms R. Kazlaus-
kienei, l. Norkienei. v 

P.S. 2008 m. gegužės 31 d. Plungėje (Ze
maičių dailės muziejuje) įvyko Z. Ivinskio 
šimtmečiui paminėti skirta konferencija. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Gedulo ir vilties diena 
Lietuvos seime birželio 

12 d. buvo iškilmingai pami
nėtos Gedulo ir vilties, Oku
pacijos ir genocido dienos 
bei Lietuvos laisvės lygos 30-
metis. Minėjime kalbėjo sei
mo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, Lietuvos laisvės 
lygos steigėjas ir vadovas 
Antanas Terleckas, seimo 
narys Povilas Jakučionis, 
Lietuvos istorijos instituto 
vyr. mokslo darbuotojas dr. 
Algimantas Kasparavičius, 
Lietuvos laisvės lygos tary
bos narys, seimo narys Vy
tautas Bogušis. 

Vyko Vytauto Putnos pa
rodos atidarymas ir knygos 
Pavasarį paukščiai į tėviškę 
grįžta, o mes ar sugrįšim ka
da? sutiktuvės. Ji skirta Ge
dulo ir vilties dienai pami
nėti. Paroda atspindi Igarkos 
miesto, Jermakovo lagerio, į 
Igarką ištremtų lietuvių sun
kias gyvenimo ir darbo sąly
gas, nuo bado, šalčio ir ligų 
mirusiųjų laidotuves, lietu
viškas kapines, 1989 m. ir 
1990 m. palaikų pervežimą į 
Lietuvą ir iš Igarkos atvežtų 
palaikų sutikimą Kėdainių 

oro uoste. 

Pasitarimas Ispanijoje 
Birželio 23 d. ministeris 

pirmininkas Gediminas Kir
kilas su Europos sąjungos 
komisaru Joaquin Almunia 
Saragosoje aptarė aukštas 
maisto ir energetikos ištek
lių kainas pasaulio rinkose, 
pranešė BNS. Komisaras, at
sakingas už ekonomikos ir 
pinigų politiką, pareiškė, 
kad Lietuva iš Baltijos šalių 
atrodo geriausiai. Vertinant 
ekonominę situaciją Baltijos 
šalyse, Lietuvos rodikliai yra 
geriausi ir teikia daug vilties, 
kad ekonomikos nusileidimas 
bus švelnus, palyginti su Lat
vija ir Estija. Komisaro nuo
mone, neblogas Lietuvos 
ekonomikos perspektyvas 
liudija ir didėjantis sugrįž
tančių emigrantų skaičius. 

G. Kirkilo nuomone, im
portuojamo iš vieno šaltinio 
dujų kainų kilimas daro di
delės įtakos infliacijos rodik
liams Lietuvoje ir pabrėžė, 
kad nepaisant artėjančių 
seimo rinkimų, Lietuva lai
kysis finansinės disciplinos 
ir formuos subalansuotą 
2009 m. biudžetą. 

"Tautos prisikėlimo partija" 
LGTIC žiniomis, Vilniu

j e gegužės 22 d. buvo su
rengtas antrasis "Tautos pri
sikėlimo partijos" steigiama
sis suvažiavimas. Partijos at
stovų teigimu, laikantis visų 
procedūrinių ir procesinių 
reikalavimų, suvažiavime 
dar kartą buvo patvirtinta 
partijos programa, įstatai, 
išrinkta taryba ir partijos pir
mininkas. Suvažiavime tie
siogiai ar per įgaliotus at
stovus dalyvavo 1367 steigė
jai, kurių partijos steigėjų 

sąraše yra per 2,000. 
Partijos pirmininko Arū

no Valinsko teigimu, parti
jos iniciatyvinė grupė suren
gė pakartotinį suvažiavimą, 

kad būtų pašalintos forma
lios priežastys vilkinti "Tau
tos prisikėlimo partijos" įre
gistravimą ir spekuliuoti 
skirtingomis įstatymų inter
pretacijomis. 

Į pirmąjį steigiamąjį su
sirinkimą gegužės 19 d. te
susirinko apie 200 žmonių. 
Dalis jų atstovavo keliems ir 
daugiau narių, tad bendras 
skaičius asmeniškai dalyva
vusiųjų ir dalyvavusiųjų per 
atstovus siekė 687. Pagal Ci
vilinį kodeksą, norint steigti 
partiją būtina turėti 1,000 
narių. 

Kita nauja partija 
Gegužės 21-22 d.d. Kau

ne surengtas partijos "Pro
fesinių sąjungų centras" 
(PSC) steigiamasis suvažia
vimas. Pirmininku išrinktas 
buvęs socialdemokratas, da
bartinis Lietuvos profesinės 
sąjungos "Sandrauga" vado
vas Kęstutis Juknis. Taip pat 
išrinkti 3 pirmininko pava
duotojai ir 13 narių prezidiu
mas. Iniciatyvinė grupė su
rinko 1260 steigėjų parašų, 
kurie savo arba savo atstovų 
vardu steigiamojoje konfe
rencijoje išrinko valdymo or
ganus, patvirtino įstatus ir 
veiklos programą. 

Partijos vadovo nuomo
ne, darbdaviai, gaudami mil
žiniškus pelnus, ne tik įta
koja politinę valdžią, bet ir 
patys dalyvauja įstatymų 
priėmime. Dėl nuolatinio 
profesinių sąjungų teisių var
žymo ir nekontroliuojamo 
darbuotojų išnaudojimo atėjo 
laikas ir profesinėms sąjun
goms turėti savo partiją. 

Ordinas žuvusiam 
Prezidentas Valdas Adam

kus Vyčio Kryžiaus ordino 
Didžiuoju kryžiumi apdo
vanojo kovos aplinkybėmis 
Afganistane žuvusį Lietuvos 
kariuomenės serž. Arūną 
J armalavičių už narsumą ir 
pasiaukojimą atliekant Lie
tuvos ir NATO užduotis. Ve
lionis tarnavo Lietuvos di
džiosios kunigaikštytės Bi
rutės motorizuotame pėsti
ninkų batalione, kurio pa
grindu sudaryta Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo 
grupės septintoji Lietuvos 
karių pamaina. 

Gegužės 28 d. A. J ar
malavičiaus palaikai palai
doti Alytaus miesto Klevų 
gatvės kapinėse. Į paskutinę 
kelionę Afganistane žuvusį 
karį lydėjo šeima ir artimieji, 
šimtai Arūno ginklo brolių, 
Lietuvos kariuomenės va
das, visi 16 Lietuvos kariuo
menės karo kapelionų, Kraš
to apsaugos ministeris, kiti 
vadovai, užsienio valstybių 
ambasadoriai ir karo atašė. 
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Vienas iš septynių Vilniaus Lukiškių aikštės projektų 

Lietuvai reikia tikrų partijų 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Patekus į mėsmalę vienintelis rūpestis yra 
netapti kotletu. Thda tampama klounais, paki
busiais ant verslo grupių virvučių, specialiai
siais agentais, dirbančiais teisėsaugos darbą, 
bet tik ne seimo nariais, laiku ir drąsiai priiman
čiais reikiamus įstatymus. Kad seimo nariai 
dėl neįgalumo patys nėra kalti, S. Stoma pa
aiškina: "iš vienos pusės - gabiausi Lietuvos 
verslininkai su aiškiais tikslais, valingi, išmo
ningi, mokantys prieiti prie valdžios ir turintys 
šioje terpėje geriausiai veikiančių poveikio 
priemonių; iš antros - lengvai manipuliuojami 
politikai ir biurokratai, turintys tik nomenkla
tūrinius, o ne valstybinius tikslus". O Dalius 
Stancikas įžvelgia: "likimo ironija: tiek laiko 
konservatorius daužę 'Williams' ir 'Mažeikių 
naftos' tema, pagaliau socialdemokratai savo 
kailiu gali pajusti, ką reiškia patekti į panašią 
energetinę pasiutpolkę". 

Dabar visi sako, kad blogio šaknis yra val
džia ir, kad žuvis pūva nuo galvos. Tučiau, kal
tinti vien tik valdžią ir dėl jos konkuruojančias 
partijas netikslu. Anot Andriaus Navicko, 
"Lietuvos ateities kūrimas nėra vien partijų 
reikalas, ir nieko gero nebus, jei aktyvūs pilie
čiai, visuomeninės organizacijos tik stebės iš 
šalies politinius procesus ir reikš savo nuomo
nę, kaip profesionalūs teatro kritikai, stebėda
mi spektaklį. Ar mes patys žinome, koks turi 
būti seimas, kokios turi būti partijos?" 

Mes ne tik nežinome, kokie turi būti poli
tikai, tačiau, kaip teigia Egidijus Aleksandra
vičius, negerbiame esamų: "savęs negerbiantys 
žmonės juk neims gerbti iš savo tarpo išrinktų 
atstovų". Prastas visuomenės požiūris į val
džią neveda prie pozityvaus ir pilietiško mąs
tymo, tačiau blogiausia, kad tuo gali būti suin
teresuota ir pati valdžia, o žiniasklaida tik dar 
labiau viską pagreitina. Pasak E. Aleksandra
vičiaus, "labiausiai keliantis nerimą yra kitas 
įtarimas: savo nepakaltinamumu ir galia susi
rūpinusi aukštoji biurokratija pati yra suinte
resuota seimo diskreditacija ( ... ) bandau 
klausti, ar mes patys -viešieji kalbėtojai ir kri
tikai - iš įkarščio neprisidedam prie šio dar
bo". Be pagarbos nebus ir pilietiškumo. Opi
lietiškumas - ne šiaip sau tuščias žodis, tai vi
suomenės sąžinė, be kurios nebus atsakomy
bės už valstybės ateitį. 

Tuigi, dėl blogos padėties kaltinti galime 
ir objektyvias priežastis, tokias, kaip pereina
mąjį laikotarpį (t.y. nebrandžią demokratiją), 
išorės priešus ar verslo grupių alkį, tačiau no
rėdami būti iki galo sąžiningi - atsakomybę 
turime prisiimti kiekvienas. 

Kaip turėtų būti? 
Lieka klausimas: kas bus toliau ir ką dary

ti, kad būtų geriau? Thčiau visų pirma turime 
žinoti, ko mes norime? Blogiausia, kad kaip 
tik šito mes ir nežinome arba net negalvojame 
apie tai. Pasak A. N avicko, "mes patys nežino
me, ko iš jų dera reikalauti, ko - ne, politikai 
nejaučia savo rinkėjų pasitikėjimo ir suprati
mo, baiminasi daryti reikalingus, bet nepopu
liarius sprendimus". Lietuvoje nėra abipusio 
ryšio ne tik tarp visuomenės ir valdžios, bet 
apskritai tarp žmonių. Visuomet išlieka santy
kis: "mes ir jie". Kiekvienos atskiros partijos, 
organizacijos, bendruomenės, galų gale kiek-

vieno žmogaus veikimo vektorius nukreiptas 
griežtai savų interesų kryptimi ir nėra jokio 
noro solidarizuotis bendram, aukštesniam 
tikslui. Solidarumo visuomenėje trūkumas yra 
liga, kurią visų pirmą reikia gydyti. Vaistų toli 
ieškoti nereikia. Viena vertus, tai mūsų kultū
ros, tradicijų, tautiškumo puoselėjimas, kad 
žinotume, kas mes ir kas mus sieja. Kita ver
tus (ir tai jau daugiau valdžios užduotis), rei
kia pagaliau turėti valstybės viziją ... Kuo mūsų 
Lietuva yra ypatinga? Ką ji gali pasiūlyti pa
sauliui? Kalbos apie tai vyksta, tačiau tos vizi
jos kaip nėr, taip nėr. Nekalbu apie biurokrati
nį vaiduoklį, įkalintą popieriniuose labirintuo
se. Kalbu apie visuomenėje suprastą ir priim
tą žinojimą, kuris žadintų ir jungtų mus visus 
dėl bendro tikslo. 

Grįžtant prie partijų dera pripažinti, kad 
jų yra per daug. Kita vertus, baiminamasi ir 
dvipartinės sistemos, kurią Dalius Stancikas 
teigia neišvengiamai kerojant jau šiandien: 
"pabudus iš rožinių svajų ir pažvelgus rūsčiai 
realybei tiesiai į akis, turėtume pripažinti, kad 
dvipartinė sistema yra ne tik neišvengiama 
Lietuvos ateitis, tai jau ilgametė mūsų tikrovė 
(„.) dar kokį dešimtmetį, o tikriausiai ir ilgiau, 
be socialdemokratų ir konservatorių nebus 
įmanomos jokios valdžios - nei daugumos, nei 
mažumos". 

Nebūčiau toks tikras dėl dvipartinės siste
mos, tačiau partijų skaičius privalo mažėti. 
Kristalizuojantis kelioms stiprioms partijoms 
laimėtume daug privalumų: 1) palengvėtų ir 
sustiprėtų rinkėjų apsisprendimas; 2) rinkėjų 
valia būtų labiau determinuota, nes nebūtų 
prarandami balsai dėl rinkimų kliūčių; 3) su
mažėtų politinių migrantų; 4) įsigalėjus "švy
tuoklės principui" tarp keleto didelių partijų -
padidėtų partijų atsakomybė, mat pastaruoju 
metu po rinkimų, labai sunku suprasti kas iš tie
sų tuos rinkimus laimėjo„. 

Prie viso to prisidėtų ir dar vienas privalu
mas. Pasak A. Navicko: "dabartinis neskaid
rus biurokratinis valdymas turi būti pertvarky
tas, idant valstybės institucijos tarnautų žmo
nėms, valstybės tarnyboje dirbtų tikri savo sri
ties profesionalai, o ne 'savi' žmonės". Mažė
jant partijų skaičiui ir didėjant pačioms parti
joms, valstybės tarnyboje daugėtų profesiona
lų. Juk nepatyrusios partijos, su didelių pinigų 
ir viešųjų ryšių pagalba patekusios į valdžią, 
visomis išgalėmis stengiasi visur "pastatyti sa
vus", kurie nebūtinai yra dideli tos srities pro
fesionalai. Didesnį valstybinio darbo bagažą 
turinčios partijos ne tik turi daugiau reikia
mos srities savų profesionalų, tačiau ir drąsiau 
kviestųsi ir tikrus specialistus iš šalies užimti 
vieną ar kitą postą. Tuigi gausesnės, įtakinges
nės ir labiau vertybiškai atskirtos partijos stip
rintų politinę sistemą ir mažintų rinkėjų nusi
vylimą. Dingtų principas ''visi vienodai blogi". 
Būtų aišku, kas atsakingas už sprendimus ir 
kokia yra alternatyva. Valdžiai nepateisinus 
lūkesčių, kitą kartą rinktis galima būtų stiprią 
ir aiškią opozicinę jėgą. 

Tuigi viskas, ko reikia sveikesnės politinės 
sistemos raidai yra: l) mažiau, bet rimtesnių 
partijų; 2) daugiau solidarumo ir pilietiškumo 
visuomenėje; 3) aiškios valstybės vizijos, kuri 
bendram darbui telktų partijas ir pačius pilie
čius. (Straipsnis sutrumpintas. Red.) 

Bernardinai.It 
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===11 KANADOS ĮVYKIAI 1:---
PremijOS mokslininkams 

Pirmą kartą du žymūs 
kanadiečiai apdovanoti Kyo
to tarptautinėmis premijo
mis (tai savotiška Japonijos 
Nobelio premija). Ji kasmet 
skiriama pasaulyje pripažin
tiems mokslininkams už dar
bus mokslo, kultūros, meno 
ir filosofijos srityse. Anthony 
Pawson, Mount Sinai ligoni
nės Samuel Lunenfeld insti
tuto mokslininkas, apdovano
tas už darbus tiriant žmo
gaus organizmo ląstelių są
veiką. Jo atradimai naudingi 
tiriant vėžio, diabeto, kitus 
imuninės kilmės susirgimus. 
A. Pawson - Kanados medi
kų garbės galerijos laurea
tas. Karalienė už nuopelnus 
medicinos mokslui jam su
teikė garbingą titulą, A. 
Pawson yra laimėjęs kitas 
svarbias mokslo premijas. 
Montrealyje gyvenantis ir 
dirbantis Charles Tuylor Kyo
to premiją gavo už darbus 
visuomenės mokslo ir filoso
fijos srityse. Paskutinis jo dar
bas, sulaukęs prieštaringų 
vertinimų - tai tyrimas Kve
beko visuomenės nuostatų 
tautinių mažumų atžvilgiu, 
siūlant būdus išvengti toles
nio visuomenės skaldymosi. 

Kanados parlamentas 
pradeda vasaros atostogas. 
Praėjusieji metai konserva
torių mažumos vyriausybei 
buvo nelengvi. Jai teko at
remti opozicinių partijų kal
tinimus dėl bandymų papirk
ti nepriklausomą parlamen
tarą Cadman (dabar jau mi
ręs). Konservatoriai taip pat 
išvengė rimtesnių pasekmių 
dėl l mln. pereikvotų leisti
nų rinkimams lėšų. Bet dar 
neužsibaigė paskutinis tyri
mas dėl užsienio reikalų mi
nisterio M. Bernier aplaidu
mo. Kita vertus, vyriausybė 
sėkmingai įveikė išankstinių 
rinkimų grėsmę, balsuojant 
dėl Afganistano misijos pra
tęsimo iki 2011 m.; sumažin
tas GST, gana sėkmingai pa
tvirtintas biudžetas. Žengtas 
labai svarbus žingsnis vieni
jant Kanados visuomenę. 
Vyriausybės vardu buvo atsi
prašyta kiniečių, japonų, uk
rainiečių ir indų bei pirmo
sios tautos kanadiečių (indė
nų) bendruomenių už praei
ties skriaudas. 

Kanados gynybos stra
teginėms programoms ski
riama 260 bln. dol. Didžiau
sia lėšų dalis bus skirta vals
tybės sienų apsaugai, kovai 
su vidaus terorizmu. Beveik 
45 bln. skiriama armijos ap
rangai ir ginkluotei atnau
jinti. Planuojama įsigyti pa
čių moderniausių šarvuočių, 
ginkluotų fregatų ir karinių 
bei žvalgybinių lėktuvų. Nu
matytos lėšos gelbėjimo ir 
paieškų tarnybų būklei pa
gerinti, bus stiprinami pada
liniai gamtos nelaimėms ir 
tarptautinėms krizėms įveik
ti. Pirmąją Kanados strategi-

nę gynybos programą kriti
kai vertina palankiai, tik pa
stebėdami, kad per mažai 
dėmesio ir lėšų skiriama vals
tybės taikos misijoms. 

Otavoje su itin stipria 
apsauga prasidėjo terorizmu 
kaltinamo Kanados piliečio 
Khawaja teismas. Jis teisia
mas pagal naują antiteroriz
mo įstatymą. Khawaja buvo 
suimtas prieš 4 metus, D. 
Britanijoje atskleidus vidaus 
teroristų suokalbį sprogdinti 
prekybos centrus, energeti
kos jėgaines, naktinius klu
bus ir kitas žmonių susirin
kimo vietas. Khawaja, tuo
met dar Kanados užsienio 
reikalų ministerijos kompiu
terių specialistas, netgi iš sa
vo darbovietės siuntė el.ži
nutes savo bendražygiams į 
Angliją, mokydamas kaip 
pasigaminti bombų sprogdi
nimo įtaisus. Jis netgi bandė 
pasinaudoti užsienio reikalų 
ministerijos specialiu pasiun
tiniu, kurį saugo diplomati
niai susitarimai, ketindamas 
perduoti nuotolinės bombos 
valdymo įtaisą į Angliją. 
Anglijoje jo bendražygiai nu
teisti ilgam kalėjimo laikui. 
Khawajai, jei bus įrodyti visi 
7 pateikti kaltinimai, irgi 
gresia ilgi laisvės atėmimo 
metai. Pagrindinis liudytojas 
- slaptas policijos agentas, 
pats dalyvavęs teroristų orga
nizacijoje, už bausmės nuo
laidas sutiko liudyti teisme. 
Jis teigia, kad kartu su kaltina
muoju Khawaja yra buvęs tre
niruočių stovykloje Pakistane. 

Kanados pilietis inži
nierius, dirbantis Kaliforni
joje, sulaikytas ir nuteistas 
už ekonominį šnipinėjimą. 
Jis bandė parduoti Kinijai ir 
kitoms Azijos valstybėms 
kompiuterines JAV karo la
kūnų mokymo programas. 
Kiniečių kilmės kaltinama
sis nuteistas 2 metams kalė
jimo, jam p~skirta 100,000 
dol. bauda. Siaurės Ameri
kos valstybės vis dažniau su
siduria su ekonomine žval
gyba Kinijos naudai. 

Kanados ekonominiame 
klube, Otavoje, kandidatas į 
JAV prezidentus J. McCain 
užtikrino kanadiečius, kad, 
tapęs prezidentu, jis nekeis 
NAFfA sutarties. Pavasarį 
Kanados diplomatinė tarny
ba paskelbė pokalbį su kito 
kandidato demokrato B. 
Obamos patikėtiniu. Jis rin
kėjams buvo pareiškęs, kad 
ši sutartis turi būti peržiūri
ma, nes amerikiečiai praran
da daug darbo vietų. Priva
čiame pokalbyje buvo pasa
kyta, kad tai tik rinkiminės 
kalbos. Kanados vyriausybė ne
sėkmingai bandė išsiaiškinti, 
kas paskelbė privačius po
kalbius, pažeidžiant diplo
matijos taisykles ir nesikiši
mą į bet kokius kaimyninės 
valstybės politinius proce
sus. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
KODĖL IŠVYKSTA? 
Nepriklausomybės me

tais valstybinės Lietuvos 
mokslo ir studijų instituci
jos prarado per 750 mokslo 
darbuotojų, neįskaitant ma
gistrų, išvykusių į užsienį 

studijuoti doktorantūroje ar 
į užsienį ne į mokslo institu
cijas išvykusių dirbti tyrėjų 
ir mokslininkų. Tikrasis ty
rėjų ir mokslininkų emig
racijos mastas turėtų būti 
dar didesnis, parodė Užsie
nio lietuvių rėmimo centro 
užsakymu atliktas socialinis 
tyrimas. Lyginant su dabar
tiniu mokslininkų ir tyrėjų 
skaičiumi Lietuvoje, pra
rasti 750 mokslininkų ir ty
rėjų sudarytų beveik 5% vi
sų mokslo darbuotojų. Pagal 
Lietuvos mokslo institucijų 
kiekybinės apklausos duo
menis, 41 % moksline tiria
mąja veikla užsiimančių ins
titucijų padalinių darbuo
tojų yra išvykę trumpa
laikiam darbui, 23% - ilga
laikiam darbui į užsienį. Pa
stebima, kad su protų nute
kėjimu daugiausia susiduria 
fiziniai ir biomedicinos 
mokslai. Juose pastebimas 
ir didžiausias darbuotojų 
skaičiaus mažėjimas. Tyri
mo duomenys rodo, kad pa
grindinės išvykimo iš Lie
tuvos priežastys yra moks
linio tobulėjimo siekis ir ne
pasitenkinimas mokslo ir 
studijų būkle Lietuvoje. Iš
vykę jauni mokslininkai nori 
kelti savo kvalifikaciją, dirb
ti pasaulinio lygio mokslo 
centruose, susipažinti su 
pasaulinėmis mokslo ten
dencijomis, vykdyti ino
vacinius tyrimus, daryti 
tyrimus mokslo srityse, ne
turinčiose tradicijų Lietuvo
je. Dar viena iš pagrindinių 
išvykimą lemiančių priežas
čių - nepasitenkinimas blo
gomis darbo sąlygomis Lie
tuvoje, uždara mokslo siste
ma, neveiksminga mokslo 
politika dėl hierarchinių 
santykių akademinėje bend
ruomenėj e. Trečia pagal 
svarbą priežasčių grupė -
ekonominiai motyvai: men
kas darbo užmokestis, pras
tos gyvenimo sąlygos. Dau
guma Lietuvos mokslininkų 
ketina sugrįžti. Daugiausia 
kritikos susilaukė Lietuvos 
mokslo administravimo 
problemos: biurokratiniai 
suvaržymai ir viešųjų pirki
mų procedūros, labai ap
sunkinančios projektų vyk
dymą ir per didelis moksli
ninkų pedagoginis krūvis, 
neleidžiantis atsidėti moks
liniams tyrimams. 

GYVŪNAI PAVOJUJE 
Lietuvos gyvūnų globos 

draugija (LGGD) stabdo 
savo veiklą, nebeturi lėšų 
atsiliepti į pranešimus ir gel
bėti gyvūnus visoje Lietu
voje, tačiau kol kas dar pri
ims žvėris bei paukščius, ku-

rie bus pristatyti į LGGD 
centrinę būstinę Kaune. Ge
gužės mėnesį finansavimą 
nutraukė pagrindinė ilga
metė rėmėja "N aturewatch 
Foundation" iš Didžiosios 
Britanijos. Užsienio orga
nizacija nebeįstengia su
rinkti aukų Lietuvos labui, 
jų rėmėjai mieliau aukoja 
šalims kaip Ukraina ar Ki
nija, kur žiaurus elgesys su 
gyvūnais ten tebėra kasdie
nybė. Dėl lėšų trūkumo LG
G D nedalyvavo ir gegužę 
Aplinkos ministerijos skelb
tame konkurse laukinių gy
vūnų gelbėjimo bei reabi
litacijos darbams atlikti. 
Pernai Aplinkos ministerija 
laukinių gyvūnų gelbėjimui 

skyrė 60,000 litų, o tai su
darė apie 32% visų draugi
jos išlaidų. "Naturewatch 
Foundation" skyrė daugiau 
kaip 102,000 litų (55.5%) ir 
dar beveik 22,000 (12.5%) 
surinkta iš gyventojų LGGD 
paskirtos pajamų mokesčio 
dalies. Dažniausiai draugi
jos narių pagalbos prireikia 
gandrams, gulbėms, kar
veliams, stirnoms, ežiams. 
Aplinkos ministeris Artūras 
Paulauskas pripažįsta, jog 
laukinių gyvūnų gelbėjimo 
problema yra aktuali ir žada 
ją artimiausiu metu spręsti. 
Bus svarstoma galimybė di
dinti ministerijos LGGD 
skiriamą finansavimą arba 
ieškoti kitų gyvūnų gelbėji
mo paslaugų teikėjų. Aplin
kos ministerija taip pat žada 
pasirūpinti, kad artimiausiu 
metu Lietuvoje būtų įsteig
tas Gyvūnų reabilitacijos 
centras, kuris teiktų gyvū
nams reikalingą pagalbą. 
Laukinė gyvūnija yra valsty
bės turtas, todėl tokia tar
nyba turėtų būti finansuoja
ma iš valstybės biudžeto. 
Siūloma, kad toks centras 
galėtų įsikurti Kaune, kur 
veikia Veterinarijos akade
mija, yra zoologijos sodas ir 
kitos institucijos. Gyvento
jai, pastebėję paklydusius ar 
sužeistus gyvūnus, turi apie 
tai informuoti savo miesto 
ar rajono aplinkos apsaugos 
agentūrą, veterinarijos gy
dytojus, visuomenines gy
vūnų globos organizacijas. 

SOSTINĖ - 3-ioji 
Vilnius užėmė trečią vie

tą tarp visų Vidurio ir Rytų 
Europos miestų pagal gy
venimo lygį. Geriausia vieta 
gyventi Vidurio ir Rytų Euro
poje yra Praha. čekijos sosti
nė užėmė 71 vietą britų kon
sultavimo agentūros "Mercer'' 
sudarytame sąraše. 74 vietoje 
- Budapeštas, 78 - Vilnius, 82 
- Liublijana, 85 - Varšuva. 
Tyrimo duomenimis, aukš
čiausias gyvenimo lygis pa
sauliniu mastu - Europos 
miestuose: pagal pragyveni
mo lygį 2007 m. 1 vietoje atsi
dūrė Ciurichas, toliau - Vie
na, ženeva. Ketvirtas liko Ka
nados miestas Vankuveris. 

LIETUVI TELKINIUOSE i-----
Stebuklingasis paveikslas Montrealio 

v 

Sv. Kazimiero šventovėje 
Montrealio Šv. Kazimiero 

parapiječiai ir svečiai, sekma
dienį, birželio 15, paminėjo 
Švč. Mergelės Mar9os 400 
metų apsireiškimo Siluvoje 
jubiliejų. Po Mišių ir nuotrau
kų lauke visi suėjo į salę. Kle
bonas kun. Aloyzas Volskis 
pasveikino svečius ir parapi
jiečius. Jis pakvietė vyskupą 
Rimantą Norvilą pasakyti ke
letą žodžių. Vyskupas pasvei
kino visus ir paminėjo, kad 
esąs pirmą kartą Montrealyje. 
Padėkojo Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijai už 
jų paramą vaikų namams Lie
tuvoj e, visiems už šiltą pri
ėmimą, dviejų lietuvių Mont
realio parapijų klebonams, 
broliams kunigams, parapijos 
komitetui, tarė kelis žodžius 
apie prelatą Edmundą Putri
mą ir kleboną emeritą dr. kun. 
Feliksą Jucevičių. Jam buvo 
malonu pamatyti tiek daug 
dalyvių naujoj atremontuotoj 
šventovėj. Truputį papasakojo 
apie gyvenimą Lietuvoje. 

Prel. E. Putrimas taip pat 
tarė kelis žodžius, padėkojo 
klebonui kun. A. Volskiui ir 
parapijos komitetui. Šiemet 
jis organizuoja maldininkų 
kelionę į Lietuvą Šiluvos Švč. 
M. Marijos 400 metų jubilie
jaus proga. Kleb. kun. A. Vols
kis linkėjo visiems geros šven
tės, nes su kleb. kun. G. Miel
dažiu turėjo važiuoti į Otavą 
tuo pačiu tikslu. 

Vyko linksmas, įdomus 
koncertas. Ansamblis "Melo
dija" su vadovu Aleksandru 

:Į'rie Šv. Kazimiero parapijos šventovės Šimtmečio kryžiaus su 
Siluvos Marijos paveikslu Vilkaviškio vysk. R. Norvila, kle
bonas kun. A. Volskis ir parapijos veikėjos š.m. birželio 15 d. 

Stankevičium padainavo dai
nų iš Montrealio Lietuvių 
choro neseniai išleistos CD 
Šlama šilko vėjas. 

Po koncerto parapijos ko
miteto pirm. Alice Skrupskytė 
pristatė Joaną Adamonytę, 
buvusią parapijos šimtmečio 
komiteto pirmininkę, kuri 
įteikė parapijos šimtmečio su
venyrus vyskupui R. Norvilai 
ir prel. E. Putrimui. A. Skrups
kytė pristatė Juliją Bernotie
nę, kuri buvo paruošus nuo
traukų parodą iš maldininkų 
kelionės į Šiluvą 2004 m. Pir-

mininkė baigė oficialią prog
ramą dėkodama vyskupui R. 
Norvilai, prel. E. Putrimui, 
kleb. emeritui dr. kun. F. Ju
cevičiui, kun. Powers, Andriui 
Gapučiui ir Montrealio lietu
vių kredito unijai LITAS, 
KLKM dr-jai, Šv. Onos ir Šv. 
Elzbietos draugijoms, "Melo
dijai" ir vadovui A. Stankevi
čiui, virtuvės darbininkams ir 
parapijos komitetui bei kleb. 
kun. A. Volskiui ir kleb.kun. 
G. Mieldažiui. Ji pakvietė 
vysk. R. Norvilą palaiminti 
stalus. Vyko šilti pietūs. VL 

Šv. Kazimiero parapijos tikintieji su dvasiškiais prie Šiluvos Marijos paveikslo po iškilmingų 
Mišių š.m. birželio 15 d. 

' Ansamblis "Melodija", vad. Aleksandro Stankevičiaus, atlieka šventėje meninę programą 



Edmonton, AB 
MIRĖ SENIAUSIAS KA

NADOS LIETUVIS. Išgyve
nęs 106 metus, Jonas (John) 
Garbenčius mirė š.m. birželio 
9 d. Edmontono slaugos na
muose. Jonas gimė netoli 
Plungės, Lietuvoje, 1902 m. 
sausio 17 d. dvylikos brolių
seserų šeimoje. Jis buvo vy
riausias, bet pergyveno visus 
savo brolius ir seseris. Netu
rėdamas lėšų ir būdamas ma
žo išsilavinimo, Jonas sulau
kęs 20 metų stojo į Lietuvos 
kariuomenę, kavalerijos pul
ką. Ištarnavęs trejus metus, 
jis su savo draugu pradėjo ma
žą verslą, bet po kelerių metų 
nusprendė ieškoti laimės už
sienyje. Stabtelėjęs dviem sa
vaitėm Prancūzijoje, pasiekė 
jis Kanadą 1928 m. balandžio 
mėnesį. Pirmiausia apsistojo 
Saskatchewan, bet netrukus 
persikėlė į Albertos provinciją, 
kur pasiliko visam gyvenimui. 

Padirbėjęs kurį laiką pas 
ūkininką ir susipažinęs su Ka-

Pagėgių savivaldybės ta
ryba š.m. birželio 12 d. patvir
tino vidurinei mokyklai gim
nazijos statusą ir vardą. Mo
kykla pavadinta Algimanto 
Mackaus gimnazija. Tuopa
gerbtas ir &,imtajame mieste 
įamžintas Cikagoje 1964 m. 
gruodžio 28 d. automobilio 
nelaimėje žuvęs, vos 32 metų, 
poetas Algimantas Mackus, 
gimęs Pagėgiuose 1932 m. va
sario 11 d. Velionis Čikagoje 
vedė literatūrinę laidą Margu
čio radijuje, aktyviai reiškėsi 
"Santaros-Šviesos" sambūry
je, buvo avangardinio mąsty
mo poetas. Atnaujintose Pa
gėgių vidurinės mokyklos pa
talpose 2006 m. vyko iškilmės, 

A.a. Jonas (John) 
Garbenčius 

nados ūkio darbais, pats nusi
pirko mažą ūkį prie Edmon
tono miesto, kur pradėjo au
ginti lapes, šeškus ir pardavi
nėti tų žvėriukų kailius. Ka
dangi tais laikais tie kailiai 
buvo populiarūs, tai jo verslas 
sekėsi gerai. Netrukus jis susi
pažino su jauna imigrante iš 
Europos, Rose, ir jie 1934 me
tais sukūrė šeimą. Jonas ir Ro
se užaugino 6 vaikus (vieną 
sūnų ir penkias dukteris), iš 
kurių penki vis dar gyvena Ka-

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

buvo atidarytas A. Mackui 
skirtas kambarys-muziejus. 
Mokyklai statuso ir vardo su
teikimo proga, ateinantį ru
denį numatomos iškilmės, ku
riose, tikimasi, dalyvaus ir po
eto gerb~ų iš JAV. (Pasinau
dota E. Sulaičio pranešimu 
Pagėgiuose jau turime Algi
manto Mackaus gimnaziją. 
Red.). 

Kanados milijonierių 

skaičius per paskutiniuosius 
metus padidėjo 9%. Iš viso 
1.1 min. šeimų gali pasi
džiaugti milijoninėmis kas
metinėmis pajamomis (skai
čiuojant grynąjį metinį pelną). 
Pastebėta, kad milijonieriais 
tampama daug anksčiau -

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

nadoje ir JAV su savo šeimo
mis. 

Po kurio laiko besiplės
damas Edmontono miestas 
pasiekė jo ūkį - Jonas turėjo 
parduoti savo žemę miestui ir 
likviduoti verslą. Jo žmona 
Rose jau seniai mirusi. Jonas 
per visus savo gyvenimo 106 
metus buvo sveikas, išsisau
gojo nuo įvairių epidemijų, 
kurių visur pasitaikė. 

Išėjęs į pensiją ir nuo
bodžiaudamas, jau būdamas 
80 metų, pradėjo su viena iš 
savo dukterų vėl naują verslą 
- prekybą daržovėmis, o per 
savo 100 metų gimtadienio 
sukaktuves jis dar gerai pašo
ko su savo dukterimis Edmon
tono Lietuvių Namuose. 

Velionis ir jo visa šeima 
visuomet prisidėjo prie Ed
montono lietuvių veiklos. To
dėl Edmontono ir apylinkių 
lietuviai labai liūdi jo netekę. 
Nuoširdžiai reiškia gilią užuo
jautą visai jo šeimai. Velionis 
palaidotas "Holy Cross Ce
metery" Edmontone. vk 

daugiausia dėl padidėjusių 
nekilnojamosios nuosavybės 
kainų, sėkmingai investuo
jant. Padidėjo skolininkų kie
kis: kiekviena šeima vidutiniš
kai yra skolinga 82,500 dol. 
Teigiamas poslinkis - daugiau 
kaip 134,000 sumažėjo šeimų, 
kurios naudojasi nedarbo pa
šalpomis, gyvena tik iš pensi
jos ar gaudami socialines pa
šalpas. Kanados gamtosaugi
ninkai pastebi, kad turtingesni 
asmenys, vartodami daugiau 
prekių, įvairios technikos ir 
elektronikos, palieka didesnį 
teršalų kiekį aplinkoje. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Renata Bernotienė TREM
TINĖS ONOS ISTORIJA, 
dokumentinė apysaka, 94 psl. 
ir kieti viršeliai; redagavo Ri
ma Dulkinienė, dailininkė 
Diana Monkevičiūtė; išleido 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, 
Didžioji g. 17/1, LT-081128 
Vilnius. Tiražas 1500 egz. Kny
goje panaudotų piešinių ir jų 
fragmentų autoriai - konkur
so "Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija" dalyviai. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.teyzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Kviečia
me susipažinti su juo ir siųsti 
savo pastabas elektroniniu paštu 
- teyzib@rogers.com 

nr/AA ... V FOUR SEASONS 
IV'f/rlnt\. REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna· 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, SLayncrio ir 

o llingwoodo apy
li n k · sc kreipk itės i 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mietai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmls.com 
Tinklalap is: www.homesgeorgianbay.com 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Sunny Hills, FL, lietu
viai gegužės 11, sekmadienį, 
šventė Švč. Mergelės Mari
įos 400 metų apsireiškhp.o 
Siluvoje jubiliejų. Rytą Sv. 
Teresės šventovėje Mišias 
atnašavo ir prasmingą pa
mokslą pasakė prel. Francis 
Szczykutowicz, pabrėžda
mas Dievo dovaną Lietuvai 
- Švč. Mergelę Mariją, lydin
čią kraštą per jo istoriją, o 
Lietuva tapusi Marijos že
me. "Antrosios jaunystės" 
choras, vadovaujamas Ge
nės Beleckienės, pagiedojo 
giesmę Švč. Šiluvos Mergelei 
Maryai (Stasio Sližio ), o Ele
na Zebertavičienė solo pa
giedojo Ave Maria. Po pa
maldų buvo pašventintas 
Marijos paveikslas, kuris ke
liaus iš namų į namus. Po 
pietų vyko tolesnė programa 
gražiai papuoštoje parapijos 
salėje. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Izidorius Gedvila, dar 
pasidalinęs mintimis bei atsi
minimais apie Šiluvą. Julija 
Nakienė vaizdžiai kalbėjo 
apie Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje. Eilėraštį Švč. Mari
jos paveikslas paskaitė Vin
cas Žebertavičius. 

Kartu buvo minima ir 
Motinos diena. Bronė Na
kienė padeklamavo eilėraštį 
Mirusioms motinoms. Eilė
raštį Mamai paskaitė Valė 
Zubavičienė. Moterų kvar
tetas, kurį sudaro Ona Ado
maitienė, Julija Čepukienė, 
Bronė N akienė ir Elena Že
bertavičienė, padainavo Ta
da aš nežinojau, taipgi ir dvi 
liaudies dainas: Mėgstu vasa
ros vakarą tylŲ., ir Išėja~ išėja~ 
išėjai. Elena Zebertavičienė 
solo padainavo dainą Šilagė
lės mama. Buvo pagerbta vy
riausia mama Olga Mamai
tienė, kuriai buvo įteikta gė
lių puokštė. Po programos 
pasivaišinta kavute ir ska
nėstais. 

Vokietija 
Bonos mieste, Anebergo 

pilyje, gegužės 23-25 d.d. 
vyko kasmetinis Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimas. Buvo išrinkta 
nauja valdyba, linksmintasi 
su grupe "Elinas", atvykusia 
iš Lietuvos. Politikas Juozas 
Požėla apžvelgė lietuvių jau
nimo būklę Lietuvoje ir už
sienyje. Taipgi aptartas pasi
rengimas Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui Pietų 
Amerikoje. Susipažinta su 
vasarą įvyksiančiu renginiu 
"Euro festivalis", išklausyti 
pranešimai apie atliktus dar
bus, pasitarta dėl tolesnės 
veiklos. Jaunimas kepė bul
vių plokštainį (kugelį), šoko 
ir daug kalbėjosi. Išrinkta 
nauja valdyba šios sudėties: 
pirm. Aidas Šiugždinis, vice
pirm. Laima Balčiūnaitė, 

sekr. Greta Stanscheitis, ižd. 
Elena Ladygaitė. 

Airija 
Lietuvių laikraštis Airi

joje Saloje rašo apie darbų 
sumažėjimą Airijoje, ypač 
statybų srityje. Apie tai buvo 
rašoma airių spaudoje jau 
pernai. Pranašavimai virto 
tikrove. Airijos statistikos 
departamentas paskelbė duo
menis, kurie rodo, kad staty
bos pramonės augimas su
stojo. Manoma, kad šiemet 
Airijoje statybos sumažės 
perpus. Lietuviai pradėjo 
gauti atleidimo iš darbo la
pelius ir suka galvas, kaip 
susirasti kitus darbus. Jau 
šiais metais iš statybų at
leista 30,000 darbininkų. At
leistieji bando įsidarbinti 
prie remonto darbų. Dau
giausia atleidžiama darbi
ninkų, nemokančių anglų kal
bos. Spėjama, kad Airijoje 
gyvena 120,000 lietuvių, ku
rių 25% dirba prie statybų. 

Rusija 
Novgorode gegužės 27-

28 d.d. skambėjo lietuvių 
muzikantų atliekama klasi
kinė muzika, buvo rodomi 
lietuviški filmai, surengtos 
parodos bei pristatyta istori
ko Edvardo Gudavičiaus 
knyga Lietuvos istorija. Me
ninę programą atliko Vil
niaus miesto savivaldybės 
Šv. Kristoforo orkestras ir 
Baltijos gitarų kvartetas. Su 
lietuviškomis tradicijomis 
žiūrovus supažindino reži
sieriai Andrius Stonys ir 
Giedrė Beinoraitė. Buvo 
parodyti penki filmai: G. 
Beinoraitės Troleibusų mies
tas bei Gyveno senelis ir bo
butė, A. Stonio Ūkų ūkai, 
Viena bei Skrydis virš Lietu
vos arba 51 O sekundžių tylos. 
Novgorodo apskrities kultū
ros rūmuose vyko paroda 
Lietuvos tautodailės tapyba ir 
karpiniai, o šio miesto Fil
harmonijos prieangyje buvo 
rodomos fotomenininkų 
Antano Sutkaus ir Ado 
Sendrausko nuotraukos. 

Vengrija 
Prie tūkstantmečio gar

sinimo prisidėjo ir Vengrijos 
lietuviai. Gegužės mėn. pra
džioje LT 1000 komanda 
lankėsi Budapešte, kur tūks
tantmečio albume buvo įam
žinti ir Vengrijoje gyvenan
tys tautiečiai. Į šį susirinkimą 
atėjo čia ilgą laiką gyvenan
tys lietuviai ir lietuviai stu
dentai, atvykę į Budapeštą 
studijuoti. Visi susirinkę tau
tiečiai gardžiavosi ant laužo 
iškeptu vengrišku guliašu. 
Budapešte veikia nedidelė 
bet darni Lietuvių bendruo
menė, palaikanti lietuvybę, 
rengianti susitikimus, šven
čianti tautines šventes. JA 

PAREMKITE Tėviškės žiburius auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai 
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Akimirkos iš PAJURIO LAKSTINGALŲ koncerto Toronte 

Birielio 15 d. Toronto Lietuvių Namuose įvykęs klaipėdiečių koncertas paliko daug gerų prisiminimų. Jaunqjų dainininką ir ją vadovės Aušros Račickaitės
Niparavičienės (pirma iš kairės) paruošta programa - klasikos, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių, liaudies muzikos kūrinių - nepaliko abejingų klausytojų. 
Jie negailėjo plojimų būsimajai dainininkei Laurai Zigmantaitei (vokalas), Karolinai Mandeikaitei (vokalas) ir jų vadovei. Daųeliui malonus atradimas 
buvo Roko Spalinsko (pirmas iš dešinės) seno lietuviško instrumento - skrabalą - muzika. Klaipėdos universiteto dėstytojo Žygimanto Laurinavičiaus 
(antras iš dešinės) rankų valdomas akordeonas dar kartą priminė apie šio instrumento galimybes, išgaunamos melodijos grožį Ntrs. K. Poškaus 

Pablogėjus Lietuvos ekonominei 
padėčiai, materialinė situacija privertė 
išvažiuoti į Kanadą. Pirmiau išvyko 
mano žmona, o paskui iškvietė mane. 
Tikėjausi išbūti kelerius metus, bet 
ten praleidau dvylika metų. Kanadoje 
vasaromis dirbdavau statybos ir re
monto darbus, o žiemomis paišinėjau, 
kūriau grindinio mozaikas, freskas 
ant sienų. 

-Ar bendraujate su Amerikos lietu
viais dailininkaia? 

- Priklausau Pabaltijo dai1ininkų 
asociacijai, ruošiame kasmetines pa
rodas. Tus asociacijos pirmininkas yra 
Romas Verbyla. Su asociacijos nariais 
dalyvauju aukcionuose, kurių pelnas 
skiriamas šeimoms, terorizuojamoms 
vyrų. 

- Kanados ir Lietuvas lietuviai: lala 
jie skirtingi? 

- Kanados lietuviai sako: "Mes 
Lietuvą mylime iš tolo". Jie jaučia 
sentimentų Lietuvai, bet, įsisukę į 
Amerikos gyvenimą, pagrindinį dė
mesį skiria materialinei gerovei. Dva
sinis gyvenimas jiems tapęs antraeiliu. 
Įvairiomis progomis mūsų lietuviai 
vieni kitiems dovanoja paveikslus ar 
knygas, o tarp Kanados lietuvių įpras
ta sveikinanti voką įdėti 100 dolerių. 

- Ko'/de Lietuvos ir Kanados kont
rastai? 

- Kai atvykau į Kanadą, mane pir
miausia apstulbino daugybė automo
bilių. Kvepiantys tualetai- didžiulis 
kontrastas senosios Kėdainių autobu
sų stoties tualetui. Iškart nustebino 
kultūringi, mandagūs, vieni kitiems 
pakantūs žmonės. Montrealyje gyve
na daugiau kaip 100 tautybių žmonės, 
bet nacionalinio antagonizmo tarp jų 
nepastebėsi. Tik prancūzai jaučiasi 
kiek aukščiau už kitus. 

Per dvylika pastarųjų metų paste
bimai pagražėjo Vilniaus senamiestis, 
parduotuvės niekuo nesiskiria nuo va
karietiškų. Vilniaus dangoraižiai man 
dar gražesni negu Montrealio. Vil
niaus minusas - automobilių kamščiai 
gatvėse, irzlūs, vieni kitiems nepakan
tūs žmonės. Mano žvilgsniu, anksčiau 
Lietuvos žmonės buvo draugiškesni, o 
dabar jaučiamas didesnis susipriešini
mas. 

- Ar tikrai ruoliatės grįtti gyventi į 
Lietuvą? 

- Dar kelerius metus, matyt, pa
būsiu Kanadoje, o paskui vis tiek grį-

Patogiau, maloniau 
Pokalbis su Montrealyje gyvenančiu dailininku 

Petru lbiansku 

šiu i Lietuvą, taip aš svajoju. Kanadoje 
gyventi yra patogiau, bet savo krašte -
maloniau. a.a gyvena duktė su dviem 
anūkėmis, čia - mano seserys, gimti
nės laukai. Duktė Evelina, baigusi 
konservatoriją, dirba Vilniaus muzi
kos mokykloje. 

-Ar esate aentimentolas? 

- Esu gana sentimentalus. Kartais 
būnu choleriško charakterio. Iš pažiū
ros atrodau ramus, bet viduje - šiek 
tiek "degantis". Iš prigimties esu vals
tietis, ir mane traukia realūs, konkre-

Dail. Petras lbianskas 

tūs dalykai, graži gamta. Kadangi bu
vau išvežtas i Sibirą, pamėgau kelio
nes. Už tai galiu dėkoti... tremčiai. 
Esu apkeliavęs Europos šalis, buvusios 
Tarybų Sąjungos kraštus, Kanados 
nacionalinius parirus. 

- Kilo jus sudomino freskos ir mo
zaikos? 

- Freskos technika yra labai sudė
tinga, nes jai reikia pačiam paruošti 
tinką. Tuo tinku galima lieti, kol jis 
yra pakankamai drėgnas, o tai trunka 
maždaug 5-8 valandas. Negalima daug 
taisyti, turi iš karto pataikyti. Freska 
reikalauja tikslumo, privalai būti ge
ras piešėjas, meistriškai valdyti kom
poziciją. Freskos technika yra skaidri, 
akvareliška, lyriška ir didinga, ilgalai
kė. O mozaika mane domina savo mo
mentalumu, santūriomis spalvomis. 

- Kokie jums paliam svarbiausi ir 
mieliausi darbai, nuveikti Lietuvoje ir 
Kmuulofe? 

- Freskos Teisingumas (Rokiškio 
teismo rūmuose) ir Medžiokl.ė (Mar
cinkonių kavinei), mozaikos Meliora
toriai MSV (Pelėdnagiuose) ir Medis 
(Lančiūnavos žemės ūkio technikumo 
fasadui užimanti 70 kvadratinių met
rų, viena iš didžiausių Lietuvoje). 
Montrealyje teko daryti grindinio mo
zaikas, esu sukūręs dekoratyvinį pano 
Graikijos jūra. Man pačiam mieliausi 
yra maži tapybos darbai, kuriuos pie
šiu tiesiai iš gamtos. Tokių kūrinėlių 
turiu nemažai. 

- Ką siekiate atskleisti sa'tlo dar
bais? 

- Peizažais siekiu parodyti savo 
požiūrį į gamtą, jos nuotaikas, o port
retais stengiuosi atskleisti žmogaus 
charakterį. Iš miestų mane labiau do
mina senojo Vilniaus architektūra, jo 
romantika, Montrealio dangoraižiai 
mane veikia gana šaltai. Kritikas Jonas 
Umbrasas yra pastebėjęs, kad mano 
paveikslai atspindi tikrąsias Vilniaus 
nuotaikas. Akivaizdu, kad mano dar
buose jaučiasi prancūziško impresio
nizmo įtaka. Neatsitiktinai: juk mūsų 
Dailės instituto profesoriai Antanas 
Gudaitis ir kiti buvo mokęsi prieškario 
Paryžiuje. 

- Kokie Lietuvos kūrėjai jums im
ponuoja labiausiai? 

- Tarpukario dailininkai Vladas 
Eidukevičius, Justinas Vienožinskis, 
Antanas Gudaitis ir kiti. 

- Kurio laikotarpio darbai ekspo
nuojami Kėdainių rotušėje? 

- Labai įvairūs darbai, tapyti pra
dedant 1970 metais baigiant pastarai
siais. Iš Montrealio atsivežam tik ma
žesnius darbelius. Parodoje dominuo
ja Vilniaus peizažai, atgabenam vieną 
kitą portretą, akvarelės darbą. Mano 
sena svajonė buvo parodyti savo kūry
bos kėdainiečiams, nes visi paukščiai 
grįžta į savo lizdus. Gimto krašto žmo
nėms - kėdainiečiams ir labūnavie
čiams - lin.ku visokeriopos sėkmės. 

- Koki ryškiausias J1aikystės, 

prakistos Labūnavoje, prisiminimas? 

- Ryškiausi prisiminimai - iš ma
no tėvukų ūkio. Mažas nešdavau tė
vams pietus i pievą, o jie labai sunkiai 
dirbo. 'Tui vieni iš maloniausių prisimi
nimų. Iki šiol Labūnavoje gyvena trys 
mano seserys - Elytė, Vanda ir Stasė. 
O aš pats i gimtą kaimą sugrįžau po 
dvylikos metų pertraukos. 

-Kq skaudaus, o gal ir kiele Iviesaus 
paliko metai tremtyje? 

Į Krasnojarsko srities Igarkos 
miestą buvau ištremtas 1948 metų bir
želio 22 dieną. Man tada buvo septy
neri metai. Ten praleidau dešimtmetį, 
iki 1958-ųjų. Pirmieji metai Sibire bu
vo labai sunkūs, nes gyvenome bara
kuose, šimtas žmonių - vienoje patal
poje. Tvyrojo badas, šaltis, kankino 
utėlės ... Įstrigo toks epizodas: viena 
moteriškė išeidama į darbą barake 
palikdavo tris mažus vaikus, o palubė
je pririšdavo duoną, kad vaikai nesu
valgytų jos visos. Iš šešių tūkstančių 
atvežtų iš Lietuvos žmonių po pirmos 
žiemos du tūkstančiai buvo išmirę. Li
ko ir malonių prisiminimų - įvairia

tautės publikos skirtybės, gana drau
giški žmonės, graži gamta„. Vaikams 
buvo lengviau negu tėvams, nes viską 
priėmėme kaip gamtos stichiją, nie
kam nejautėme pykčio. 

- Kas nulėmė jūsų posūki į dailf? 

- Kai atsidūriau Sibire, mes su 
lietuviais lankėme dailės būrelį, ku
riam vadovavo latvių dailininkė Kan
der Smirza. Į Sibirą išvežta todėl, kad 
jos vyras buvo pastorius. Jis mirė Psko
vo kalėjime. O ji pagimdė vaiką arkli
dėje, ir tas vaikas mirė„. Grįžęs i La
būnavą savo piešinius parodžiau La
būnavos kolūkio pirmininko Henriko 
Kretavičiaus žmonai, o jinai pasiūlė 
stoti į dailės mokyklą. Aš mėgau gam
tą, bet perspektyva likti anuometinia
me kolūkyje manęs nedžiugino, todėl 
paklausiau jos patarimo. Dailės mo
kyklą baigiau 1962 metais. Tuis pa
čiais metais įstojau į Vilniaus dailės 
institutą. Po mėnesio mane trejiems 
metams paėmė į kariuomenę, o ati
tarnavęs grįžau į Dailės institutą ir Tu
pybos katedroje įgijau freskos ir mo
zaikos specialybę. Baigęs studijas dir
bau pedagoginį darbą tame pačiame 
institute. 

Kalbėjosi Jolanta Tamašauskienė 
(Kalba netaisyta. Red. Ntr. Zigmo 

Slavinsko) 



Įžymaus kultūrininko pėdsakais 
Petro Babicko 105 metų gimimo sukakties minėjimas 

Petras Babickas (1903 m. 
gegužės 12 d. Laukminiškiuo
se - 1991 m. rugpjūčio 27 d. 
Rio de Ganeiro, Brazilija) -
Lietuvos radijo žurnalistikos 
pradininkas, publicistas, rašy
tojas, vertėjas, diplomatas, 
kraštotyrininkas, keliautojas, 
dailininkas, fotografas, - rau
donojo tvano genamas iš Lie
tuvos pasitraukė 1944 metais. 
Į Lietuvą žadėjo sugrįžti, kai 
jos sienas saugos Lietuvos ka
riai. Taip ir atsitiko. Deja, į 
nepriklausomą Lietuvą 2006 
m. birželio 9 d. grįžo jo palai
kai; dar gyvas sulaukęs Nepri
klausomybės paskelbimo, dėl 
amžiaus ir sveikatos kelionei 
nebesiryžo. 

Kaune tą birželio 9 dieną, 
gausiai dalyvaujant P. Babicko 
gerbėjams bei artimiesiems ir 
giminėms, atvykusioms iš gim
tųjų Laukminiškių muziejaus 
darbuotojai Janinai Puronie
nei, Kupiškio etnografijos 
muziejaus direktorei Violetai 
Aleknienei, urna su palaikais 
buvo palaidota Petrašiūnų ka
pinėse poetų Bernardo Braz
džionio ir kunigo poeto Ri
čardo Mikutavičiaus kapų kai
myn~stėje. 

Zemiška Babicko kelionė, 
regis, baigėsi, tačiau nesibaigė 
tos kelionės paliktas pėdsa
kas. Šių metų birželio 7 d. 
Laukminiškiuose įvykęs mi
nėjimas patvirtino, kad pėdsa
kas įprasminamas ateičiai. 
Antai, atvykus į Laukminiškių 
kaimą, galima dalyvauti spe
cialistės Janinos Puronienės 
švietimo pamokoje, galima 

Petro Babicko kūryba 

Renginį veda mokytojos Kristina Aleksandravičienė (kairėje) 
ir Janina Puronienė su mokiniais 

pamatyti garsiosios Babickų 
šeimos trobą, jos vidų, išgirsti 
apie Petro, Vytauto, Kazio, 
Unės Babickų vaikystę, pa
skaityti Petro Babicko ir Unės 
Babickaitės kūrybą. Šiame 
Kupiškio etnografinio muzie
jaus skyriuje vyksta ir kiti, su
sieti su tautos kultūra, kurią 
puoselėjo P. Babickas, rengi
niai. Paminėto pėdsako sva
rus, prasmingas ir gražus žy
muo buvo 105-ųjų P. Babicko 
gimimo metinių minėjimo 
renginys. 

Renginį vedusios mokyto
jos Janina Puronienė ir Kris
tina Aleksandravičienė su 
grupele moksleivių, renginio 
dalyviams vaizdžiai pristatė P. 
Babicko kūrybą, jo užrašytas 
mintis, nuostatas ir jausmus 
lietuvių tautai, Tėvynei. Iš 
Laukminiškių kilęs medicinos 
daktaras Gediminas Kaluina 
kalbėjo apie muziejaus svarbą 
ugdant jaunuomenę, išsakė 
padėkos žodžius už triūsą 
kaupiant ir deramai pristatant 
lankytojams rodinius. Buvusi 

Minėjimo dalyviai 

gretimo Virbališkių kaimo 
mokyklos direktorė Danutė 
Sokienė tvirtino, kad čia 
sklando P. Babicko lietuviška 
dvasia, jo puoselėtos tikrosios 
vertybės, citavo aktualias šiai 
dienai mintis, deklamavo poe
to eiles. Šių eilučių autorius 
renginio dalyviams iš magne
tofono pademonstravo Unės 
ir Petro Babickų balsus. Mi
nėjimo dalyvių ausis malonino 
įsiterpdami muzika ir daina 
Muzikantai iš pa Utenas. 

Baigiantis minėjimui, Ku
piškio etnografinio muziejaus 
direktorė Violeta Aleknienė 
džiaugėsi, kad gyvenimas su
rėdo mūsų mintis ir jausmus 
taip, kad geri darbai ir siekiai, 
prisiminimai apie juos eina iš 
kartos į kartą. Ji dėkojo ren
ginio organizatoriams ir daly
viams. Po oficialiosios minė
jimo dalies medžių pavėsyje 
dalyviai jaukioje aplinkoje su
sėdo prie stalelių ar kelmelių, 
vaišinosi arbatėle ar kava, 
dainavo. 

Algimantas Zolubas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Atgaivintas Palangos 

skulptūrų parkas, įsikūręs 
viename iš miesto aikščių 
šalia centrinės Vytauto gat
vės, lankytojams pristato 28 
skulptūras, kurias Palangos 
miesto savivaldybės priežiū
rai yra patikėjęs Lietuvos 
dailės muziejus. Nuo vasaros 
sezono pradžios Skulptūrų 
parke galima apžiūrėti Lie
tuvos skulptorių Kazio Ki
sieliaus, Broniaus Vyšniaus
ko, Leono Vytauto Striogos, 
Bronislavo Zalenso, Alberto 
Donato Balevičiaus, Vaclovo 
Krutinio, Aloyzo Toleikio, 
Antano Žukausko, Dalios 
Onos Matulaitės ir kitų au
torių kūrinius. Šalia jų pirmą 
kartą parodomos Niujorke 
sukurtos išeivijos dailininko 
Vytauto Kazimiero J onyno 
keturios skulptūros: Moteris 
su knyga, Pramonė, Moteris 
su veidrodžiu ir Moters figūra. 
Parką praturtino ir užsienio 
skulptorių iš kaimyninės 
Latvijos, Estijos, Ukrainos 
ir Armėnijos kūriniai. Sute
mus visos skulptūros būna 
gražiai apšviestos. 

X Tarptautiniame "Su
grįžimų" festivalyje dainavo 
tenoras Gediminas Varna
Tiškevičius. Kilęs iš Radvi
liškio, baigęs dirigavimo spe
cialybę Šiaulių konservatori
joj e, dainavimą Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje, profesoriaus Virgilijaus 
Noreikos klasėje. 2002-2003 
m. tęsė dainavimo studijas 
Berlyno menų universitete, 
vėliau tobulinosi Londono 
"Guildhall" muzikos ir dra
mos mokyklos operos studi
joje, Londono Karališkoje 
muzikos akademijoje, Mila
no "Teatro ala Scala". Šiuo 
metu dainavimo studijas tę
sia Londone. Yra sukūręs 
eilę vaidmenų užsienio ope
ros scenose (Edgar operoj e 
Lucia di Lammermoor, Ca
varadossi operoje Tosca, Dr. 
Caius operoje Falstaff, Gab
riele Adomo operoje Simon 
Boccanegra ), koncertavo Lue
becko (Vokietija) rotušėje, 
Sevilijoje (Ispanija). 

"Sugrįžimų" programoje 
G. Varna-Tiškevičius atliko 
Stasio Šimkaus, Juozo Gruo
džio, Miko Petrausko har
monizuotas liaudies dainas, 
italų kompozitoriaus Vin
cenzo Bellini dainas, arijas 
iš klasikinių operų, Gied
riaus Kuprevičiaus operos 
Prūsai, Vytauto Klovos ope
ros Vaiva ir kt. Koncerte taip 
pat dainavo solistai Ieva 
Prudnikovaitė ir Egidijus 
Dauskurdis. Jiems visiems 
akompanavo pianistė Aud
ronė Juozauskaitė. 

Klaipėdos muzikos pa
vasarį gegužės 10 d. užbaigė 
orkestras "Camerata Klai
pėda" ir solistai - smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskis, 
rusų obojininkas Philipp No
del, fleitininkas Vytautas 
Sriubikis ir armėnų smuiki
ninkė Sona Azarian. Progra
moje - net devyni italų kom-

pozitoriaus Antonio Vivaldi 
veikalai: barokinės simfoni
jos ir rečiau atliekami instru
mentiniai koncertai. "Came
rata Klaipėda" yra labai po
puliarus uostamiesčio or
kestras, galintis pasigirti itin 
plačiu repertuaru: nuo ba
roko iki XXI š. kompozito
rių muzikos, tačiau daugiau
sia dėmesio skiriantis Lietu
voje dar negirdėtiems kūri
niams. 

Oskaro Koršunovo teat
re statomas spektaklis pagal 
Sigito Parulskio pjesę Kelti
ninkas. Povilo Budraičio re
žisuotame spektaklyje pa
grindinius vaidmenis sukūrė 
Arūnas Sakalauskas ir Klai
pėdos dramos teatro akto
rius Vytautas Paukštė. Pasak 
režisieriaus, Sigito Parulskio 
pjesė įdomi tuo, kad kalba 
apie šiandieninį žmogų - lie
tuvį, vidutinį verslininką - ir 
jo išgyvenimus. Keltininko 
herojus atpažįstamas, nor
malus žmogus, pjesės turinio 
nereikėjo pritraukti prie 
šiandienos. 36 metų režisie
rius gimė lietuvių išeivių šei
moje Niujorke. Baigęs poli
tikos ir teatro mokslus In
dianos universitete, vaidi
nęs, režisavęs, kūręs pjeses 
JAV, P. Budraitis atvyko į 

Lietuvą, studijavo režisūrą 
pas J. Vaitkų, dėsto vaidybą 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. 

Kauno apskrities žuma
lis tų namuose gegužės 10 
dieną įvyko tradicinis Spau
dos balius. Gal ne visai toks, 
kokie būdavo rengiami "Sme
tonos laikais" Karininkų ra
movėje, kai pakliūti į Spau
dos balių būdavo didi garbė 
ir valdžios atstovui, ir banki
ninkui ar verslininkui, ir ko
legai rašytojui. Spaudos ba
liuje geriausiems žurnalis
tams, kaip kasmet, buvo 
įteikti "Gintariniai parke
riai" ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos medaliai "Už nuo
pelnus žurnalistikai". Prieš
kario žurnalistų Spaudos 
baliaus valsą Tris dienas, tris 
naktis keleliu ėjau ... , kuriuo 
ir dabar visada prasideda 
kauniečių šventė, atliko gru
pė "Dreams". 

Tarptautinis muzikos 
festivalis "lnterest 2008", 
vykęs gegužės 20-31 dieno
mis Vilniaus universiteto Di
džiajame kieme, klausyto
jams per šešis koncertus pri
statė amerikiečių fortepijo
no improvizatoriaus J acky 
Terrasson atliekamą muziką, 
suomių "acapella" grupės 
"Rajaton" koncertą, ekscent
riškųjų italų dueto "Gabin" 
dainas, egzotišką Etienne 
Mbappe muziką bei Jurgos 
Šeduikytės ir pianisto Petro 
Geniušo specialią programą. 
Festivalį užbaigė saksofono 
karaliumi vadinamas Igor 
Butmanas ir jo kvartetas: 
klavišininkas A Baronin, gi
taristas V. Solomonov ir per
kusininkas E. Zizak. GK 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 12 v.d. iki 
7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI oer 84 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.50% 
180-364 d. term. ind ......... 1.50% 
1 metų term. indėlius .......• 2.00% 
2 metų term. indėlius .......• 2.50% 
3 metų term. indėlius .......• 2.85% 
4 metų term. indėlius .......• 3.10% 
5 metų term. indėlius .......• 3.25% 
1 metų "cashable" GIC .....• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk •.....• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk. . ....• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk •.....• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk •.....• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ......• 1.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.60% 
Taupomąją sąskaitą ••••••••• 0.10% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...• 0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk ........• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. • ........... 1. 75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ..•....... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo ..•....... 5.75% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •....... 5.25% 
2 metų •....... 5.40% 
3 metų •....... 5.50% 
4 metų •....... 5.80% 
5 metų •....... 6.05% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 4. 75% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILYJE 
vasaros metu 

(nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 1 d.) 
NEDIRBS ANTRADIENIAIS 

Ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs 

įprastomis valandomis 

e l~~g Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge creec, uice 1508 
T oronco, M2M 4 3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo.ąi 

' lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D .. , M. e., Ortho. Dip., R D ( ) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMO ') 

Toronto O , M8W lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Vilkaviškio vysk. R. Norvila susitiko su įvairių parapijų Ka
talikių moterų draugijos veikėjomis š.m. birželio 11 d. Toronto 
Prisikėlimo parapijoje Ntr. D.R. Puterių 

Botina sieti gyvenimą 
• • • su parapIJOIDIS 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Mūsų vyskupijoje dirba 
120 kunigų, turime 104 para
pijas. Vienas kunigas dirba 
Punske, du keisdamiesi vyks
ta į Suvalkus kartą per mėne
sį, taip pat iš Lazdij~ vyksta 
kunigas į Seinus ir į Zagarius 
dvasiniai patarnauti ten gyve
nantiems lietuviams. Mūsų 
kun. J. Kelpšas dirba Čikago
je, yra iš mūsų vyskupijos ir 
kitose vietovėse dirbančių. 
Pats vedžiau rekolekcijas įvai
riose užsienio parapijose, su
teikiu sutvirtinimą Lenkijos 
lietuviams. 

- Ką galėtumėt pasakyti 
apie parapijų uždarymus Šiau
rės Amerikoje? 

yra toks dalykas, kad viena 
banga važiuoja į vieną vietovę, 
kita į kitą vietovę ir todėl vie
nur ar kitur sumažėja lietu
vių. Labai gaila, bet ir Lietu
vos kaime panašiai atsitinka -
vaikai išvažiuoja, tėvai pa
sensta, miršta, lieka labai ma
žai parapijiečių. Tokias tenka 
prijungti prie kitų parapijų, 
jos netenka parapijos statuso, 
nors patys maldos namai ne
uždaromi. 

Į Šiaurės Ameriką atva
žiuoja ir neturinčių tokio pat 
vidinio supratimo, tikėjimo, 
kaip seniau atvykusieji, todėl 
čia gyvenantys savo pavyzdžiu 
ir malda gali pritraukti, pri
imti naujai atvykusius, kurie 
pamažu vėl atrastų ir tvirčiau 
pasisavintų krikščioniškąsias 
vertybes. - Jeigu visi lietuviai Šiau

rės Amerikoje gyventų tikėji-
mu ir savo gyvenimą sietų arti- - Dėkojame už pokalbį ir 

linkime sėkmės bei ištvermės mai su parapija, aš manau, 
kad gal tos bažnyčios ir neuž- visuose darbuose. 

sidarytų, bet aišku migracija Kalbėjosi R. Jonaitienė 

---... IATSIŲSTA PAMINĖTl..,1---
Vytautas Eigirdas GYVENIMO FRESKOS, eilėraščiai, 48 

psl. ir viršeliai; tech. red. Rimantas Leitanas; tiražas 200, egz. 
Spausdino "Morkūnas ir Ko", Draugystės g. 17 LT-51229, 
Kaunas. 

ATEITIS, nr. 3(40), 2008, 64 psl. ir viršeliai; redaktorė Re
da Sopranaitė; adresas: Pilies g. 8, Vilnius; tel. 8-616-34013. 

Vladas Pupšys ATSIMAINYMO KALNAS, l dalis (1950-
1955), atsiminimai, 248 psl. ir kieti viršeliai. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinys, Vilnius 
2008; redagavo R. Dulkinienė ir R. Krasnovaitė; dail. R. Du
bonis; tiražas nepažymėtas. 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr . raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

"Metskaitliai" 
Laurynas lvinskis (1808-

1881 ), žemaitis, liaudies 
švietėjas 1864 metais išleido 
pirmą lietuvišką kalendorių 
pavadinęs Metskaitlių vardu. 
Jame, šalia religinių švenčių, 
buvo patarimų žmonių ir gy
vulių gydymo ir ūkio reika
lais, buvo taip pat įvairiausių 
straipsnių, pasakų, priežo
džių, dainų, poezijos (vysk. 
A. Baranausko Anykščių ši
lelis) ir mūsų istorijos pra
eities pasakojimų. 

Liaudis, bajorėliai, kuni
gai mielai skaitė kalendo
rius. Istorijos žinios žadino 
to meto lietuvių sąmonę ir 
stiprino lietuvybę. Pirmieji 
Metskaitliai knygelės pavi
dalu turėjo 32 psl., o prieš 
uždraudžiant spausdinti lie
tuvišką spaudą (1864 m.) pa
didėjo iki 64 psl. lvinskio 
leisti Metskaitliai davė mūsų 
vėlesniems kalendoriams 
planą ir kryptį. Mokytojau
damas lvinskis išleido didelį 
būrį apsišvietusių žemaičių. 

1864 metais Murovjovui 
įsakius cenzūrai uždrausti 
lotynų raidėmis lietuvių kal
ba spausdinamas knygas, 
vysk. M. Valančius Mažojoje 
Lietuvoje nesunkiai surado 
naują kalendoriaus leidėją, 
o lvinskis, būdamas nuošir
dus ir geras katalikas, ir to
liau savo straipsniais rėmė 
naują kalendoriaus leidėją. 

Spaudos draudimo metu 
pasirodė Aušra, Varpas, Tė
vynės sargas su leidiniais ir 
kalendoriais iki spaudos at
gavimo 1904 m. Atgavus 
spaudą kūrėsi nauji spaudos 
židiniai Vilniuje, Kaune, Sei
nuose, Šiauliuose, Rygoje. 
Šalia knygelių pavidalo atsi
rado sieniniai, staliniai, ki
šeniniai kalendoriai. Knygos 
ir kalendoriai žadino mūsų 
tautinę sąmonę iki Lietuvos 
valstybės atstatymo.Dusėnas 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
savininkas Jurgis Kulle~lus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Gyvybė - aukščiausia vertybė 
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 

kriminologė 

Apie viešą biudžeto svars
tymą ir jau patvirtinto - pa
skelbimą, nė viena politinė 
organizacija net nekalba, nors 
deklaruoja demokratinius prin
cipus. Jokio viešumo finansų 
srityje nėra, nes daug pato
giau atmesti visus visuomenės 
poreikius vienu žodžiu - pini
gų nėra! Ir šventa. Na, pade
juoja sociologai, kad žudosi 
pensininkai - pirmaujame vi
same pasaulyje! Na, ir tegu. 
Kad žemiausi atlyginimai vi
soje ES - na, ir kas? Tegu va
žiuoja kur daugiau moka! To
kia demagogija išsprendžia
mos visos problemos. 

Tačiau, kur dingsta pini
gai? Ir nemaži- šiemet net 16 
bilijonų, o pernai - 7? Tuomet 
visai ne lyriškai ir ne meniškai 
suskamba dainininkės Vero
nikos Povilionienės klausi
mas, ar nesijaučia valdžios vy
rai žmogžudžiais? Teisinin
kams rūpi, ar pagal įstatymus 
galima būtų įvardinti valdžią 
kaip žmogžudę ar ne? Išsiaiš
kinkime dainininkės V. Povi
lionienės klausimo teisinį pa
grįstumą. 

Baudžiamajame kodekse 
yra 144 straipsnis apie paliki
mą be pagalbos, kai gresia pa
vojus žmogaus gyvybei. Vėžys 
- mirtina liga - visi žinome. 
Daliai sergančiųjų šiuo metu 
yra vilties pasveikti, nes atrasti 
veiksmingi vaistai. Bet bran
gūs. Tik valstybė pajėgi juos 
įpirkti ir išgelbėti savo pilie
čius nuo mirties. Bet neperka. 

Geriau atstatinėja valdo
vų rūmus, prospektus, aikštes, 
saugumo tvirtoves, stadionus 
ir kitus prabangos objektus, 
kaip Gugenheimo ermitažas 
už pusę bilijono, bet neskiria 
pinigų gyvybių gelbėjimui! 

Neskiria mūsų, mokesčių mo-

kėtojų, pinigų ir nepasiklau
sia, ko mums pirmiausia rei
kia? 

Maža to, kad nesiskaito 
su biudžetinių lėšų tikraisiais 
savininkais, valdžios vyrai pa
žeidinėja įstatymus! Antai, ta
me 144 straipsnyje parašyta, 
kad "tas, kas sukėlęs pavojų 
ar turėdamas pareigą rūpintis 
nukentėjusiu asmeniu jam ne
pagelbėjo, kai grėsė pavojus 
šio žmogaus gyvybei, nors tu
rėjo galimybę suteikti jam pa
galbą, baudžiamas teisės dirb
ti tam tikrą darbą arba užsi
imti tam tikra veikla atėmimu 
arba bauda, arba laisvės apri
bojimu, arba areštu, arba lais
vės atėmimu iki dvejų metų". 

Juk tai tiesiai šviesiai lie
čia sveikatos apsaugos minis
terį ir premjerą! Bet ar nors 
vienas sveikatos apsaugos mi
nisteris teistas pagal šį straips
nį, ar buvo atimtas ministerio 
portfelis ar gydytoj o leidimas, 
jau nekalbant apie laisvės ap
ribojimą ar atėmimą? Ar buvo 
teistas nors vienas premjeras 
ir nubaustas atimant teisę už
siimti šia valdžios vykdymo 
veikla? Gyvybė - pati aukš
čiausia vertybė pasaulyje, tačiau 
Lietuvos valdžios pirmumai 
kiti, ir ji nesijaučia žmogžudė! 

Mūsų valdžia dar nuo so
vietmečio laikų nebaudžiama! 
Prabanga mažai visuomenės 
daliai - vietoj vaistų gyvybei 
išsaugoti, vietoj pragyvenimui 
būtinų pensijų. Slaptas, ne
skelbiant biudžeto projekto ir 
seimo patvirtinto įstatymo, 
mokesčių mokėtojų pinigų 

paskirstymas bei sunaudoji
mas, pažeidžia pagrindinį de
mokratijos principą - viešu
mą. O tai ir sudaro sąlygas ne
baudžiamai valstybinio masto 
korupcijai. 

Ar ne vyriausybės premje
ras organizuoja, vadovauja ir 
dalyvauja tokiame neteisinga-

„ _____ 11111 11 111111 111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
------111 1111111111111111 111 

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 

me mokesčių mokėtojų pinigų 
perpaskirstyme? Argi ne G. 
Kirkilas sudarė, pateikė sei
mui, o dabar vykdo tokį grobuo
nišką biudžetą, kuriame trūks
ta lėšų lietuvių gyvybiniams 
poreikiams, bet užtenka Gu
genheimo ermitažui? Ar ne 
premjero kaltė, kad badu ma
rinamiems pensininkams jų ne
teisėtai nacionalizuotos pen
sijos bus grąžintos tik kitą
met? Kai daugelio iš jų jau 
nebebus gyvųjų tarpe? 

Argi šie vyriausybės veiks
mai nesudarė tokių nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų, 
kad jos lėmė dalies (vėžinin
kų) žūtį arba pensininkų savi
žudybę? Veronikos Povilio
nienės klausimas valdžios vy
rams, ar jie nesijaučia žmog
žudžiais, patvirtina sergan
čiųjų vėžiu tokią nuomonę. 

Brangiai apmokamą nuo
monę - gyvybės kaina. Ir, at
rodo, jau susipratusių valdžios 
nurašytų myriop, vėžininkų 
nuomone, tai yra žmogžudys
tė, o pagal Lietuvos Baudžia
mąjį kodeksą - genocidas. 
Nes vyriausybė žinojo, išveng
ti galėjo ir privalėjo, bet są
moningai neskyrė būtinų lėšų 
nei vėžio profilaktikai, nei gy
dymui, nei pensininkų duonai 
kasdieninei. 

Būtina, kad skaitytojai ži
notų, jog Lietuvos kodekso 
100 straipsnis numato ir Tarp
tautinės teisės draudžiamo el
gesio su žmonėmis atvejus. O 
būtent "tas, kas tyčia, vykdy
damas ar remdamas valstybės 
ar organizacijos politiką dide
liu mastu ar sistemingai... su
darė tokias gyvenimo sąlygas, 
kad lėmė žmonių žūtį„. bau
džiamas laisvės atėmimu nuo 
penkerių iki dvidešimties ar
ba laisvės atėmimu iki gyvos 
galvos". (Straipsnis sutrum
pintas. Red.) 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptamavima nuo 198 ' 

PIRKI ir PARD VIMA 
PATllQ OSE RANKOSE! 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com laukia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažin
ti su juo ir siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
O. 75% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.60% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.85% už 180-269 d. term. ind. 
1.90% už 270-364 d. term. ind. 
2.20% už 1 m. term. indėlius 
2.50% už 2 m. term. indėlius 
2.85% už 3 m. term. indėlius 
3.10% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2.50% 1 m. "Cashable" GIC 
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.75% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 5.75% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.25% 
2 metų ...... 5.45% 
3 metų ...... 5.55% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.15% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 4. 75% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc , OLS .. O.Ll.P. 

40 Burrows A.venue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E-mail: tomse11kus@rogers.com 

TEL: (416) 237·1893 

RATHBURN & WEST MIALL sku
biai parduodamas erdvus 2 mie
gamųjų su gerai izoliuotu saulės 
kambariu visiškai atremontuo 
tame pastate. Autobusas prie 
durų nuveža tiesiai Į požeminio 
stotj. Arti prie mokyk1lų, apsipir· 
kimo.„ Pastatas turi žaidimų ir 
gimnastikos kambarius, taip pat 
yra pirtis, teniso aikštelė, vaikų 
ža:idimo parkas. 

Prašoma kaina $149,900. 

Dėl apžiūrėjimo nedelsiant 
SKAMBINTI 

FAX: (416) 237·0426 

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

ar ii namus 416-231-4937. 
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SALFASS žaidynės 
Toronte 

Toronto Prisikėlimo parapijos "Aušros" klubo berniukų jau
nių A komanda 

Toronto Prisikėlimo parapijos "Aušros" klubo treneriai 

Niujorko Lietuvių atletų klubas (NYLAK) žaidžia prieš Čika
gos "Lituanica" vyrų B baigmėje. NYLAK laimėjo 76:63 

Ntrs. D.R. Puterių 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O SKAUSMA.1 

... PEDO SKAUSMAI „ PTR TŲ DEFORMAC LIO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI „ VI TI • NEJ AUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ S !ORŲ P DŲ PRI ŽIORA 

+ VA IKŲ EISE OS 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR El 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l DĖKLAlS 

+ PRITMAM • VISUS 

PLA l NJU DRAUDfMU 

+ STERILUS ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI SO S • ., ANCAST R, Ont. T L. (905) 648-9176 

v 

Zinios iš 
Lietuvos 9-0 SPORTAS 
• Lietuvos tautinio olimpi

nio komiteto (LTOK) Vykdo
mojo komiteto posėdyje Lie
tuvos krepšinio federacijos 
atstovai pasakojo apie Žydrū
no Ilgausko reikalus. "Mes 
kovosime dėl Ž. Ilgausko iki 
pabaigos, kad visi galėtume 
ramiai miegoti ir drąsiai saky
ti, kad padarėme viską, kas 
nuo mūsų priklauso, kad Ž. 
Ilgauskas dalyvautų olimpia
doje ( ... ). Dabar 99% apsi
sprendimo yra paties Ž. Il
gausko rankose", - mįslingai 
replikavo LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas. O praėju
sią savaitę The Toronto Star 
sporto skyriuje buvo straips
nelis, kuriame Klyvlando klu
bo generalinis direktorius pa
reiškė, jog darys viską, kad 
Žydrūnas Ilgauskas nežaistų 
Peking olimpiadoje už Lietu
vą. Prie to dar prisidėjo "Ca
valiers" daktarų pranešimas 
apie progresuojančią Žydrū
no stuburo išvaržą. Atrodo, 
kad maža vilties Žydrūnui 
žaisti olimpiadoje. 

A. Poviliūnas: ''Visi žinome, kad sporte pergalei pasiekti labai 
reikia sėkmės". Ntr. M. Kulbio (DELFI) 

• Prancūzijoje draugiškų 
jaunių (iki 18 metų) merginų 
krepšinio varžybų pirmosiose 
rungtynėse Lietuvos rinktinė 
70:44 sutriuškino bendraam
žes iš Kroatijos. 

• Lietuvos čempionai 
Kauno "Žalgirio" krepšinin
kai žais kuriamoje Rytų Eu-

ropos krepšinio lygoje, prane
ša TV3 žinios. Į lygą kviečia
mas ir Vilniaus "Lietuvos ry
tas". Kol kas atsakymas iš vil
niečių dar nėra gautas. Į nau
jąją lygą taip pat pakviesti 
Maskvos "Dinamo" ir CSKA, 
Maskvos srities "Chimki", 
"Kiyv" ir Mariupolio "Azov
maš", Sopoto "Trefl" klubai. 

• Lietuvos rinktinėje Pe
king olimpinėse žaidynėse bus 
mažiausiai 70 sportininkų. Tai 
gausiausia Lietuvos delegacija 
olimpiadų istorijoje. Net 14 
Lietuvos sportininkų bei 
krepšinio komanda į savo pla
nuojamų rezultatų olimpia
doje grafas įrašė skaičius 1, 2 
ar 3. Jie laikomi pretenden
tais iš Peking grįžti su meda
liais. "Lietuva dalyvaus net 16 

iš 28 sporto šakų varžybose. 
Šia prasme tai puikus rezulta
tas, liudijantis dideles mūsų 
sportininkų galimybes. Kieky
biniai rezultatai - labai geri, 
todėl dabar norėtųsi ir koky
bės", -kalbėjo Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto (LTOK) 
prezidentas Artūras Poviliūnas. 

• Diana Žiliūtė pradeda 
atgauti savo pirmykštę formą. 
Atstovaujanti Italijos koman
dai "Safi-Pasta Zara-Man
hattan" laimėjo Prancūzijoje 
vykstančių 16-ųjų daugiadie
nių lenktynių "La Grande 
Boucle Feminine" ketvirtąjį 
ratą. 32 metų lietuvė 108.5 km 
nuvažiavo per 3 val. 3 min. 27 
sek. ir kitose 40.1 km atskiro 
užbėgimo rungtynėse užėmė 

penktąją vietą. VP 

Lietuvoje atsiranda gerų 
beisbolininkų 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Du jauni, perspektyvūs 
Lietuvos beisbolo žaidėjai 
Edvardas Matusevičius ir 
Dovydas Neverauskas (abu 
Vilniaus J. Basanavičiaus 
vidurinės mokyklos mokiniai 
ir Vilniaus beisbolo klubo 
"Sporto vilkai" atstovai) ne
liko nepastebėti JAV profe
sionalų Aukščiausios beisbo
lo lygos (MLB) "skautų" ir 
trenerių. 

Ši lyga yra įkūrusi MLB 
Europos akademiją, kuri jau 
ketvirti metai ieško naujų ta
lentų užsienyje. Jos atstovai 
gegužės mėnesį vertino 250 
keturiolikos-aštuoniolikos 
metų jaunuosius beisbolo žai
dėjus iš Europos, Artimųjų 
Rytų ir Afrikos ir atrinko pa
čius geriausius. Tarp jų yra ir 
du minėti vilniečiai, kurie 

rugpjūčio 7-28 d.d. yra pa
kviesti į Italijos Tirėnijos 
olimpinį centrą, kur vyks ge
riausių Europos jaunųjų beis
bolininkų stovykla. 

Šioje stovykloje užsiėmi
mus ves JAV profesionalaus 
beisbolo buvusios žvaigždės: 
Bruce Hurt, Barry Larkin ir 
Lee Smith. Dalyvaus visų 30-
ies Amerikos profesionalų 
klubų beisbolo "skautai", ku
rie čia rinksis jiems patiku
sius žaidėjus. 

Tai tiesiausias kelias pa
kliūti į stipriausią beisbolo 
lygą pasaulyje. Pernai iš to
kioje stovykloje dalyvavusių 
50 talentingiausių beisboli
ninkų septyni tuoj po jos pa
sirašė sutartis su JAV profe
sionalų komandomis. Vil
niaus miestas dar iki šiol ne
turi jokio beisbolui skirto sta-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road 104-3945 Doug Leaven lvd. 

~ Mis i auga O L5G lES Mis issauga ON L5N O 5 
...__ __ ___, www.water idedental.ca www.9thlinedental.ca 

diono ir nė vieno etatinio 
beisbolo trenerio. Todėl nuo
stabu, kad, nepaisant to, pa
gal pasiektus rezultatus Lie
tuva jau šiandien konkuruoja 
su didelėmis valstybėmis, ku
rios turi daug beisbolo sta
dionų. 

Lietuvos beisbolo fede
racijos vadovybė atkreipia 
dėmesį į tai, kad Lietuvos 
beisbolininkus greičiau pa
stebi užsieniečiai, o ne Vil
niaus atsakingi pareigūnai, 
nuo kurių priklauso geresnių 
sąlygų sudarymas šios sporto 
šakos tobulėjimui Lietuvoje. 
Net ir Lietuvos spauda apie 
šį sportą nerašo, nors Lietu
vos jaunimas ir vyresnieji 
dažnai sėkmingai dalyvauja 
tarptautinėse varžybose ir at
stovauja Europai pasaulinio 
lygio pirmenybėse. 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI! 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 
lipdės su jūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo su
taupysite administracijos 
laiką ir pašto išlaidas. 



Jaunieji Montrealio parapijiečiai per Švč. Mergelės Marijos 
paveikslo sutikimo šventę Aušros Vartų šventovėje 

N trs. P. Gedriko 

v 

Zalia spalva 
Yra daug žmonių, labai 

mėgstančių žalią spalvą. Bet 
pasitaiko ir tokių, kurie negali 
jos pakęsti. Sakoma - jeigu 
žmogus mėgsta žalią spalvą, 
jis valingas ir energingas, lin
kęs atkakliai siekti savo tiks
lų. Jei nemėgsta - veikiausiai 
jis yra pasyvus, nuolatos dėl 
kažko nerimauja. Žalios sie
nos ramina ir tarsi vėsina pa
talpą. Pačia "šalčiausia" spal
va laikoma melsvai žalia spal
va. Ji primena vėsų vakarą pa
jūryje. Be to, žalia spalva ra
mina ir gydo, slopina jausmus, 
padeda atsikratyti negatyvių 
minčių, palankiai veikia širdį, 
mažina arterinį kraujospūdį ir 
nuovargį. 

Žalia spalva valo organiz
mą - per vasaros karščius dau
gelis žmonių mielai valgo ža-

lias daržoves ir žalumynus. 
Juos gerai susmulkinus, labai 
gerai sukramčius, galima ti
kėtis, kad jie valo organizmą, 
sumažina kūno svorį, pageri
na odos išvaizdą. Salotose yra 
daug karotino ir B grupės vi
taminų. 

Kiekviena spalva veikia 
žmogaus kūną ir protą. Žalia 
spalva sukurta iš dviejų spalvų 
- "šaltos", nervus raminančios 
mėlynos ir "šiltos", skatinan
čios veikti geltonos. 

Švelniai žalsvi atspalviai 
ramina. Tamsiai žali, pvz. eg
lės spygliai, suteikia tvirtybės 
ir vilties. O žalia spalva su gel
tonu atspalviu pripildo širdį 
ilgesio. Būkime laimingi -
žalias pavasaris atėjo. 

Rasa Norkutė, 
Lietuva 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Re ·urrection Rd. oronto ON !f9A G l Tel.: 416- 89-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms 
.Kanadoje ir Lietuvoje O. m/,n. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštines darbo valandos: plrmad. Ir trečiad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Lithuanian Composer Makes Debut 

with New York City Opera 
TADDES KORRIS 

On the afternoon of May 
10th l had the pleasure of 
attending a performance of 
the opera, The Mortai 
Thoughts of Lady Macbeth 
by Veronika Krausas. This 
performance was presented 
by New York City Opera for 
their VOX festival. The 
VOX festival promotes the 
works of contemporary com
posers. 

The opera was power
fully stirring. It depicted the 
Shakespearian drama of 
Macbeth from the perspec
tive of Lady Macbeth and 
the three witches. The con
stant interplay of the witches 
and Lady Macbeth express
ed her inner moral conflict, 
the music was especially 
eff ective in depicting this 
turmoil. 

Each nuance in the or
chestra was highly symbolic; 
the soft and gentie stirring 
of the high strings and bells 
signified the heightening 
tension and the high and the 
almost frightening sounds 
exploding from the cellos 
signaled the height of Lady 
Macbeth's breaking point. l 
was impressed with the 
highly lyrical nature of the 

ensemble singing between 
the witches and Lady 
Macbeth. The harmonies 
and rhythmic variety made 
for an exhilarating perform
ance. The Shakespearian 
words interwove as the three 
witches diabolically manipu
lated and tormented the 
mind of Lady Macbeth. 

Prof. Veronika Krausas 

The performance was 
exceptionally delivered and 
the orchestra provided the 
appropriate musical land
scape for the Shakespearian 
drama. Not only is her music 
intelligible, but very natural, 
proving to be modernistic 
but not inaccessible. Her 
music is the music of our 
times. In his Globe and Mail 

review, Doug Saunders des
cribes Ms. Krausas' music as 
follows: "Her works, whose 
organic, lyrical sense of sto
rytelling is supported by a 
rigid formai elegance, give 
her audiences a sense that 
nature's frozen objects are 
springing to life." 

Veronika Krausas is a 
professor of music theory at 
the Thornton School of 
Music at the University of 
South California in Los An
geles, and is considered a 
prominent contemporary 
composer. Veronika grew up 
in Calgary, Alberta and pur
sued her musical studies at 
the University of Toronto, 
McGill University and the 
Thornton School of Music. 
Her works have been per
formed throughout Canada, 
the United States, Australia, 
Germany, the Netherlands 
and Romania. She has had 
many commissions from Ca
nada Council for Continuum 
Music, Ergo Projects, the 
Penderecki Quartet, Motion 
Music Canada, the Ame
rican Composers Forum, 
and others. Her works have 
been performed by notable 
ensembles such as the 
Penderecki Quartet and the 
Motion Ensemble. 

Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblio "Gintaras" vaikų vyresnioji grupė atlieka gaidžių šokį 
surengtame koncerte "Pavasarinė pasaka" š.m. balandžio 27 d. Anapilyje, Mississaugoje 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Reyal Verk Plaza, 

1500 Roya1 verk Ad., 
Terente, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITE
TATARSKY 

BI LIETŲ IŠPARDAVIMAS 
skrendantiems i Lietuvą, 

kelionių draudimai, 
kelionės i Karibų salas. 

Dėl informacijos ir 
registracijos skambinti 

cll (4 16) 473-9020 
Fax: 416 249-7749 

El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

Rimanta's 

Mini Spa 
Veido valymas 

Depiliacija 
Manikiūras (& Bio Gel) 

Pedikiūras 

Antakių/Blakstienų 

dažymas 
Masažas 

Makijažas 

12 Evans Ave., 
Etobicoke 

Tel. 416-897-7850 
Antrąd. - penktad. 9.30 v.r.-7 v.v. 

Seštad. 9.30 v.r.-5 v.p.p. 

Ntr. R.D. Puterių 

Bilietai i Lietuvą 2008 
birželio 27- rugpjūčio 11 , 2008 

$1,150 
rugpjūčio 12 - rugsėjo 30, 2008 

$900 
oro uosto mokesčia i papildomai $250 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Streel ai Finch 
Toronto , Ontario M2M 41<2 

647-998-6405 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.ci..oNT REG. 03228277 

IDTnv1·l1l'I11·1iire1 
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ei~~0~~~d~a~~~e:~ Labdaros ei tynių Į. spūdžiai 
ne labai pakilioje nuotaikoje! 
Apsiėmiau padėti jas koordi
nuoti, surasti ėjikų ir bėgikų, 
rėmėjų, auk:otojų ir t.t. Pernai 
dalyvavo tik keli ėjikai, o šie
met Nerijus Augutis, Labda
ros socialinės rūpybos koordi
natorius, ir aš surinkome 18. 
Norėjome surasti 20- bet gal 
kitam.et ... 

Buvo labai smagu, tikrai 
susidraugavom. Susitikome 
prie Islington požeminio sto
ties, nuvykome iki "Metro 
Square" - eitynių pradžia. Pri
sijuokėm, vaikščiojom, nusi
deginom nosis, valgėm orga
nizatorių paruoštas dešreles. 
Su dideliu malonumu atlikom 
gerą darbą Labdarai. / 

Visi galėjo pasirinkti - eiti / 
arba bėgti pagal savo pajėgu-
mą (1 arba 5 km ėjimas, 5 km 
bėgimas). 

Audra Rusinaitė palaikė 
bičiulystę Vidai Stanevičienei. 
Jos kartu nuėjo vieną kilomet
rą, kantriai palaukė, kol mes 
visi baigėme nueiti 5 km. Šį il
gesnį kelią įveikė Lucia "Toronto Cballenge" dalyviai, baigę eitynes ir susitikę aikštėje. Iš k. stovi: L. Kaminskienė, 
DesRosiers, Lucia Kamins- J. Vallulytė, V. StaneviBenė, A. ValluJis, V. Valiullenė, J. Krišliūnienė, K. Dambaraitė-Janowicz, 
kienė, Kristina Dambaraitė- M. Augustinavičins, L. Petrašiūnaitė-Des Rosiers, N. Augutis. Priekyje: O. Stanevičiūtė, B. Ru
Janowicz, jos sūnus Lukas Ja- činskienė, L Janowic.z su šuneliu, J. Kriščiūnaitė ir A. Rusinaitė 

''Toronto Challenge" dalyvė Valentina Baliūnienė (kairėje) su 
Labdaros slaugos namą administratoriumi Eric Hakala ir 
Labdaros fondo nare G. Bu.driene 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas l§ra§o pakvitavimus atleldlmul nuo pajamų mokesčių 

•< E S JV\ l i'I J.\ S 
Alff STUOIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

nowicz, Brigita Ručinskienė, 
Vida Valiulienė, Ona Stanevi
čiūtė, Nerijus Augutis, jo drau
gas Marius Augustinavičius, 
Julija Kriščiūnaitė su šuniuku 
Snaige ir aš, J anet Kriščiū
nienė. Taip pat ėjo Gajutė 
Budra ir Valentina Baliūnie
nė. Du mūsų grupės bėgikai 
buvo Julija ir Audrius Valiu
liai, kurie mums padarė didelį 
įspūdį nubėgdami 5 km be 
jokių problemų. 

Ypatingai gražu buvo 
vaikščioti Queen's Quay gat
ve prie mūsų gražaus Ontario 
ežero. Kaip smagu buvo, 
mums baigus eitynes, išgirsti 
mus palaikančių šūkius, lyg 
būtume baigę maratoną. 

Aš baigdama pajutau, kad 
tai buvo pradžia kažko geres
nio mūsų mieliems Labdaros 
gyventojams. Tikrai jaučiamės 
ką nors konkretaus pasiekę 
padėdami saviems. "Toronto 
Challenge" prasidėjo prieš 17 
metų, kad slaugos namų gy
ventojams visame Turonte bū-

tų įmanoma pridėti kai kurių 
paslaugą, kurios paįvairintų jų 
gyvenimą. Gimtadienio šven
tės, lauko baldai, ekskursijos į 
prekybos centrus arba pasiva
žinėjimai į gamtą - lėšos su
rinktos per "Turonto Challen
ge" padeda tokius dalykus įgy
vendinti. 

Grįžusios į Labdarą, nau
ja fondo narė Giedra Paulio
nienė, raštinės vedėja Angelė 

Ambrozaitienė, Gražina But
kienė - ilgametė savanorė ir 
Labdaros miela draugė, kuri 
negalėjo eitynėse dalyvauti, 
bet už ją ėjo Valentina Baliū
nienė, ir Labdaros administ
ratorius Eric Hakala, sutiko 
mus su rožėmis ir vaišėmis. 
Kaip smagu buvo pasijusti 
įvertintais už "žygį"! 

Premijų įteikimu ir pie
tumis tikiuosi ateityje dar ga
lėsime padėkoti visiems ėji
kams-bėgikams už jų pastan
gas renkant lėšas. Dovanas 
gavome iš vietinių verslininkų. 
Ypatingai norėčiau paskatinti 

A t A 
ALGIRDUI TAMAŠAUSKUI 

• mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame HELEN TAMAŠAUS

KIENĘ su šeima -
Alfredas ir Vanda Kupitis 

~W~\I~ 

DENT..A.L C..A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

23 7 3 Bloor St. West 

Tul. ( 4 16) 763-5677 

jaunimą, nes bus skiriama 
speciali jaunimo (žemiau 25 
m. amžiaus) premija. 

Lankydama Maironio 
mokyklą, ieškant savanorių 
bėgimui, norėjau paskatinti 
mokinius kelis kartus per me
tus aplankyti Labdarą. Moki
niai būtų pavaišinti, ir tokiu 
būdu galima užmegzti nuolai
nius ryšius tarp jaunimo ir se
nimo. Tai taptų ir pagrindu 
mokytojams įrodyti, kodėl 
svarbu kalbėti lietuviškai, ra
šyti lietuviškai, parengti lietu
viškus vaidinimėlius. Abiem 
grupėm tai naudinga. Labda
ros gyventojams būtų gražus 
paįvairinimas, o jaunimas su
prastų, kodėl svarbu išlaikyti 
kalbą ir kultūrą. Jeigu tokiu 
būdu susivienytume, galėtu
me tapti pavyzdžiu kitoms lie
tuviškoms ir nelietuviškoms 
bendruomenėms Kanadoje. 

Aukos Labdaros fondui 
dar yra priimamos. Tapkite 
Labdaros fondo nariu/nare. 
Šis fondas yra Labdaros slau
gos namų savininkas ir tvarky
tojas. Nedelsdami užpildykite 
"Labdara Foundation Mem
bership" anketą - ją rasite 
slaugos namų raštinėje. 

Janet Kriščiūnienė 

* 
Man patiko eisena, buvo 

smagu pamatyti miestą. Su grupe 
žmonių eiti labai lengva. Surinkti 
pinigai padeda Labdaros žmo
nėms. A§ ir kitais metais eisiu 
"Walkathon ", nes čia lengvas 
būdas surinkti pinigų Labdarai ir 
yra sveika vaikščioti. Gal kitais 
metais toliau galėtume eiti? Mes 
baigėm eiti, o aš tik įsismaginau 
ir nutebau, kaip greitai baigėm 
eiti. Bet kur visi kiti vaikai? 
Mums reikia daugiau dalyvių! 

Lukas Janowicz 

• 
Tai buvo pirmas kartas, kai 

aš dalyvavau tokiame labda
ringame renginyje Toronte, kurio 
tikslas buvo paremti mūsų se
nelių namus. Dalyvavusių žmo
nių gerumas, atjauta, teigiama 
energija dar kartą patvirtino, kad 
reikia daugiau tokių renginių, 
kurie suvienytų įvairių amžių 
žmones bendram tikslui ir auk
lėtų jaunimą tęsti tokias tradici
jas ateityje. 

Brigita Ručinskienė, 
Maironio mokyklos mokytoja 

(Ntrs. G. Paulionienės) 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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Dalis Montrealio Aušros Vartų parapijos narią (kairėje) prie Šiluvos Švč. M. Marijos keliaujančio Kanadoje paveikslo š.m. birželio 8 d.; dešinėje - vaikučiai, 
pasiruošę Pirmajai Komunijai Ntr. P. Gedriko 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracijai Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, Toronto, O M9C4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: w11w.pacelawfirm.com El. pašia\: lawyers@'pacelawfirm.com 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING A HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

ITH MONUMENT CO. L 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus . 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:--tčl--~~-\l}~.::· ~~:::: ..... ~ 

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

TŽ tinJclalapiowww.tevzib.com interneto skaitytojas už
klausė - kur yra paskelbti TŽ loterijos laimingų bilietų nume
riai? Jie buvo išspausdinti š.m. balandžio 8 d., 14 numeryje. 
Kas norėtų pasitikrinti, yra prašomi paskambinti i 1Ž administ
raciją darbo valandomis - tel. 905 275-4672. Visus kviečiam.e 
pasižiūrėti į ši pavasarį naujai sutvarkytą interneto tinklalapį. 
Jo puslapiuose paskelbtos prenumeratų ir reklamų kainos, kai 
kurios svarbesnės nuotraukos, jaunimo ir bendri straipsniai. 
Turinyje (site map) galima pasirinkti norimus skaityti pusla
pius. Galite pasiųsti mums savo siūlymus bei pastabas. Yra ki
tų organiz.acijų nuorodos ir veildos kalendorius. Organizacijos, 
norinčios paskelbti savo interneto adresus ar renginius mūsų 
tinklalapyje, yra kviečiamos rašyti mums el.paštu tevzib 
@rogers.com.. 

6J#duamo/j(e 6 F ARM 
Your Farm in the City 

\ on\at\O Pic:k Your Own 

fRES\'\ s~betf\9S 
~\f3'H Also„. 
~ • Green peas • Sugar snap peas 

• Snow pe;is • N1w potatoes 
• Beets 

P 1ck Y ••• Ow. Hours 
Monday to Fl'iday Satm·day & Sunday 
8:00 am to 8:00 pm 7:00 am to 4:00 pm 

8100 Steeles Ave. East, Markham 
~ 905-294-3275 

.l ~ 

www.WhittamoresFarm.com 

l AUKOS l 
Lietuviq kredito koopera· 

tyvas PARAMA, pažymėdamas 
ir pabrėždamas sovietų oku
pantų padarytas skriaudas lie
tuvių tautai, paskyrė auką 
'lremtinių grįiimo fondui $2,000. 

Nailaifių kaimui Vaiko 
tėviškh namai aukojo: $60 -: T. 
Kulvinskienė; $30 - A ir l. Ze
maičiai. Aukotojams dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 
A.a. Tatjanos Renkauskie

nės atminimui pagerbti Ieva 
Adomavičienė TėviJkės žibu
riams aukojo $50. 

A.a. dr. Pauliaus Vytės, 
D.D.S., vienerių metų mirties 
prisiminimui (liepos 5 d.) jo 
dukra Lana Vytė-Svarcienė su 
šeima Tėvilkės žiburiams auko
jo $100 ir vaikaitis Ramonas 
Vytė-$50. 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Onl. M65 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (~16) 763·51 61 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

K,viečia m1e Pa1ramoie ,isigyt ii 

Eu 1r:e-val i u1 tą ir 
Euro keliavimo ček i u s 
(297.5 Bloor St. W., i rytus rnuo Royal Yo·rk} 

P. S. keliaujanirems parduodame 
svei'kotos droudimq PARAMA 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

v • Birželio 29, sekmadienį, 
Siluvos Mergelės Marijos jubi
liejinis paveikslas aplankė mū
sų Wasaga Beach Gerojo Ga
nytojo šventovę. 

• Šiuo metu sueina 2000 
metų nuo apaštalo Pauliaus gi
mimo. Ta proga Šv. Tėvas yra 
paskelbęs visam pasauliui 
Apaštalo Pauliaus jubiliejinius 
metus, kurie prasideda šį sa
vaitgalį ir baigsis ateinančiais 
metais birželio 29, šventųjų 
Petro ir Pauliaus šventės dieną. 

• Liepos 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
j e bus Mišios ir 3 v.p.p., o po 
Miši~ - šv. Valanda prie išsta
tyto Svenčiausiojo. 

• Pradedant liepos 6 d. iki 
rugsėjo 7 d., Lietuvos kankinių 
šventovėje sekmadieninės Mi
šios bus tiktai 10 v.r. Autobu
sėlis šiais sekmadieniais veš 
maldininkus nuo "VIiniaus rūmų" 
9.30 v.r. ir po Mišių važiuos at
gal 11.30 v.r. 

• Nuo liepos 6, ateinančio 
sekmadienio, Wasaga Beach Ge
rojo Ganytojo šventovėje per 
visą vasarą Mišios bus 10.30 v.r. 

• Šią savaitę klebonijos 
balkoną iš naujo perstatė Vin
cas Baliūnas, o medžiagos išlai
das padengė mūsų KLKM dr
jos skyrius. Taipgi šią savaitę vi
sas parapijos salės ir šventovės 
pavojaus ir atsarginių išėjimų 
šviesas naujai pertvarkė Kazi
mieras Pajaujis. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo ge
gužės-birželio laida. Taipgi gali
ma įsigyti lietuviškų knygų, 
garsajuosčių bei garsaplokščių 
(CD) papiginta kaina. 

• Mišios liepos 5, šeštad.: 
8.30 v.r. už a.a. Vaclovą Mor
kūną; liepos 6, sekmad.: 10 v.r. 
už a.a. Juozą Dimskį (I met.); 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje liepos 6, sekmad., 10.30 
y.r. už a.a. Algirdą ir ~ataliją 
Salkauskius; Delhi Sv. Ka
zimiero šventovėje liepos 5, šeš
tad.,) v.p.p. už a.a. Juozą Jocą. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - V.N. Liačai, V. 
Liuima. 

Vaikučių savaitraščiuiKregi.
dutė $100 aukojo kun. K. Kak
nevičius. 

LINA TAURĖ 
SEDERAVIČIŪTĖ 

2008 m. birželio 18 d. baigusi 
Toronto universitetą "Honours 
Bachelor of Arts with High 
Distinction" istorijos ir arche
ologijos srityse. Ji pasižymėjo 
kaip "Dean's List Scholar in 
the Faculty of Arts and Scien
ces". Šeima sveikina ją, džiau
giasi jos pasiekimais ir linki jai 
geriausios sėkmės. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį Klai

pėdos penkių žmonių grupė 
"Pajūrio lakštingalos" giedojo 
lotyniškai Mišių dalis ir giesmes 
per 10.45 v.r. Mišias. 

• Birželio 30 d. palaidota 
a.a. Anastazija Astrauskienė, 
95 m. Paliko sūnus Romą ir 
Juozą su šeimomis. JAV mirė 
a.a. Ieva Petkūnienė, E. Kuz
mickienės brolienė. 

• Pakrikštytas suaugęs vy
ras David John Stacey, angli
konų tėvų Douglas ir Rase Sta
cey sūnus. 

• Santuokos sakramentui 
ruošiasi Vita Šileikaitė su Frank 
Longhitano ir dr. Indrė ČUplins
kaitė su Frank B. Cels. 

• Sekmadienio Mišios "Kre
tingos" stovyklavietėj visą lie
pos mėnesį vyks 11 v.r. Į šias 
Mišias kviečiami stovyklautojų 
tėvai, lankytojai ir apylinkėj gy
venantys lietuviai. 

• Kanados lietuvių katali
kų centro pageidavimu renka
mos aukos Šiluvos Marijos 400 
metų jubiliejaus išlaidoms pa
dengti. Vokeliai šiai rinkliavai 
yra padėti parapijos šventovės 
prieangyje. Prašom vokelius su 
auka įmesti į ten esančių aukų 
dėžutę ar į rinkliavos krepšelį 
bet kokios rinkliavos metu. 

• KLK centras rengia mal
dininkų kelionę į Kanados kan
kinių šventovę Midlande rug
pjūčio 24 d. Programoje - Kry
žiaus kelias 2.30 v.p.p., po to -
Mišios ir Lietuvos kankinių pa
gerbimas. 

• Liepos 6 d. "Kretingos" 
stovyklavietėj, Vasagoj, prasi
deda lietuviškai nekalbančių 
lietuvių kilmės vaikų stovykla, 
kuri baigsis liepos 19 d. Stovyk
loj dirbti iš Canterbury Anglijos 
pranciškonų seminarijos yra at
vykę du lietuviai diakonai -An
tanas Blužas, OFM, ir Alvydas 
Virbalis, OFM, kurie po metų 
bus įšventinti kunigais. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 6: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Jo
sephine ir Izidora Viana bei 
Goretti Ferreira; 10.45 v.r. už a.a. 
dr. Paulių Vytę - l met., už a.a. 
Steponą Varanką - 8 met., už 
a.a. Rozaliją Žilinskienę; 12.15 
v.d. už a.a. Vladą Radavičių. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės namų remonto darbus, 
statome "decks" ir dedame "pa
tios". Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). Vokiškas patyrimas. 

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

CONSTRUCTIO LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell : (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, liepos 6, pa

maldų nebus. Pamaldos vyks 
sekmadienį, liepos 13, 9.30 v.r., 
kurias ves Paulius Kravecas. 

• Visais sielovados reika
lais liepos mėnesį prašoma 
skambinti Rarapijos pirminin
kui Petrui Sturmui, 905 274-
3529; arba tarybos nariui Er
nestui Steponui, 416 622-5896. 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 29 d. LN svetai

nėje pietavo 145 svečiai. 
• LN valdybos posėdis -

liepos 22 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
•Lietuvių Namai ieško tar

nautojų, valytojų ir budinčiųjų 
renginių metu. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į LN raštinę, 
arba skambinti tel. 416 532-
3311 vedėjui. 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdyba 

patvirtino naujus Labdaros fon
do narius: O. Dementavičienę, 
B. Kazlauskaitę, B. Matulai
tienę, G. Stauskienę, P. Staus
ką, Ireną Žemaitienę, A. Že
maitį, A. Ambrozaitienę, A. 
Ratavičienę ir K. Ratavičių. 
Sveikiname naujus narius ir 
kviečiame visus lietuvių kilmės 
asmenis užpildyti Labdaros 
fondo narystės prašymus, ku
riuos galima rasti "Labdaros" 
raštinėje. 

Slaugos namų žinios 
• Š.m. birželio 20 d. "Lab

dara" sulaukė savo šeštų metų 
gyvavimo jubiliejaus. Gyvento
jams buvo proga prisiminti pir
mąsias dienas ir visus buvusius 
gyventojus, kurie buvo matomi 
vaizdajuostėje, paruoštoje "Ac
tivation" skyriaus darbuotojos 
Janinos Trojanowska. Admi
nistratorius Eric Harela tarė 
trumpą žodį pasveikindamas 
labdariečius su linkėjimais "il
giausių metų Labdarai". Stasys 
Janušonis, vienas iš pirmųjų gy
ventojų, taip pat tarė žodį. Bu
vo sudainuota Ilgiausių metų ir 
pasivaišinta gimtadienio tortu 
bei kavute. 

• "Labdaros" gyventojai 
susirenka kiekvieną mėnesio 
paskutinį trečiadienį paminėti 
ir atšvęsti tą IŲ,ėnesį gimusių 
gimtadienius. Sventė neapsi
eina be dainų savanorių būre
lio dėka ir be gimtadienio torto. 

• "Labdaros" lietuvių slau
gos namuose birželio 14 apsi
lankiusios "Klaipėdos lakštin
galos" atvežė muzikinį pasvei
kinimą visiems gyventojams, o 
ypač Jonams, Jonėms ir Jani
noms jų vardinių proga. Valan
dėlę visi dalyviai "paragavo" 
nuostabių vaistų - veidai spin
dėjo, raukšlės dingo, akys pra
švito, kūnas ir širdis atgijo, o 
dvasia skriste skriejo. Nuo
širdus ačiū lakštingaloms už 
jautriai atliktą programą, kuri 
pakeitė mūsų kasdienybę į tikrą 
dvasios šventę. Programos 
atlikėjams buvo įteiktos gėlės, 
ir visi buvo pavaišinti šampano 
taurele. 

Remontui vykstant prie 
pietinių Lietuvos kankinių 
šventovės durų, Tėviškės žibu
rių lankytojai prašomi įeiti 
pro šonines duris (iš kapinių 
pusės). 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

~ MONTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje Šv. Petro ir Povilo šventės 
proga Mišias aukojo kleb. kun. G. Mieldažis. Vargonavo ir gie
dojo jėzuitų naujokas Eugenijus Puzynia. Prie giedojimo prisi
dėjo Antanas J. Mickus ir skaitovas bei choristas Donaldas 
Gedrikas. Giedojo 10 giesmių, daugelį pirmą kartą girdėtų 
Montrealyje. Eugenijus pradėjo mokytis vargonų muzikos, yra 
dirigavęs įvairiems chorams Lietuvoj. AJM 

Vilkaviškio vyskupas R. Norvila birželio 25 d. Aušros 
Vartų klebonijoje susitiko su KLKM dr-jos Montrealio skyr. 
valdybos narėmis. Buvo pasidalinta rūpesčiais, susijusiais su 
Vaiko tėviškės namų sodyba. Tų namų atstovė Genovaitė Kudž
mienė pranešė, kad 1992-2008 m. laikotarpiu vaikų namams 
buvo pasiųsta $82,740. Vyskupas įteikė valdybai padėkos raštą. 
Parapijos salėje "Rūtos" klubas ir KLKM dr-jos Montrealio 
skyr. suruošė vyskupui gražias atsisveikinimo vaišes. Vyskupas 
s~s~ri~kusiems papasakojo apie Kvebeko mieste vykusį Eucha
nstnų kongresą, kuris ir buvo jo pagrindinis kelionės tikslas- at
stovauti Lietuvai. Kongrese dalyvavo 14,000 atstovų iš 70-ties 
kraštų. Tarp kitų valstybių vėliavų plevėsavo ir Lietuvos trispal
vė. Kongreso užbaigimo Mišiose Plains of Abraham dalyvavo 
42 ~ardinolai, 300 vyskupų, 1500 kunigų ir tiek pat vienuolių se
sehų. Kongreso dalyvius visą laiką merkė negailestingas lietus. 
Vyskupas dar trumpai pakartojo žinias apie Vaiko tėviškės na
mus ir atsakinėjo į klausimus. Vienas iš jų - kunigų išeivijai skyri
mo su~ai. Tą pačią popietę vyskupas išskrido namo į Lietuvą. 

Zvejų-medžiotojų klubo "Nida" atidėtoji gegužinė 
įvyks liepos 6 d. Rigaud Bay. 

A.a. Jadvyga Selenytė-Baltuonienė, 91 m. amžiaus mi
~ė birže~i.o 21 d. Palaikai sudeginti. Birželio 26 d. Aušros Vartų 
sventove1e 10.30 val. buvo kalbamas Rožinis. Gedulines Mišias 
atnašavo kleb. kun. G. Mieldažis. Giedojo parapijos choras. 
Velionė buvo veikli Montrealio bendruomenės narė. Ilgus me
tus dirbo šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje, įsteigė mer
gaičių chorą "Pavasaris" ir jam vadovavo, priklausė KLKM dr
jos Montrealio skyriui, buvo jo garbės narė, tradicinio Velykų 
stalo pradininkė ir, kol sveikata leido, uoli rėmėja bei patarėja. 
Vietoje gėlių buvo prašoma aukoti Vaiko tėviškės namams. 
Liūdi duktė Vida Remeikienė, sūnus Danius, septynios vai
kaitės ir viena pravaikaitė. Vyras Pranas ir sūnus Edmundas 
mirė seniau. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
. Sekmadienį, birželio 29, kleb. kun. Aloyzas Volskis ir 

d1ak. dr. Kazys Ambrozaitis atnašavo šv. Mišias. Diak. Ambro
za~tis pasakė gražų pamokslą. Choras buvo gana stiprus, nes 
pne mūsų parapijos choro prisidėjo dalis Aušros Vartų parapi
JOS choro. Sol. Guy Zenaitis giedojo su choru Švento Pranciš
kal!'.s maldą ir solo Ave Maria. Sekmadienį choras užbaigė gie
doJIIllO sezoną. Po šv. Mišių Adamonių šeima paruošė pietus 
parapijiečiams ir svečiams. Duktė Joana Adamonytė pasveiki
no susirinkusius pagerbti jos tėvelius jų 50 metų vedybinio jubi
liejus proga. Taip pat ji pasveikino visus Petrus, nes buvo Petri
nių diena. Diak. Ambrozaitis, dalyvavęs p. Adamonių vestuvėse 
1958 m. birželio 28 d., palaimino stalus. Iš Otavos atvažiavo bu
vusi pamergė Helen Griganavičiūtė-Valiulienė su vyru. Petras 
Adamonis pristatė jėzuitą naujoką Eugenijų Puzynią, klieriką 
iš Klaipėdos, kuris čia mokosi prancūzų kalbos. Klierikas E. 
Puzynia, gabus muzikantas ir solistas, padainavo ponams Ada
moniams Raudonikio meilės dainą Rankų švelnumas. Sol. An
tanas Keblys pradėjo dainą Ilgiausių metų. Visi prisijungė. Pet
ras Adamonis su žmona padėkojo visiems už maldas sveiki
nimus ir atsilankymą. Svečių buvo privažiavę iš kitų ~etovių. 
Dalyvavo Julija Adamonytė-Danaitienė su šeima ir diak. Amb
rozaitis su žmona Ąngele iš Toronto, Marytė Adamonytė-Re
kašienė su šeima iš Cikagos. Salėje buvo ir kun. Volskio svečių 
- dr. Marius ir dr. Ingrida Laurinaičiai su dukra Giedre iš Det
roito, jos mama dr. Stanislava Bubnielienė iš Vilniaus. Svei
kiname savo parapijiečius Petrą ir Juliją Adamonius. VL 

Montrealio Lietuvių golfo diena įvyks Saint Donat 
~olf.Club patalpose liepos 26, šeštadienį. Informacijai kreiptis 
Į RytĮ Bulotą 514 344-8256 ar parašyti laiškutį Vilijai Bulotienei 
šiuo adresu: viliabulota@hotmail.com. Inf. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LAB R E CQUE, B ROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'AX.: 5 14-286-1981 

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


