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Kaip pasivadinti? 
Gyvename "mažėjančio" pasaulio, įvairių permainų, 

reformų, ieškojimų, atradimų ir visa tai jungiančio nerimo 
laikais. Ir kai viskas ima smarkiau judėti, lengviau atitrūkti 
nuo pamatų ir skrajojant dairytis naujų, gal tvirtesnių? 

l ŠKYLA ir tokių problemų, kurios dar taip neseniai jo
kių klausimų nesukeldavo. Pvz. tautybė, jos samprata ir 
vieta, jos santykis su teisiniais nuostatais ir kt. Kas yra 

tautybė, visą laiką daugumai žmonių buvo aišku. Ji buvo 
laikoma tam tikra įgimta ar įsisąmoninta vertybė, šimtme
čiais stovėjusi šalia kitos vertybės - religijos. Klaidinga būtų 
teigti, kad tos vertybės jau nykstančios ar tyčia naikinamos. 
Prievartinės pastangos iš žmogaus jas išrauti, kaip istorija 
rodo, jokių rimtesnių rezultatų nesulaukė. Tačiau tautybės 
klausimas vis ir vis prasikiša, kai užsimojama įtaigoti, kad 
asmens tapatybei nustatyti užtektų pilietybės. Gal ir užtektų 
formaliems, dokumentiniams reikalams, kas praktikuojama 
imigrantų kraštuose, kuriuose nuolat verda tautybių maišy
mo katilai. Bet tai nieko bendro neturi su tautybe, kuri nė
ra joks dokumentas. Imigrantų kraštuose žmones grupuoti 
pagal tautybes būtų ne tik sunku, bet ir prieštarautų tai 
"katilo" politikai. Čia jie paprastai grupuojami į dvi dalis -
piliečiai ir nepiliečiai. Gimimu pilietybes įsigiję ar natūrali
zuoti - formaliai visi vienodi lygiateisiai. Tui suprantama. O 
tautybių poreiškiai vertinami kaip tam tikri kultūriniai užsi
ėmimai - įdomi, kartais patraukli imigrantų saviveikla. Ka
nadoje daugiakultūrinė mozaika itin ryški ir kol kas dar val
džios palaikoma, nes dirbtinis tautinių tradicijų užslopini
mas prieštarautų žmogaus teisėms laisvai išsireikšti. Kai ka
da toji mozaika atlieka tarsi gražiai papuošto statisto vaid
menį, kad visa valstybinė scena puikiau atrodytų. 

L
IETUVIŲ tauta, nors ir sukūrusi savo valstybę ir jau 
nebe pirmą kartą per kovas ir gyvybių aukas nepri
klausomybes atstačiusi - šiandien savame laisvame 

krašte kažkaip lyg spaudžiama "susipilietinti", tarsi kaip 
nors kitaip pasivadinti, nubraukiant žodį "tautybė". Net 
viešai siūlomas sunkiai suprantamas naujas pavadinimas 
"Lietuvos tauta" ar "Lietuvos žmonės". Kas gi iš tikrųjų tai 
būtų? Greičiausiai, niekas kitas kaip dirbtinis Lietuvos pi
liečių junginys, sudarytas iš įvairių krašte gyvenančių tautų. 
Šitokiam dariniui ir rėmėjų atsirastų, ir jų jau yra, kurie sie
kia, kad tautybių maišymasis vyktų ne tik imigrantų šalyse, 
bet tolydžio ir visuose kraštuose. Tai tarsi kokia nematoma 
ranka užsimojusi maišyti visas tautybes ir vertybes ir jas su
rikiuoti po pilka pilietiškumo vėliava, besiruošiant žygiui už 
bespalvį žmogų. Sakykim, tai nauja, modernu. Gal net su
maišius ir žmonijos tautines ambicijas aptrupinus, atsi
skleistų vieną kartą labai laukiamas taikusis gyvenimas, išsi
pildytų pacifistinės svajonės? Gal toks tautų mišinys greičiau 
atvertų globalizaciją ir ekonominių išteklių aruodus? Įvairių 
prielaidų galima pririnkti tautų maišymo užmojams pagrįsti. 
Bet vargu ar kas sąžiningai drįstų šiandien tarti, kad tai rei
kalinga? Kad neatsitiktų nepageidaujamų pokyčių, tautybei 
apsaugoti dirbami "šarvai ir skydai". Štai lenkai savo tautie
čiams, kur jie begyventų, dalina "lenko kortas". Tai tautybę 
liudijantys, aiškūs formalūs ženklai, atskiriantys tautybę 
nuo pilietybės. Bet korta yra korta. Ji neišgelbės tų, kurie 
duosis nutautinami. Taigi, reikia kai ko daugiau. Išeivijoje 
gyvenantiems nuo seno tautybės, tai yra lietuvybės išlaiky
mas buvo ir lieka pagrindinis visos veiklos uždavinys. Ką 
bereikštų lietuvybė, jei tautybės sampratą keistume ir jai 
kažkokį pakaitalą banc!Ytume įpiršti? Kieno išlaikymu tada 
privalėtume rūpintis? CS 
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Europos parlamentas -
mūsų tribūna 

Pokalbis su TS-LKD kandidatu 2009 m. birželio 7 d. rinkimuose 
į Europos parlamentą ALGIRDU SAUDARGU 

- Suvienytos Europos gali
mybės ir problemos Jums gerai 
žinomos - buvote Europos liau
dies partijos narės - Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas, LR seimo narys, 
Lietuvos ubienio reikalų minis
teris, diplomatas, praėjusią ka
denciją buvęs Lietuvos atstovu 
Romoje, prie Šventojo Sosto. Ką 
matote spręstina Europoje ir ką 
ketinate nuveikti Europos par
lamente, jeigu. Lietuvos žmonės 
Jums suteiktų tokią galimybę? 

- Pirmiausia norėčiau pa
sidžiaugti, kad krikščioniško
sios demokratijos ir konserva
tyviosios jėgos Lietuvoje kon
solidavosi. Priklausau jungti
nei partijai - TS-LKD, kuri 
yra Europos liaudies partijos 

- europinio sambūrio - narė. 

Tai stipri jėga Lietuvoje. Nėra 
lengva tūkstantines organiza
cijas jungti po dešimties metų 
konkurencijos. 

Mūsų partijos dirbo bend
rą darbą vyriausybėse, bet rin
kimuose mums teko konku
ruoti dėl tų pačių rinkėjų. 
Manau, kad šis projektas, -
kaip dabar mėgstama sakyti, 
- pasisekė. Matome, kad visi 
skyriai taikiai susijungia. Man 
teko dalyvauti ne vieno sky
riaus jungtiniame susirinkime 
ir mačiau, kad žmonės linkę 
bendradarbiauti ir su opti
mizmu žvelgia į ateitį. Tai 
svarbiausia. Nors šiuo metu 
ateitis kiek apkartinta eko
nominio sunkmečio, bet, ma
nau, tai mūsų optimizmo re-

zervo neišsems. Džiaugiuosi, 
kad partijoje veikia Krikščio
nių demokratų bendrija ir bus 
galima tradicijas ir istorinį pa
veldą toliau puoselėti. 

Aš pats dirbu Užsienio 
reikalų ministerijoje, esu dip
lomatas. Politinėje veikloje 
tai suteikia gana ribotas gali
mybes, bet TS-LKD Politikos 
komiteto pasiūlymą dalyvauti 
EP rinkimuose priėmiau. Jei
gu taip atsitiktų, kad mane 
rinkėjai paremtų ir būčiau iš
rinktas į EP, tai būtų mano sa
votiškas sugrįžimas į aktyves
nę politinę veiklą. Europos 
parlamentas Lietuvos pilie
čiams gana mažai žinomas. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Popiežiaus Benedikto 

XVI aštuonias dienas trukusi 
piligrimystė Šventojoje Že
mėje baigėsi gegužės 15 d. 
Popiežius teigė, jog visur kur 
lankėsi matęs musulmonų, 
žydų ir krikščionių aiškų ap
sisprendimą už religijų dia
logą ir pasiryžimą bendrauti 
ir bendradarbiauti. Vizito 
metu Šv. Tėvas pajuto drą
sos teikiantį ekumeninį kli
matą, teko "labai nuoširdžiai 
pabendrauti su ortodoksų 
ganytojais, su anglikonų vys
kupu, su liuteronų atstovais. 
Jau vien Šventosios Žemės 
aplinka tarsi pati skatina 
ekumeninį bendravimą". Jis 
taip pat pabrėžė pastebėjęs 
didelius sunkumus, slegian
čius vietinius gyventojus ir 
kartu labai didelį taikos troš
kimą. "Sunkumai visiems iš 
karto matomi. Tačiau ne visi 
iš karto pastebi vietinių gy
ventojų taikos troškimą. Dėl 
to manau, kad reikėtų labiau 
pabrėžti šitą taikos ir broly
bės troškimą, palaikyti vie
tinių žmonių pasiryžimą 

siekti visų nelengvų proble
mų sprendimo." Popiežius 
sakė keliavęs į Šventąją Že
mę kaip taikos piligrimas. Pi
ligrimystė yra svarbus dauge
lio religijų elementas. Pilig
rimystė brangi musulmo
nams, krikščionims ir žy
dams. "Tai mūsų gyvenimo 
simbolis - mes keliaujame 
pirmyn, einame link Dievo, 
siekiame visos žmonijos vie
nybės. Keliavau kaip taikos 
piligrimas ir tikiuosi, kad ir 
kiti pasuks šituo keliu, kad ir 
Šventosios Žemės gyventojai 
taps taikos šaukliais". 

Lietuvos Caritas 20-me
čio progai paminėti skelbia
mas fotografijų ir trumpa
metražių filmukų konkursas 
"Matyti kitaip". Kviečiami 
dalyvauti jaunieji menin
inkai: visų Lietuvos universi
tetų, kolegijų menų fakul
tetų studentai ir kiti neprik-

lausomi menininkai. Dalyvių 
amžius iki 30 metų: vyresnių 
klasių moksleiviai, studentai 
ir kiti aktyvūs menininkai. 
Nugalėtojų geriausi darbai 
bus rodomi specialiose paro
dose, kurios keliaus po visą 
Lietuvą ir kt. Meno darbai 
taip pat bus pristatomi Lie
tuvos Caritas 20-mečio ren
giniuose. Geriausios fotogra
fijos ir trumpametražio filmo 
autoriai bus apdovanoti. Da
lyviai prašomi iki 2009 m. ge
gužės mėn. 31 d. užsiregist
ruoti el. paštu caritas@lcn.lt, 
iki rugpjūčio l d. pageidauti
na fotografijas ir filmus siųsti 
konkursas.lc@gmail.com 
nurodžius siuntėjo vardą bei 
pavardę. Darbuose galėtų 
atsispindėti pagalbos šalia 
esančiam momentas, kova su 
skurdu, nenoras taikytis su 
socialinėmis problemomis 
Lietuvoje ir visame pasau
lyje. Darbai turėtų būti este
tiški, išlaikyti meninę vertę. 

Naujo "Katalikų giesmy
no" pristatymas įvyko balan
džio 29 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje. Lietuvos 
Vyskupų Konferencija, siek
dama, kad šventovėse šlovę 
Viešpačiui tikintieji atiduotų 
darniai ir nuoširdžiai giedo
dami, paragino veikliausius 
kiekvienos vyskupijos var
gonininkus, religinio giedo
jimo specialistus giesmyną 
parengti. Daugiau kaip me
tus jį rengė 20 asmenq komi
sija, vadovaujama Siaulių 
vysk. E. Bartulio. Prie gies
myno pasirodymo daug pri
sidėjęs Kauno l dekanato de
kanas, Kristaus Prisikėlimo 
šventovės klebonas mons. V. 
Grigaravičius trumpai prista
tė Giesmyno turinį. Arkiv. S. 
Tamkevičius kreipėsi į vargo
nininkus, chorų vadovus at
siliepti į šiuolaikinės Baž
nyčios raginimą džiaugtis vi
sų pamaldose dalyvaujančių 
tikinčiųjų giesme. 

Sekminių procesija Smilgiuose, Panevėžio rajone 

Dievas nori ateiti pas žmones 
v per zmones 

MIELI IR BRANGŪS 
TIKINTIEJI, 

Gerojo Ganytojo sekma
dienis, kuris minimas ket
virtąjį Velykų sekmadienį, 
švenčiamas kartu su mums vi
siems brangia Motinos diena. 
Visi kartu prie Viešpaties al
toriaus susirinkę, kaip viena 
šeima dėkojame Dievui už 
įstabias malones ir dovanas, 
kuriomis jis dosniai apipila 
atvirą, save dovanojančią ir 
tarnaujančią žmogaus širdį. 
Būti Motina, būti Tėvu yra 
ypatin&_as pašaukimas ir privi
legija. Sių dovanų akivaizdoje 
šiandieną dalijamės su jumis 
savo mintimis apie šeimose 
subręstančią ir tėvų maldomis 
palaikomą bei puoselėjamą 
ypatingą Vilties šiandieni
niam pasauliui dovaną - ku
nigo ir Dievui pašvęsto as
mens dovaną. 

Gerasis Dievas keliauja 
kartu su žmogumi per pasaulį, 
laikus ir istoriją. Visas Šven
tasis Raštas - Dievo, einančio 
kartu su žmogumi, knyga. At
randame daugybę pavyzdžių, 
kaip kantriai Dievas kalbina 
žmogų ir kviečia sekti paskui 
Jį asmeniškai suteikto pašau
kimo keliu. Jėzus prakalbina 
Dvylika, kurie patikėję Moky
tojo kvietimu atsiveria nau
jam ir iš esmės kitokiam gyve
nimo ir pašaukimo keliui. Mo
kiniai mąsto, dvejoja, stebisi, 
klausosi, apsisprendžia ir pa
siryžta. Jie tampa tikrosios 
Meilės liudytojais ir savo išti
kimybę paliudija mirtimi. 

Dievas pašaukia konkre
čius žmones, žmogiškus, klys
tančius, abejojančius, net 
tuos, kurie persekioja "tikėji
mo kelią", ir visa paverčia 
nuostabiu Karalystės skelbi
mo įrankiu. Ypač ryškus tokio 
pašaukimo eiti paskui prisikė
lusį Velykų Avinėlį - Kristų 

pavyzdys yra apaštalas Pau
lius, kurio gimimo dviejų tūks
tančių metų jubiliejų švenčia-

me. Žvelgdami į jį matome, 
kaip ieškojimas pavirsta tikru 
atradimu, dvejonės - suprati
mu, prieštaravimas ir perse
kiojimas - ugningu liudijimu, 
o blaškymasis - pastovumu ir 
ištikimybe net iki mirties, iki 
kankinystės kardo kirčio. Pau
liaus veide matome ir tikro 
kunigo, Dievui pašvęsto as
mens paveikslą. 

Dievas nori ateiti pas 
žmones per žmones. Todėl 
šiandien ir kreipiame savo 
mintis ir maldas dėkodami už 
kunigystės ir vienuoliškojo pa
šaukimo dovaną. Dėkojame 
Dievui, kad visuomet parūpi
na ir pašaukia kilnios širdies 
žmonių į savo Vynuogyno dar
bininkų gretas. Nešti Dievą 
žmonijai - esminė kunigo ir 
pievui pašvęstojo misija. 
Siandien visiems reikia tokios 
tarnystės žmonių. Šiandieni
nis pasaulis trokšta dvasios 
atgaivos, trokšta tų, kurie pa
lydėtų prie Gyvojo vandens 
versmių, tų, kurių artumoje 
būtų patiriama dieviškoji 
Meilė ir Ja įtikima. Pašauki
mas yra dovana, kurią norime 
Jums priminti ir paraginti įsi
klausyti į Dievo kvietimą. Gal
būt jumyse ši dovana gali tapti 
Dievo keliu į kitus. Juk pa
šauktasis tampa Dievo žmo
gumi, misijos žmogumi. 

Šiandieninis pasaulis 
trokšta liudytojų. Kunigo ir 
Dievui pašvęsto asmens pa
šaukimas - autentiškai liudyti 
Kristaus gailestingąją meilę 
visuomenėje. Kunigo su šven
timais gaunama misija yra ne 
koks nors išorinis pridėtinis 
įšventinimo elementas, bet vi
dinė ir svarbiausia jo paskir
tis: "Įšventinama misijos var
dan" (Jonas Paulius 11. Apaš
tališkasis paraginimas Pasto
res dabo vobis, 24). "Dievo 
meilė ir artimo meilė tarpu
savyje susipynusios: mažiau
siuosiuose sutinkame Jėzų, o 
Jėzuje - Dievą"" - rašo Šven-

tasis Tėvas Benediktas XVI 
(Enciklika Deus caritas est, 
15). 

Visa tikinčiųjų bendruo
menė, susibūrusi prie Vieš
paties altoriaus, kartu su savo 
kunigais švenčia Eucharistinį 
pokylį, kuriame minime Vieš
paties vakarienės slėpinius ir 
kaskart atgaiviname visuoti
nės kunigiškosios misijos pa
šaukimą mazgoti vieni kitiems 
kojas. 

Nepaliaujamai melskime 
Viešpaties, kad pašauktų dar
bininkų į savo pjūtį (plg. Mt 
9, 38). Raginame ir kviečiame 
visus jaunus žmones pasvars
tyti apie unikalią pašaukimo 
dovan9 ir melsti jos visų do
vanų Saltinio - mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus. 

Vilniuje susirinkę tūks
tančiai jaunų žmonių iš dau
gelio Europos kraštų, sukvies
ti savųjų ganytojų ir globo
jami Taize bendruomenės 
brolių, leidosi į Pasitikėjimo 
piligrimystę. Kartu meldėsi 
Dievo artumoje, kartu skaitė 
Šventąjį Raštą, kartu šian
dieniam pasauliui liudijo dva
sinių vertybių svarbą ir ypatin
gą Dievo buvimo asmeninia
me gyvenime reikalingumą. 
Tebus ši nepakartojama jaunų 
žmonių dvasinės pasitikėjimo 

piligrimystės patirtis ypatinga 
paskata naujai atrasti savo 
pašaukimus Bažnyčioje, nebi
joti paaukoti savo gyvenimą 
kitiems atsidavimo sekti 
Kristų ir būti Jo bendradar
biais žmonių pašventinimo 
kelyįe dėka. 

Sį nuostabų gegužės mė

nesį kreipkimės į Mariją, 
Apaštalų Karalienę ir Kunigų 
Motiną, kad ji saugotų kiek
vieną bręstantį pašaukimą, 

būtų apsisprendimo įkvėpėja 
ir palaikytoja, visus mus kant
riai su motiniška palaima ly
dinti į vieni kitų pašventinimo 
darbą dieviškojo Sūnaus vy
nuogyne. Lietuvos vyskupai 
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Savos uodegos gaudymas 
(Tęsinys iš nr. 20) 

RIČARDAS KALYTIS 

Tiekėjai tai po mūsų antroji civilinė tarybų 
armija, kuri skersai išilgai šmižinėja po plačią 
šalį. Dar yra viena labai svarbi gvardija, tai 
"planovikai". Jų svarbiausia užduotis tai su
mažinti planus bei žlungant kvartalinėms ga
mybinėms užduotims "planus koreguoti". 
Nuo jų priklauso darbo kolektyvo ir įmonių 
vadovų gerovė. Šita gvardija ne mūsų nosiai, 
čia sunkioji artilerija, rinktiniai vyrai, planų 
skyrių viršininkai. Tai šio darbo profesionalai, 
tiktai jie šitą darbą gali sutvarkyti. Sako, tam 
reikia turėti plastmasinį skrandį ir dar kai ką. 

Visasąjunginiame mokslo institute 

Visasąjunginiame mokslo tyrimo staklių 
institute daugybė mokslo darbuotojų. Jie su
sodinti pagal staklių technologines paskirtis. 
Čia garbingi mokslo daktarai bei kandidatai. 
Didžiausias mūsų darbas - suderinti techni
nes sąlygas. Reikia pereiti per daugybę skyrių. 
Tai užima ne vieną dieną. Yra net specialus 
rūsys atvažiavusiems nakvoti. Štai, esu vyriau
siojo konstruktoriaus kabinete. Nusenėjęs visų 
laipsnių ir vardų žmogus, jau mažai benutuo
kia apie dabartinį pasaulinį staklių lygį, tačiau 
labai maloniai kalbasi buitinėm temom. Kai 
prieinam prie pagrindinių rodiklių, nenusilei
džia, duok jam sunkiai pasiekiamą tikslumą 
pagal užsienio panašumus. Iš kur jis žino apie 
užsienio panašumus? Ogi iš "techninio lygio 
kortelės", kurią pats sukūriau ir primelavau. 
(O iš kur tas teisingas žinias gausi?) Thip ir ly
gina šiuos du "laisvos kūrybos" popierius. Ki
tuose skyriuose sunkiau, čia mažiau sukalbesni 
moksliniai bendradarbiai, tenka daug vargti, 
įkalbinėti, įrodinėti, bartis, kol išgauni reikia
mą vizą. 

Kartą minėtame rūsyje sutikau šaunų kau
nietį. Šis tą darbą taip įsisavinęs, jog atlieka 
greitai ir be jokio vargo. Pasirodo žmogus ne
siginčija, ko mokslininkai prašo, tą ir taiso 
techninių sąlygų puslapiuose. Ir taip per visus 
skyrius susirenka vizas tituliniame lape. Ta
čiau ... jis turi ir antrą švarų egzempliorių. Prie 
jo prisega titulinį su vizomis lapą, ir namo. Sa
ko jau keletą metų šitaip dirbąs ir nieko, vis
kas tvarkoje, stakles sėkmingai gamina ir par
duoda. Tai tiek tas didelis institutas ir vertas. 

Programinis valdymas 

Tai aukščiausias magiškas žodis, atsiradęs 
septyniasdešimtųjų metų pradžioje. Sekdami 
pasaulio vystymosi tendencijas, ėmė glavkas ir 
įrašė mūsų gamyklai suprojektuoti ir gaminti 
programines profilio šlifavimo stakles. Atseit, 
jūs Vakarai, tai ir privalot sugebėt. Ilgai ga
myklos vadovybė kratėsi, bet nepajėgė argu
mentuoti savo atsisakymo. Kai liko metai iki 
darbo pabaigos, tam darbui vadovauti pavedė 
man. Nesipriešinau, buvo įdomu, ėmiau gilin-

tis. Pavyko. Su respublikos dizaineriais suge
bėjom suteikti staklėm įspūdingą neįprastą iš
vaizdą. Didžiausia problema - pro&_raminis 
įrenginys, gaminamas Leningrade. Zinoma, 
pridėjus tą dviejų spintų didžiulį griozdą, stak
lių išvaizda ne tiktai suprastėjo, bet ir neveikė. 
Telegrafavom gamyklai, atsiuntė derintoją in
žinierių. Inžinierius išoperuotu skrandžiu per
koręs, bet išdidus, svaidosi mažai supranta
momis technikos frazėmis. Užsidėjęs rankoga
lius įlindo į įrenginio vidurius. Diena, dvi, 
trys ... nieko. Kartais derintojas jau ir į darbą 
nebeateina, arba ateina su kvapeliu. Galų ga
le prisipažįsta: "Vyrai, aš alkanas, nebeturiu 
pinigų, va, jei jūs man duotumėt šimtą rub
lių ... " Davėm, nepadėjo. Rečiau ėmėm matyti 
darbe. Po savaitės vėl tas pats: "Vyrai, aš ne
beturiu valgyti, va, jeigu duotumėt šimtą rub
lių ... " Tada papykom ir išvarėm. Gamykla at
siuntė paprastą darbininką Feliksą Pabedins
ką. Tas, prisijungęs prietaisą, tyliai šnarpštė ir 
nekalbėjo. Po dviejų dienų paklausiau: 
"Kaip?" "Va, šitas pirmasis jau dirba, kitą pa
leisiu rytoj". Dar neišleidom Felikso, atvažia
vusio į tėvynę, ir kiek galėdami žmogui atlygi
nom. 

Valstybinė komisija praėjo gerai. Visi buvo 
sužavėti. Staklės pačios, mirksėdamos lempu
tėmis, šlifavo reikiamą profilį, mandriai sukio
josi, o žalsvame ekrane matėsi padidintas šli
favimo zonos vaizdas. Vyriausias glavko konst
ruktorius parodė savo kvalifikaciją "O kiek 
koordinačių", "Trys" - atsakėme. Jo atsaky
mas buvo: "O!" Komisijos pabaiga, žinoma, 
buvo restorane. Gamyklos direkcija nepralei
do, paspekuliavo šia sukurta technikos naujo
ve. Emė lankytis valdžios ir partijos vadovai. 
Susižavėjęs Kulviecas (neprisimenu kokios ta
da buvo jo pareigos) prižadėjo vyriausiam 
staklių konstruktoriui suteikti nusipelniusio 
inžinieriaus vardą. Tačiau, išnagrinėjus mano 
(tremtinio) asmens bylą, pažado neįvykdė. 
Neišleido ir į Leipcigo mugę, kur staklės gavo 
aukso medalį. Nepatikimas. 

Valstybinė komisija 

Verta apie ją pakalbėti atskirai. Štai, visi 
biurokratiniai darbai baigti ir reikiamai įfor
minti, reikia kviesti Valstybinę komisiją. Rei
kia surinkti bent kelių žinybų atstovus, sude
rinti su glavku ir gauti tvirtinantį įsakymą. Vi
sų narių akivaizdoje reikia pademonstruoti 
staklių darbą, atlikti visus matavimus ir gauti 
komisijos išvadas. 

Štai mes Tbilisio staklių gamykloje, komi
sijos pirmininkas ministerijovs tarnautojas pa
čios ministerijos partorgas. Seimininkai visiš
kai pasiruošę, staklės išblizgintos, viešbučiai 
užsakyti, numeriuose dideli apipinti buteliai 
vyno. Pirmininkas pirmą dieną nuėjo apžiūrėjo 
ir grįžo prie vyno. Ten visas dienas ir praleido. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Geriau vertinama rinka 
Agentūros "Bloomberg" 

finansų rinkų stebėjimo sis
temos rodiklis rodo, kad 
indeksu Lietuvos finansinės 
rizikos vertinimas gerėja, o 
tai reiškia, kad Lietuva sėk
mingai valdo krizę, teigė 
premjeras Andrius Kubilius 
gegužės 20 d. Lietuvos fi
nansų būklė gerėja jau tris 
mėnesius iš eilės, pagal CDS 
rodiklį, kuris atspindi inves
tuotojų požiūrį į šalies gali
mybes grąžinti skolas per 
tam tikrą laikotarpį. Užsie
nio investuotojų vertinimą ir 
nuomones apie šalies nemo
kumo tikimybę atspindintis 
rodiklis yra tiesiogiai susijęs 
su skolinimosi pasaulio fi
nansų rinkose kaštais. Kuo 
CDS indeksas didesnis, tuo 
brangiau šaliai yra skolintis. 

Penkerių metų laikotar
pio Lietuvos, kaip ir beveik 
visų Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių, CDS indeksas stai
giai šoko į viršų praėjusių 
metų rugsėjo-spalio mėne

siais. Pernai rugsėjo 19 d. 
Lietuvos CDS indeksas buvo 
188.3, o po mėnesio - jau 
631.7. Vėliau Lietuvos CDS 
permainingai kilo ir prieš 
tris mėnesius pasiekė 849.9 
žymę. Nuo tada Lietuvos 
CDS nuosekliai mažėja ir 
gegužės 19 d. duomenimis 
buvo 389.98. 

Naikins monopolius 
Užsienio reikalų minis

teris Vygaudas Ušackas, pen
kerių metų narystės ES pro
ga pristatydamas Lietuvos 
ES politikos pirmumus, tei
gė, jog pagal Europos sąjun
gos (ES) reikalavimus iki 
2011 m. pradžios reikės pa
sirinkti vieną iš alternatyvių 
dujų ir elektros !inkų val
dymo modelių. Siuo metu 
vienintelis dujų tiekėjas yra 
"Gazprom". V. Ušacko tei
gimu, dabar būtina surengti 
viešą ir skaidrią diskusiją 
tarp žinovų ir politikų, kad 
vartotojas žinotų, kokios yra 
alternatyvos. 

Pagal Europos parla
mento ir ES Tarybos kom
promisą, numatyta galimybė 
ne tik visiškai atsieti gamybą 
ir perdavimo tinklus, bet ir 
perduoti šiuos tinklus atski
rai valdomai dukterinei įmo
nei. EK atstovų teigimu, ga
mybos ir perdavimo atsie
jimas suteikia progą mažes
niems ir naujiems energijos 
gamintojams, ypač tiems, 
kurie nuspręs investuoti į at
sinaujinančius energijos iš
teklius -vėją, biomasę, geo
terminę ar saulės energiją. 

Pasitarimas Palangoje 
Lietuvos, Latvijos, Esti

jos ir Vokietijos diplomati
jos vadovai Vygaudas Ušac
kas, Maris Riekstinis, Urmas 
Paet ir Frank-Walter Stein
meier Palangoje gegužės 15 
d. aptarė energetinio sau
gumo klausimus, Baltijos ša-

lių galimybes artimiausiais 
metais įsivesti eurą, santy
kius su Rusija ir ES Rytų 
partnerystės iniciatyvą. Ap
tariant būsimą Lietuvos pir
mininkavimą ES 2013 m. Vo
kietija pasiūlė patarti Lie
tuvai pasirengimo ES vado
vavimui, valstybės tarnautojų 
mokymo ir kitais klausimais. 

Energetinio saugumo 
klausimu Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris pabrėžė 
Vokietijos paramos svarbą 
Lietuvai ir kitoms Baltijos 
šalims siekiant apsirūpinti 
alternatyviais energetiniais 
šaltiniais. Vienas svarbiausių 
uždavinių, pasak V. Ušacko, 
yra sujungti Baltijos šalių ir 
Vakarų Europos valstybių 
dujų ir elektros transporta
vimo tinklus. 

Taip pat aptarta rengia
ma ES Baltijos jūros strate
gija ir Baltijos energetinių 
jungčių planas. Pasisakyta 
už konstruktyvių, europietiš
komis vertybėmis grindžia
mų santykių su Rusija plėto
jimą. Ministeriai sutarė įgy
vendinant ES iniciatyvas 
Baltijos jūros regione įtrauk
ti Karaliaučių, ypač laisvo 
žmonių judėjimo, verslo ap
linkos gerinimo, teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavi
mo ir aplinkos apsaugos sri
tyse. Bus siekiama šiais me
tais pasirašyti ES ir Ukrainos 
bendradarbiavimo sutartis ir 
žengti konkrečius žingsnius 
dėl vizų režimo palengvini
mo Gudijos bei Karaliau
čiaus srities gyventojams. 
Pasirašytas vyriausybių susi
tarimas dėl aukštojo mokslo 
laipsnių lygiavertiškumo pri
pažinimo. 

Liko pareigose 
Gegužės 19 d. seime vy

ko slaptas balsavimas dėl 
pareikšto nepasitikėjimo 
finansų ministeriu Algirdu 
Šemėta. 42 parlamentarai 
pareiškė nepasitikėjimą, 2 
susilaikė, 12 biuletenių buvo 
sugadinta. Balsavimas dėl 
interpeliacijos A. Šemetai 
buvo surengtas seimo na
riams nepritarus jo atsaky
mams į interpeliacijoje pa
teiktus klausimus. Nepaten
kinti ministerio atsakymais 
buvo 72 parlamentarai, jiems 
pritarė 52 seimo nariai. 

Gegužės 14 d. seimui 
buvo pateikta socialdemok
ratų pradėta interpeliacija 
A. Semetai, kurią parašais 
yra parėmę 34 seimo nariai, 
priklausantys Socialdemok
ratų, Darbo bei Tvarkos ir 
teisingumo frakcijoms. Fi
nansų ministeris buvo kal
tinamas dėl skubotai įvykdy
tos radikalios "naktinės" 
mokesčių reformos. Social
demokratų partijos frakcijos 
seniūnas Zigmantas Balčytis 
išsakė viltį, kad A. Šemeta, 
išklausęs seimo kritiką, pa
darys išvadas. RSJ 
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Nuotykių ir pašaukimo keliu toves, kaip Oberammergau, 
kur teko pamatyti vaidinimą 
vaizduojantį Kristaus kančią. 
Vaidinimas statomas kartą kas 
10metų. ~inys iš nr. 20) 

SES. M. LORETA 
O. JONUŠAITt: 

Po pusvalandžio prasidėjo 
laivo tikrinimas. Tu.i atliko 
penki žmonės. Jautėme kaip 
jie vaikščiojo ir metaline laz
da badė anglis. Tik apie 4 val. 
atėjo Bruno mūsų išleisti. Sa
kė, kad tokios didelės kontro
lės dar niekada nebuvę. 
Džiaugėmės, kad laimingai 
praėjo kontrolė, ir daugiau 

sui: "Einame, kai atvažiuos i 
Berlyną, tai parodys doku
mentus". Rusas priešinosi, bet 
vokietis jį už kupros išstūmė 
pro kajutės duris. Bruno su
darė popierius, kad aš ir Bena 
esame jo vaikai. Aš daviau 
jam 4,000 zlotų, ir padėkojo
me už saugų atvežimą. Jis pa
sakė, kad aš esu gudri mer
gaitė. Pro muitinę pirmas ėjo 
sūnus, o mes paskui ji; nebu
vo jokių nesklandumų. Nuo 
Ruth buvau gawsi adresą, kur 

kelionę. Mes klausinėjome, 
ar čia yra daugiau lietuvių ir 
sužinojome, kad yra kun. J. 
Kipas, SJ, kuris Kaune kunigų 
seminarijoje dėstė teologiją. 
Su Bena aplankėme jį. Jis ma
loniai mus priėmė, pavaišino 
ir patarė susisiekti su kun. 
Kaizeriu, norint išvažiuoti iš 
Berlyno. Susisiekėme su kun. 
Kai7.eriu, kuris patarė parašy
ti laišką kun. V. Martinkui į 
Liubeką, kad jis sutiktų mus 
priimti gyventi ir išlaikyti. Su 

sai kartais mėgina vokiečių 
lėktuvus apšaudyti.. Orauosty 
pasitiko mus kun. V. Martin
kus, atvykęs savo mašina Dė
kojome Viešpačiui, kad lai
mingai pasiekėme laisvą pa
saulį. Visur jautėme, kaip ge
roj o Dievo ranka mus vedė 
per visas kliūtis ir sunkumus 
ir kaip Marija globojo mus. 
Tėvams parašėme laišką jau 
turėdami pastovesnį adresą. 

Vokietijoje 

Paduvoje aplankėme šv. 

Ses. Loreta JonuJaitė, Tbronto Maironio mokyklos IIa skyriaus auklėtoja UJ78/79 mokslo 
metais Ntr. ii leidinio Mūsą pasaulis 

Kun. V. Martinkus ir mes 
parašėme ku.n. Kaizer padė
kos laiškus už sudarytą gali
mybę taip greitai išvykti iš 
Berlyno. Girdėjome, kad dau
guma laukia pora metų, kol 
gali išvažiuoti. Kun. V. Mar
tinkus nurodė mums buvusią 
pirtelę, kur buvo lova, ir ten 
mes ateidavome tik naktj iš
miegoti, o dienos metu būda
vome tarp tautiečių. Aš pra
dėjau dirbti su vaikais, kurių 
tėvai buvo lagery. Kun. V. 
Martinkus žinodamas, kad tu
riu pašaukimą į vienuolišką 
gyvenimą, supažindino per 
spaudą su vienuolynais išeivi
joj. Aš pasirinkau Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės Marijos Vargdienių se
seris. Mariją pamilau ir sun
kiomis valandomis malda vis 
.kreipdavausi i Ją. Marija buvo 
mano globėja ir užtarytoja. 
Kun. V. Martinkus parašė laiš
ką i JAV Nek. Pr. Marijos 
Vargdienių vienuolijai Putna
me, bet nesulaukęs atsakymo 
per savo pažįstamus .kreipėsi i 
tas pačias seseris, dirbančias 
Kanadoje. 1949 m. Kalėdas 
atšventėme pas ku.n. V. Mar
tinkų, vis laukdamos, kada ga
lėsime išvykti. K.un. V. Mar
tinkus drauge su k:un. Gleve~ 
k.u planavo pavasatj važiuoti 
mašina i Romą ir pakvietė 
mus abi su Bena ten keliauti. 
Kelionės tikslas buvo aplan
kyti lietuvių šv. Kazimiero ko
legiją ir susitikti su kun. A. 
Jonušu bei kitais lietuviais ku
nigais, o nakvynei apsistoda
vome pas pažįstamus ar vie
nuolyne. Dienos metu aplan
kydavome Įdomesnes vie-

Antano šventovę, lankėmės 
Milane, Venecijoje. Romoje 
buvo malonu sutikti kun. A. 
Jonušą, k:un. J. Grabi. kun. V. 
Balčiūną, kurie paįvairino 
mūsų kelionę. Su išimtimi ap
lankėme Tėvą Pijų, kuris pa
rodė mums savo žaizdas. Tun 
buvęs kunigas atskleidė sie
nos uždangą, kur buvo daug 
votų ir pagijusių žmonių laz
dų, net iš Anglijos. Sakė, kad 
tik po Tėvo Pijaus mirties, tai 
bus atskleista žmonėms. Vati
kane gėrėjomės žymiąja Siks
tinos koplyčia. Iš Romos vyk
davome pamatyti žymesnių 
vietovių. Lankėme Asyžių, 
Pompėją, Neapolj, Kipro ir 
Kretos salas, Vezuvijų. Daly
vavome ir Marijos Goretti ka
noni.zacijoje. Ji buvo paskelb
ta šventąja. Retas dalykas, kad 
toje kanonizacljoje dalyvavo 
ir Marijos Goretti motina. 
Žudikas, kuris ją nužudė, ne
dalyvavo. Jis dirbo vienuolyno 
daržininkystėje, garbindamas 
Dievą ir atgailaudamas už sa
vo praeities nusikaltimus. Bū
nant Romoje, k:un. V. Martin
.kus gavo telegramą, kad turi 
grįžti i Vokietiją ir ruoštis i 
JAV. 'Ibje kelionėje iš viso iš
buvome daugiau kaip mėnesį . 
Gėrėjomės gamta, didingais 
praeities turtais. VISa tai pra
turtino mūsų dvasinį pasauli 
ir paliko neišdildomą įspūdj. 

Nek. Pr. Švč. Mergelės 
Marijos Vargdienių seserų dė
ka mudvi abi su sesute Bena 
laivu pasiekėme Kanadą -
Halifaksą, o iš ten traukiniu 
atvykome į 'lbrontą, ON. Mus 
pasitiko seserys Apolinara, 
Arkadija ir Ostijara, ir mes 
abi apsistojome pas jas. Dirbo 
jos vaikų našlaičių įstaigoje. 
Tun pat drauge su seserimis 
pradėjome dirbti vaikučių 
lopšelyje. Netrukus (1951 m.) 
įstojau pas tas seseles i vie
nuolyną. Kanadoje atlikau 
postulatą ir 1953 m. išvykau i 
Putnam, CT, seselių vienuoly
no centrą JAV, ir padariau pir
muosius įžadus. (Pabaiga) 

jos nebebus. O vis dėlto prieš 
Berlyną įvyko nelaukta kont
rolė - užėjo netikėtai rusas ir 
vokietis. Nebebuvo laiko kur 
pasislėpti. Bena atsigulė kaju
tėj i lovą, o aš likau sėdinti 
prie staliuko įbedusi akis i 
spaudą. Buvau labai rami, tik 
mintimis kartojau "Dieve, vis
kas Thvo valioje, Marija, gel
bėk mus". 

Vokietis paprašė doku
mentų. Bruno buvo labai susi
jaudinęs ir išbalęs, jo rankos 
virpėjo. Ieškojo ir nerado do
kumentą, jie visi išslydo ant 
grindinio. Vokietis pasakė ru-

galėsim apsistoti Berlyne. Sū
nus nurodė požeminį kuriuo 
galėtume pasiekti adresatą. 
Deja, atsidūrėme rusų zonoje. 
Iš ten apie valandą ėjome pro 
griuvėsius. Iš tolo pamatėme 
krūvelę apvalių namų tarp 
griuvėsių. Pasitiko mus mer
gaitė su motina. Kitą rytą mus 
nuvedė į šventovę ir i šalpos 
Įstaigą užregistruoti. Ten pri
glaudė mus, užleido gana erd
vų svečių kambarį. 

Tuojau pranešiau tėvams, 
kad jau esame Berlyne. Žino
jau ir jaučiau jų rūpesti mu
mis, išleidus mus i nežinomą 

tokiu laišku vėl turėjom ateiti 
pas k:un. J. Kipą, SJ. Netrukus 
gavome atsakymą iš kun. V. 
Martinkaus. Laiške parašė, 
kad labai gerai pažįsta mūsų 
šeimą ir kad mes buvome jo 
mokinės. Rašė, kad sutinka 
mus išlaikyti, o gyvenamą vie
tą nurodė "Salvation Army". 
Tą laišką perskaitęs k:un. Kai
ser liepė po savaitės ateiti 
skrydžiui į Li.ubeką. i Anglų zo
ną, ir mums niekas nekainuos. 
Mllsų širdys buYO pilnos~ 
mo. Skridome vokiečių kariš
ku lėktuvu. Girdėjome, kad 
skrydis yra rizikingas, nes ru-

Savos uodegos gaudymas 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Mes jam nešėm visus dokumen
tus pasirašymui i viešbutį. 'lb.o ir pasi
baigė jo indėlis i komisijos darbą. Tie
sa, dar užsakė šeimininkams manda
rinų "ant eglutės pakabinti". Komisiją 
pabaigėm restorane, vadovaujant su
maniam tam.adai. Prisiklausėm gra
žiausių tostų ir priragavom nuostabių 
Gruzijos vynų. Maloni komandiruotė 
į Valstybinę komisiją, kai komisiją or
ganizuoja gruzinai, neigiamų ko
misijos išvadų būti negali. Visada tų 
komisijų išvada vienoda "atitinka vi
sus reikalavimus". Su išleidžiama pro
dukcija, žinoma, pasitaiko "laikinų 
nukrypimų", bet atvažiavus i Thilisi 
interesantui, jie kaipmat pašalinami. 

B kur entuziazmas? 
Nuostabu, kad murkdantis tokioj 

biurokratinėj pliurzoj dar atsiranda 
noras ką nors daiyti, kurti. Žinai, kad 
tavęs niekas neišklausys, neparems, 
nepagirs, neatlygins. Iš kur ta dar už
silikusi gyvastis ir noras kurti? Matyt, 
tai iš žmogaus prigimties įgytas porei
kis. Juk literatūros klasikai yra aprašę 
kuriančio žmogaus būvi kaip palai
mos valandą. Daug kartų tave plakė, 
niekino, o šita užgesinta prigimtis po 
kiek laiko vėl ima pleventi ir liepsno
ti, kol vėl biurokratija nešiūptels pa
mazgų į tą ugnį ••. 

Tuo metu buvo pats išradybos pa
kilimas. Tada daug idėjų įforminom i 
autorinius pažymėjimus su įspūdin
gais antspaudais ir tarybiniais her-

bais. Tiktai retai kam teko pasinau
doti kūrybos vaisiais. Tus naujovės 
niekam nebuvo reikalingos. Už įdieg
tus išradimus reikėjo autoriui atlygin
ti, todėl visi, net ir artimi bendradar
biai, buvo prieš juos. Tučiau kūJybos 
žmogus suranda kelius apeiti biurok
ratus ir begalini žmonių pavydą. 

Aš projektavau mašinas taip, kad 
techniniai sprendimai būtų išradimo 
lygio. Išradimus formindavau "nuo 
savęs", kad niekas nesužinotų. Tiktai 
tada, kai mašina suprojektuota ir pa
gaminta, iškeliu išradimo pažymėji
mą. Sakau: "Čiamanprilflauso". Vaje 
vaje, skandalas, pykčiai. Šitaip pavyk
davo atsikovoti bent daij autorinio 
atlyginimo. Dar viena kūrybos paska
ta, tai galimybė savo pasiekimus pa
naudoti moksliniame darbe, ginant 
kandidato disertaciją. Bet tai kita 
Golgota.„ nebesinori prisiminti. 

Reikia pastebėti, jog gaunant di-

desni autorini atlyginimą, tenka teis
tis, niekas nesilyžta pasirašyti ant ke
leto tūkstančių rublių sumos. Gavus 
didelę sumą, tenka pasirinkti savo to
lesnį kelią - arba pasidalinti su val
džia, arba keisti darbo vietą. N eiškę
siu neaprašęs vieno gana juokingo 
epizodo iš teismo posėdžio. Atvykau i 
teismą, nepasibaigus teismui apie nu
vestą karvę. Teisėsi Vilniaus apylin
kės žmonės. Viena pusė pasikvietė iš
kalbingą liudininkę. 'Tu, kaip pradėjo 
liudyti greitakalbe, sunku net susigau
dyti, kaip ten buvo su ta karve. 'Illda 
atsistojo pagyvenęs nukentėjusis ir 
metė teisėjui: 

- Nevier pan sudja, ty neznaeš, 
ėta takaja suka ... (Netikėk, ponas 
teisėjau, tu nežinai, kokia šita kalė). 
Man taip patiko tas posakis, pasa
kytas tokioje vietoje ir tokiu laiku, 
jog aš, kartais išsekus kantrybei, juo 
pasinaudodavau. (Pabaiga) 



Europos parlamentas 
mūsų tribūna 

-
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tiesa, nemažai lietuvių 
turi progos nuvažiuoti su 
ekskursijomis, o smalsesni pa
skaityti informaciniuose tink
luose. Man per tuos beveik 20 
metų būnant politikoje teko nuo
latos bendrauti su EP nariais. 
Noriu priminti, kad EP nariai 
su mumis Lietuvos seime bu
vo tuojau pat po Sausio 13-
osios įvykių. Man EP, Europos 
liaudies partijos frakcijoje, te
ko pasakoti apie tuos skau
džius įvykius. Mano tikslas 
buvo kreiptis į EP narius ir 
prašyti mus paremti. Jie atsi
liepė į mūsų prašymus ir buvo 
su mumis pačiais sunkiausiais 
momentais. Ir po to teko ne 
kartą su jais dirbti ir bend
rauti. 

Mano EP rinkimų prog
rama labai paprasta ir artima 
žmonėms. Pagrindinis daly
kas, kuris, manau, vienys ne 
tik mūsų, bet, tikiuosi, ir nuo 
kitų partijų Lietuvoje išrink
tus EP narius - tai energetikos 
ir kiti infrastruktūriniai pro
jektai. Besiklostančią Lietu
vos izoliaciją, priklausomybę 
nuo energetikos išteklių tie
kėjo iš Rytų reikia mažinti, 
reikia Lietuvą įjungti į euro
pinius tinklus, ieškoti dujų tie
kimo alternatyvų, vystyti ke
lių, geležinkelių, informacines 
struktūras, - kiekvienoje iš tų 
sričių yra ką veikti. 

Kita tema susijusi su mū
sų partijos principais ir verty
bėmis - pasaulėžiūriniai klau
simai. EP labai dažnai svars
tomi šeimos, bioetikos proble
matika. Tuo man teko įsitikin
ti dirbant Lietuvos atstovu 
prie šv. Sosto, kuris labai ati
džiai stebi įvykius Europoje. 
Šiais klausimais Europa yra 
pasidalijusi. Man teko dirbti 
bioetikos grupėje 2000-2004 
m. seimo kadencijoje. Buvau 
vienas iš iniciatorių rengiant 
Embriono genomo apsaugos 
įstatymą, kuris sustabdė re
produkcinės sveikatos įstaty
mo "stūmimą" seime. Fronto 
linija pasaulėžiūros, šeimos 
vertybių išsaugojimo, subtiliais 
bioetikos klausimais eina ir 
per Lietuvą, ir per EP. 

Dar viena sritis - labiau 
individuali, kurioje tikrai dirb
siu net jeigu ir nepateksiu į 
EP - tai lietuvių kalbos liki
mas daugiatautinėje, globa
lioje visuomenėje. Pirmiausia 
- tai lietuvių kalbos turtų per
kėlimas į skaitmeninę terpę, į 
kompiuterius. Turime turtin
gą lietuvių kalbos žodyną, kurį 
100 metų rinko pasišventę 
žmonės. Tas žodynas dabar 
jau yra perkeltas į kompiute
rius, bet nėra perkeltas jo vi
sas turinys. Dabar yra priima
ma programa semantinių 
tinklų formavimui. Čia reikia 
išmanymo, ryšių, pasitarimo, 
kaip daro kiti. 

Rūpintis kalba yra labai 
svarbu, nes e~tuoja pavojus 
kalbą prarasti. Štai Europos 
parlamente yra įforminta ai
rių - senoji gėlų kalba, betya
tys airiai ja nebekalba. Sei
mose jiems praktiškiau kal
bėti angliškai ... Mes, atrodo, 
galime nesiskųsti - lietuvių 
kalba yra valstybinė, jai niekas 
negresia, tačiau Europos są
jungos institucijose priimama 
daugybė dokumentų, kuriuos 
reikia versti į lietuvių kalbą, 
plečiasi terminija, - visa tai 
slegia, teršia mūsų kalbą, pa
lieka pasaulinio-europinio 
teksto nuosėdų. Tuis dalykais 
reikia rūpintis jau dabar, kaip 
ir ekologija. Nors šiandien dar 
viskas žaliuoja, niekas neiš
džiūvo, bet pamatavęs van
dens užterštumą gali pamaty
ti, kad tam tikrose vietose tar
ša siekia katastrofiškus mas
tus. Tas pats vyksta ir mūsų 
sąmonėje, mūsų kultūroje, 
mąstyme. Mes galime prarasti 
tautinę savivoką, patys to ne
pastebėdami. Per kelis de
šimtmečius mes galime pra
rasti savo kalbą arba ji gali 
prarasti savo dvasią dėl prie
žasčių, kurios atsiranda jau 
šiandien. 

Nesvetima man būtų ir 
užsienio politika, jeigu atsi
rastų galimybių toje srityje 
dirbti. Thi priklausys, kiek Eu
ropos parlamente bus TS
LKD narių. Visi mes dirbtu
me EP Europos liaudies parti
jos grupėje. Būtų gerai, kad 
mūsų būtų išrinkta kuo dau
giau. EP yra viena iš tribūnų, 
kur konkretūs Europos reika
lai svarstomi ne tik plenari
niuose posėdžiuose, bet ir ko
mitetuose, komisijose, politinė
se grupėse, susitikimuose. Dar
bo užteks visiems EP nariams. 

- Kaip J1ertinate dabartinių 
LietuJ1os atstovų EP darbą ir 
indėlį? 

- TS-LKD parlamentarai 
šią kadenciją buvo labai stip
rūs, pajėgūs ir parodė gerą 
pavyzdį, kaip reikia dirbti. Su 
jais tekdavo susidurti dažnai 
- pvz„ EP narys Vytautas 
Landsbergis buvo atvykęs į 
Romą, kur vyko Romos sutar
čių minėjimai; buvo gražios 
progos pabendrauti. Su V. 
Landsbergiu yra tekę dirbti 
svarbiais Lietuvai momentais. 
Pažįstu jo atkaklumą ir sub
tilią jėgą, preciziškai tiksliai 
veikiant Lietuvos naudai. 

- Jums teko aktyviai daly
vauti LietuJ1ai skinantis kelią į 
Europos sąjungą. Ką dabar 
mąstote, kai Lietuva tapo ES 
nare? Kai kam atrodo, kad J1ėl 
esame "mažesnieji broliai", 
nors ir demokratinių valstybių 
sandraugoje. 

- Pačioje Europos sąjun
goje nėra tokių situacijų, nei 

tokio supratimo. O kad dides
nės valstybės turi daugiau įta
kos, tai natūralu, bet mažes
nės valstybės sprendimuose 
irgi turi savo dalį. 

Mes patys kartais norime 
tapti tuo, kuo buvome. Šoki
ruoja, kai matai, kiek buvo 
leidžiama pinigų nežinia ko
kiais neva įvaizdžio pasaulyje 
stiprinimo tikslais. Aš nesu 
revizorius, kad patikrinčiau, 
ar teisingai buvo išleisti pini
gai, bet matau per TV, kaip 
koks "guru", didingas moky
tojas iš kurios nors Vakarų ša
lies už didelius pinigus "daro" 
Lietuvos įvaizdį ir mums cyški
na, kad mums lemta būti Siau
rės rytų šalimi. Ątsiprašau, 
mes jau buvome Siaurės va
karų kraštas ("Severo zapad
nyj kraj" carinėje Rusijoje). 
Neturėtume angliškai ar kita 
kalba reikšti, kad esame Šiau
rės rytų kraštas. Tuip mes pa
tys save susimenkiname. 

Stipri, tvarkinga valstybė 
nebūtinai turi būti didelė. Ji 
stipri savo struktūromis, valia, 
pozicija. Manau, kad Lietuva 
tokių galimybių turi, reikia tik 
jas toliau stiprinti. Mes gali
me būti pastebimi ir gerbiami 
už savo nuomonę kasdieniuo
se darbuose. 

Be abejo, Europoje yra 
negerovių, bet yra tribūna, 
kur galima reikšti savo nuo
monę ir ginti savo įsitikini
mus. Europa nevaržo nei mū
sų kultūros, nei mūsų tapatu
mo, nei mūsų vertybių. Euro
pa nėra imperija. 

- Bet štai į Europą bus nu
tiestas dujotiekis Baltijos dugnu 
prieš mūsų valią. 

- Dujotiekį stato ne Eu
ropa. Turiasi atskiros Europos 
valstybės. Europos sąjungoje 
ne visus klausimus sprendžia 
centrinės institucijos. Pvz., 
energetinius dalykus spren
džia pačios valstybės. Lietuva 
sureagavo į šį projektą, ka
dangi jis nėra dvišalis reikalas 
Ir pati Europa turėtų sufor
muoti poziciją. 

Lietuva gali daryti įtaką ir 
nemažai prisidėjo formuojant 
bendrą ES energetikos poli
tiką. Tai vienas iš barų, kur 
reikės dirbti ir ateityje. Spren
džiant šiuos reikalus mūsų EP 
nariai ir valstybės vadovai dir
bo nemažai ir tą darbą priva
lu tęsti. Padaryta įtakos įvai
riuose lygiuose. 

Šiuo krizės laikotarpiu vis 
ryškiau iškyla atskirų valsty
bių interesai, ir ypač didžiųjų 
Mažosioms valstybėms ES yra 
kaip instrumentas, kad egois
tiniai didžiųjų interesai būtų 
susilpninti ir priderinti prie 
kitų valstybių interesų. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

Tauta yra vertinga ne mile savo narių skaičiumi, kiek jų šviesumu, jų įnašu bnonijoje ugdyti jos 
esminius idealus. (Adolfas Damušis) 
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IŠrinkti astronautai 
Iš S,000 kandidatų iš

rinkti du nauji astronautai. 
Jais tapo karinio lėktuvo 
CF-18 lakūnas Jeremy Han
sen ir Kvebeko medicinos 
daktaras David St-Jacques, 
turintis mokslo laipsnį ast
rofizikoje. Kandidatai į ast
ronautus išlaikė techninių 
žinių, fizinės ištvermės ir pa
vojingų akimirkų išbandy
mus, parodę vertinimo ko
misijai labai reikalingas sa
vybes: lakūnas J. Hansen -
greitą orientaciją veikti ne
įprastomis aplinkybėmis, D. 
St-Jacques pasižymi analiti
nėmis savybėmis, mokslo ži
niomis. Netrukus jie abu pri
sijungs prie NASA treniruo
čių programos. Tikėtina, kad 
šie du naujieji astronautai 
gali dalyvauti būsimoje ke
lionėje į Mėnulį. Pagal tarp
tautinę kosmoso tyrinėjimo 
programą, kurioje dalyvau
ja ir Kanada, numatyta 
2020 metais rengti mokslo 
tiriamąsias keliones į Mė
nulį. 

Kanados vyriausybė pa
gal šiemetinio biudžeto pla
ną Švarios energijos fondui 
skiria 1 bln. dol. Daugiau 
kaip du trečdaliai šių lėšų 
bus skirta anglies dvideginio 
teršalams surinkti ir saugoti 
po žeme. Likusi suma bus 
išleista švarios energijos šal
tinių paieškai ir bandymams, 
dalį pinigų skiriant vandens 
telkinių priežiūrai naftos ga
vybos zonoje. 

Kanados vyriausybė, su
mažėjus kiaulių gripo grės
mei, jau atšaukė varžymus 
keliauti į Meksiką. Tačiau 
draudimo įstaigų pareigūnai 
įspėja visus, ketinančius šią 
vasarą keliauti į užsienį. Jie 
primena, kad, perkant oro 
kelionių bilietus, būtina la
bai atidžiai išnagrinėti drau
dimo sąlygas. Kanadiečiai 
šiuo metu yra laikomi rizikos 
keleiviais, t.y. galimais kiau
lių gripo viruso nešiotojais. 
Atvykusieji iš Kanados gali 
būti daug atidžiau tikrinami 
oro uostuose ar vandens krui
zų centruose; esant įtarimui, 
gali būti apgyvendinami ka
rantine. Labai svarbu, jei ke
liaujate kitur, įsitikinti, ar 
galėsite keisti skrydžius, at
gauti pinigus už viešbučius 
ir kt. Gripo grėsmė sumažė
jusi, bet tai mažai pažįsta
mas susirgimas, jo eiga ne
nuspėjama. 

Pasienio policija sulaikė 
buvusį Kanados valstybinės 
mikrobiologijos laboratori
jos darbuotoją Konan Mi
chael Yao. Jis savo automo
bilyje turėjo paslėpęs 22 bu
teliukus nežinomos kilmės 
biologinių mėginių. Sulaiky
tasis kilęs iš Dramblio kaulo 
Kranto. Jis yra baigęs Lavai 
universitetą (Kvebekas), ku
rį laiką dirbo Manitobos uni
versitete, vėliau perėjo į vals
tybinę mikrobiologijos labo-

ratoriją. Jis tyrinėjo viduti
nio sudėtingumo virusus ir 
neturėjo jokio priėjimo prie 
pačių pavojingiausių mėgi
nių. Mokslininkas laborato
rijoj e nedirbo nuo sausio 
mėn. K. Yao prisipažino, kad 
paskutinę darbo dieną jis pa
vogė 22 biologinius mėginius 
ir norėjo per Dakotas Mani
tobos sienas pervežti į naują 
darbovietę JAV valstybinia
me sveikatos ir biogynybos 
institute Bethesdoje. Spe
cialistai, ištyrę pavogtuosius 
mėginius, tvirtina, kad jie 
nebūtų sukėlę grėsmės nei 
visuomenei, nei tolimes
niems mikrobiologijos tyri-
mams. 

Šiurkščioji prerijų žolė, 
šimtmečiais maitinusi gau
sias Albertos bizonų kaime
nes, o vėliau tapusi gyvulių 
fermų pašaru, baigia išnykti. 
Plečiama naftos, dujų ir kitų 
žemės išteklių gavyba sunai
kino natūralias jos augimvie
tes. Ši žolė yra jautri bet ko
kiems dirvos pokyčiams ir 
nemėgsta bet kokios kitos 
augmenijos kaimynystės. Bu
vusiuose naftos ir dujų gavy
bos plotuose bandoma atžel
dinti itin tinkamą šioms vie
toms šiurkščiąją žolę. Ji au
gina šaknis, kurios gali siekti 
iki 3 m gylį ir turi savybę jose 
kaupti anglies išskyras. Netgi 
po gaisro šaknys išlieka ir 
atsinaujina pačios, neišleis
damos į žemės paviršių ang
lies teršalų. Atželdinti šios 
žolės plotai galėtų tapti ne 
tik pašaru laukiniams galvi
jams, bet ir natūraliais oro 
valymo įrenginiais. 

Kanados gyventojai yra 
vieni iš didžiausių aplinkos 
teršėjų. Tui parodė Tarptau
tinės geografijos draugijos 
apklausa, atlikta 17-oje di
džiausių pasaulio valstybių. 
Apklausoje buvo vertinama, 
kaip valstybės gyventojai sa
vo vartojimo įpročiais pa
veikia aplinką. Buvo skai
čiuojama gyventojų susisie
kimo, būsto, maisto ir buiti
nių prekių, energijos suvar
tojimo vienam asmeniui ap
imtis. Kuo daugiau turime ir 
suvartojame - tuo daugiau 
gaminame atliekų, pastebi
miau teršiame orą. Pagal gy
ventojų pragyvenimo lygį 
esame vieni iš pirmųjų pa
saulyje. Beveik 90% kana
diečių turi automobilius, 
76% gyvena namuose su 7 ir 
daugiau kambarių. Thi reiš
kia, kad sunaudojama dau
giau kuro kelionėms ir šildy
mui, daugiau taršos. Pagal 
vartotojų įtaką aplinkai pir
mauja Indija, Brazilija ir Ki
nija, kur gyventojų vartojimo 
tempai ir apimtys daug ma
žesnės, tad jie ir keliama
žiau taršos. Kanada - 16, 
paskutinėje vietoje (17) -
JAV. Kanadiečiai pirmauja 
rūšiuojant ir perdirbant at
liekas. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
DAUGIAU GAISRŲ 
Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento 
žiniomis, per keturis šių 
metų mėnesius Lietuvoje 
kilo 8,141 gaisras - 43% 
daugiau negu praėjusių me
tų tuo pačiu laikotarpiu. 
Gaisrų statistiką pakeitė 
sausra. Pasak ugniagesių, 
žemę sudrėkinęs lietus kol 
kas pristabdė gaisrų plitimą, 
tačiau daugelyje Lietuvos 
miškų dar sausa. Iki saus
ringo balandžio mėnesio 
šalyje buvo kilę 2,497 gais
rai ir, palyginus su 2008 m., 
jų buvo sumažėję 20% Ta
čiau vien per balandžio mė
nesį Lietuvoje kilo 5,644 
gaisrai. Tokią gaisrų gausą 
lėmė per sausrą net 101 % 
išaugęs jų skaičius atvirose 
teritorijose, kur kilo 4,939 
gaisrai arba beveik 61 % visų 
gaisrų, išdeginusių daugiau 
kaip 12,000 hektarų. Gene
ralinė miškų urėdija ragina 
visus gyventojus lankantis 
miškuose labai atsargiai elg
tis su ugnimi. Gaisras gali kil
ti nuo numestos nuorūkos, 
nuo saulėje įkaitusios stiklo 
šukės, nuo neatsargaus elge
sio su atvira ugnimi. 

SKRYDŽIŲ SUTARTIS 
Didžiausias Lietuvoje 

tarptautinis Vilniaus oro 
uostas ir Švedijos oro linijų 
bendrovė "Skyways" gegu
žės 14 d. pasirašė bendra
darbiavimo sutartį, pagal 
kurią bendrovė tiesiogiai 
skraidins maršrutais Vil
nius-Stokholmas-Vilnius 
(12 kartų per savaitę) ir Vil
nius-Kopenhaga-Vilnius (5 
kartus per savaitę). Skry
džiai prasidės birželio 2 d. 
Vasaros sezonu iš Vilniaus 
oro uosto skraidina 13 bend
rovių, tiesiogiai skraidin
siančios į 16 miestų. Pernai 
vasaros sezono laikotarpiu 
13 bendrovių siūlė tiesio
ginius skrydžius 37 krypti
mis. Oro uosto tinklalapyje 
skelbiama, kad sostinės oro 
uoste paslaugas teikia skry
džių bendrovės "airBaltic", 
"Finnair", "Norwegian Air 
Shuttle", "Aer Lingus", "fly
LAL Charters'', "Lufthan
sa", LOT, "UTair", "Czech 
Airlines", "Austrian Air
lines", "Estonian Air", "Au
rela", "Brussels Airlines", 
"Aviavilsa" bei "Donbas
saero Airlines". Lietuvos 
kapitalo "flyLAL-Lithua
nian Airlines" nutraukė 
skrydžius nuo sausio 17 d., 
o Latvijos "airBaltic" kelei
vius nukreipė per Rygą. 

NUOSTOLIS 
"MAŽEIKIŲ NAFTAI" 
Vienintelė Lietuvos naf

tos įmonė "Mažeikių nafta", 
valdoma Lenkijos "PKN 
Orlen", pirmąjį šių metų 
ketvirtį patyrė 48.5 mln. litų 
nuostolių - 7.3 karto dau
giau nei pernai sausio-kovo 
mėnesiais, kai įmonės nuo-

staliai siekė 6.6 min. litų. 
Įmonės apyvarta šiemet, pa
lyginti su pirmuoju 2008 m. 
ketvirčiu, sumažėjo 38.9% 
iki 2.2 bln. litų, o veiklos 
nuostolis (EBIT) siekė 2 
mln. litų ir buvo 4 kartus 
mažesnis nei pernai sausio
kovo mėnesiais. Pirmojo šių 
metų ketvirčio veiklos rezul
tatams didžiausios įtakos 
turėjo dėl pasaulinės krizės 
sumažėjęs <legalų vartoji
mas ir žemos naftos perdir
bimo maržos. Krizė ir nuo 
metų pradžios padidėję ak
cizai Lietuvoje turėjo didelę 
įtaką <legalų vartojimo su
mažėjimui: dyzelino kuro 
pardavimai šalyje smuko 
25%, benzino - 8%. Per pir
muosius tris š.m. mėnesius 
"Mažeikių nafta" perdirbo 
2.2 mln. tonų naftos, pernai 
pirmąjį ketvirtį perdirbta 
2.1 mln. tonų naftos. Įmo
nės pajėgumų išnaudojimo 
rodiklis šiemet pakilo, kaip 
ir šviesiųjų naftos produktų 
(benzino, aviacinio kuro ir 
dyzelino) išeiga. "Mažeikių 
naftos" naftos produktų 
pardavimai Vakarų Euro
poje ir JAV šiemet, palyginti 
su pirmuoju 2008 m. ket
virčiu, padidėjo 18.2% iki 
1.3 mln. tonų. Baltijos šalių 
ir Lenkijos rinkose naftos 
produktų pardavimai smu
ko 7.1 % iki 780,000 tonų. 

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
Turp Europos sąjungos 

valstybių daugiausia vaikų 
per nelaimingus atsitikimus 
žūna Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, parodė Europos 
vaikų saugumo sąjungos stu
dija. Tai rodo bendrą atsa
komybės stoką šiose šalyse, 
kaip aiškina Pasaulio svei
katos organizacijos (PSO) 
atstovas Lietuvoje Robertas 
Petkevičius. PSO Europos 
biuro ataskaitoje dėl vaikų 
traumų pasisaugojimo pa
žymi, kad nuo traumų la
biausiai kenčia neturtingoje 
aplinkoje gyvenantys vaikai. 
PSO suskaičiavo, kad penki 
iš šešių vaikų žūsta ekono
miškai silpnesnėse šalyse, 
bet lygiai tokią pačią riziką 
patiria ir turtingose šalyse 
skurstantys vaikai. Sveikatos 
apsaugos ministerijos duo
menimis, Lietuvoje mažyliai 
dažniausiai žūsta nukritę, 
apsinuodiję arba paskęsta, 
tuo tarpu jau pradėjusių eiti 
į mokyklą vaikų pagrindinė 
žūčių priežastis - traumos 
eismo įvykiuose. PSO pažy
mi, kad didžiausią pavojų 
besivystančiose šalyse vai
kams kelia nesaugi aplinka. 
Daugiau vaikų žūsta, jei 
trūksta saugių vietų žaisti 
arba namuose nėra tinka
mai pasirūpinta aplinka. 
Vis tik pažymėta, jog pasta
raisiais metais Lietuvoje yra 
pasiekta didžiulė pažanga -
- pastebimai sumažėjo ir 
toliau mažėja žuvusiųjų ke
liuose skaičius. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----

Lietuvos-Lenkijos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos šventė paminėta Otavoje š.m. gegužės 7 
d. Stovi (iš k.) Montrealio Aušros Vartų parapijos Mindaugo-Neringos šaulių kuopos buvęs 
pirmininkas Antanas Žiukas, Kanados lietuvių bendruomenės vicepirmininkė Rūta Kličienė, 
Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė, Lietuvos garbės konsulas Montrealyje Arūnas 
Staškevičius, Kanados lietuvių katalikių moterų dr-jos Montrealio skyriaus pirmininkė 
Danutė Staškevičienė, Kanados lietuvių bendruomenės Montrealio apylinkės pirmininkė 
Silvija Staškevičienė ir Linda Visockaitė-Poole, Šv. Kazimiero parapijos sekretorė 

London, ON 
BIRŽELIO 14, sekmadie

nį, P.risiminsime SIBIRINIUS 
TREMIMUS. Thi mūsų tautos 
gedulo diena. Tą pačią dieną 
švęsime ir PASAULIO LIF'.
TUVIŲ BENDRUOMENES 
60 METŲ GYVAVIMO SU
KAKTĮ, nes 1949 m. birželio 
14 d. VLIK-o buvo priimta ir 
paskelbta LIETUVIŲ CHAR
TA, o jos vykdymui buvo pa
skelbti laikinieji PLB santvar
kos nuostatai, pagal kuriuos 
lietuviškoji išeivija įvairiuose 
kraštuose pradėjo jungti savą
sias bendruomenes. 

MŪSŲ PARAPIJOS TA
RYBA šiais metais ruošia JO
NINES Laisvio-Petro Sergau
čio dvare birželio 28, sekma
dienį. Tą sekmadienį Mišios 
bus ne 3 v.p.p. Mary Immacu
late šventovėje, bet l v.p.p. 
Petro Sergaučio dvare, 660 
Sunningdale Rd. E., Londone. 
Po Mišių tuoj prasidės šventės 
programa su skaniais valgiais 
ir lietuviška muzika bei daina. 

PRIMENAME, kad au
kos TIKINČIAJAI LIETU
VAI dar bus priimamos Sek
minių dien'! .. 

GEGUZES 31, sekmadie
nį, Mišios 3 v.p.p. bus už a.a. 
Petrą Čelkį. Inf. 

Didžioji Britanija 
D. BRITANIJOS DIEN

RAŠTIS THE T/MES labai 
gerai įvertino Londone gyve
nančios lietuvaitės pianistės 
Evelinos Puzinaitės rečitalį, 
vykusį Londono Wigmore 
koncertų salėje. Dienraščio 
apžvalgininkas primena, kad 
E. Puzinaitė, be daugelio kon
kursų, pirmąją premiją laimė
jo ir žymiame Rubersteino 
konkurse Paryžiuje. Ji išsiski
rianti kaip itin muzikali ir 
jautri atlikėja, gerai įvaldžiusi 
rafinuotą bei niuansuotą atli
kimo būdą. E. Puzinaitė prieš 
kelerius metus yra laimėjusi 
ilgalaikę sutartį su muzikinių 
įrašų bendrove "Londar Re
cords". Ji turinti vis daugiau 
galimybių pasirodyti Wigmo-

Ntr. L. Visockaitės-Poole 

re salėse. Pati pianistė pripa
žįsta, kad koncertuoti Wig
more salėj yra išskirtina gar
bė, salė turinti idealią akusti
ką fortepijono rečitaliams. E. 
Puzinaitė, gimusi 1982 m., 
fortepijonu skambinti mokėsi 
Čiurlionio meno mokykloje, 
vėliau Lietuvos muzikos aka
demijoje. 2001 m. laimėjo 
Baltijos kraštų stipendiją stu
dijuoti Londono Guildhall 
muzikos ir dramos mokykloje. 
Ji buvo ir Lietuvai fondo Ame
rikoje stipendininkė. Šiuo me
tu intensyviai koncertuoja 
Britanijoje ir dėsto Black
heath konservatorijoje. JA 

1941 m. birželio 
statistika 

Liūdnomis birželio 14-15 
dienomis iš Lietuvos į Sibirą 
buvo ištremta 34,260 lietuvių, 
450 stišaudyta Pravieniškėse, 
80 - Cervenėje, 73 - Rainiuo
se, 26 - Panevėžyje, 30 - Rokiš
kyje, 22 - Zarasuose, 28 - Pet
rašiūnuose, 7 - Ukmergėje, 10 
- Papilėje, apie 20 - Rasei
niuose ir kitur. (Iš spaudos) 

Vengrijoje - paroda apie Lietuvą 
Budapešte, Budos sena

miestyje prie Karalių rūmų 
įsikūrusio Valstybinio šokio 
teatro galerijoje, gegužės 20 
dieną atidaryta Lietuvos tūks
tantmečiui pažymėti skirta 
Mariaus J ovaišos fotografijų 
paroda "Neregėta Lietuva". 
Atidarydama parodą laikinoji 
reikalų patikėtinė Vengrijoje 
Vilma Dambrauskienė pažy
mėjo, kad per tūkstantį metų 
Lietuva ir Vengrija turėjo 
daug ką bendro ir ilgą laiką 
buvo glaudžiai susijusios savo 
valdančiųjų dinastijų dėka. 

"Dvi nedidelės tautos - lietu
viai ir vengrai, išgyveno daug 
istorijos negandų, tačiau suge
bėjo išsaugoti savo unikalią 
kultūrą, kalbą, papročius. Ši 
M. J ovaišos paroda - tai ne 
tik proga dar kartą vengrams 
atrasti natūralų Lietuvos gro
žį, bet kartu tai ir kvietimas 
apsilankyti mūsų šalyje, kur 
Vilniui šiais metais tapus Bu-

ropos kultūros sostine vyksta 
daug įdomių ir įspūdingų ren
ginių", - sakė V. Dambraus
kienė. 

Garsus lietuvių keliauto
jas, poetas ir fotografas Pau
lius Normantas "Neregėtos 
Lietuvos" nuotraukas pavadi
no "meteoritu, įsiveržusiu į 
Lietuvos ir pasaulio fotografi
jos horizontus". 

Parodos ir albumo "Ne
regėta Lietuva" autorius M. 
J ovaiša pažymėjo, kad ir to
liau "Neregėtos Lietuvos" fo
tografijų parodos bus rengia
mos netradicinėse erdvėse. 
Fotografas išreiškė viltį, kad 
Lietuvos nuotraukas Vengri
joje apžiūrės ne vienas tūks
tantis Šokio teatro lankytojų. 
Šokis ir fotografija, pasak M. 
Jovaišas, artimi tuo, kad jiems 
suprasti nereikia žodžių - tai 
universali, visame pasaulyje 
suprantama kalba. 

Atidaryme dalyvavusi gar-

si Vengrijos liaudies dainų at
likėja Marta Sebestyen palygi
no fotografiją su tradicinėmis 
liaudies dainomis, kurioms 
suprasti nebūtina suvokti žo
džių reikšmės - svarbu emo
cija, melodija, kompozicija. 

Parodos atidaryme daly
vavo Budapešte dirbantys už
sienio valstybių diplomatai, 
Vengrijos valstybinių institu
cijų ir nevyriausybinių organi
zacijų, žiniasklaidos atstovai, 
Vengrijos lietuvių bendruo
menės nariai, Budapešto me
nininkai. 

Paroda Budapešte - tai 
jau vienuoliktoji "Neregėtos 
Lietuvos" paroda pasaulyje. 
Kita paroda bus atidaroma 
Japonijoje, Tokijuje, liepos 6 
dieną. 

Iki šių metų rudens al
bumas bus išleistas dar pen
kiomis kalbomis: švedų, italų, 
japonų, kinų ir prancūzų. 

www.lietuviams.com 



Torontas nuo Kinijos netoli 
Prieš 6 metus torontietė Regina Stočkutė 

išvyko į Kiniją atlikti vienerių metų įsipareigo
jimus pagal darbo sutartį su naujai steigiamu 
verslo srities universitetu Kinijos pietinėje da
lyje - Gianzhou. Ji buvo įpareigota išvystyti 
viešbučių administravimo/svečių priėmimo 
mokymo programą ir ją vesti. Kinija tuo metu 
dėjo dideles pastangas per trumpą laiką išvys
tyti "hospitality industries" besiruošiant priim
ti pasaulinę sporto olimpiadą Pekine. Tie vie
neri metai jau tapo šeštieji Reginos metai Ki
nijoje. Šiuo metu ji gyvena ir dirba Huizhou 
mieste, pietinėje Kinijoje. 

Regina Stočkutė 

Kad užsitikrintų galimybę susikalbėti, Re
gina intensyviai mokėsi plačiausiai pritaiko
mos kiniečių kalbos. Ją įveikė ir dabar sėkmin
gai veda pokalbius, dėsto pamokas, veda savo 
privatų verslą vietine kalba, be vertėjų. Šalia 
savo privataus verslo "Tradelinks Internatio
nal" Regina dėsto Huizhou universiteto Tu
rizmo ir valdymo departamente. Darbas su 
studentais universitete duoda didelį pasitenki
nimą, ne tik sudaro galimybes vesti studen
tams turistines keliones po Kiniją, bet taip pat 

.,... - . 

džiaugtis studentų entuziazmu, kai iš tolimų 
užkampių atvykę studijoms į didmiestį, stu
dentai pirmą kartą supažindinami su oro uos
tu, daugiaaukščiais viešbučiais, milžiniškomis 
parduotuvėmis. Taip teko aplankyti daugiau 
kaip tūkstančio metų senumo budistų vienuo
lynus, pamatyti to paties amžiaus nuostabią 
augmeniją, medžius, sodus. Aplankė vietovę, 
kurioje atrastas MaBan 130,000 metų senumo 
žmogaus kaulai. Šių vietų aplankymas bei ana
lizė sudaro nemažą studijų dalį. 

Dalis mokinių ekskursijoje 

Kas keleri metai Regina grįžta į Torontą 
pas savo šeimą bei aplankyti gerus draugus ir 
pasirūpinti savo verslo reikalais Kanadoje. 
Anot jos - Torontas ir Kinija nėra taip toli. 
Kompiuterinis ryšys tiesioginis ir greitas; o 
skrydis gana patogus ir taip pat (atsižvelgiant į 
milžiniškus atstumus) - greitas. Gabija 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;..o--..:.:,~ .+~~'.::.:~"""-\i,'1.- .•. -!~-..:......~ 

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

(905) 333-5553 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.75% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind ............... 2.75% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Calgary ir 
Edmonton, AB 

KASMET Kanados lietu
vių kunigų vienybė siunčia ku
nigą į Kanados vakarus ap
lankyti ten gyvenančių lietu
vių. Tradicinis pavasarinis ku
nigo apsilankymas Calgary ir 
Edmonton miestuose, Alber
tos provincijoje, šiais metais 
bus ypatingas, nes šias bend
ruomenes sutiko aplankyti 
vysk. Jonas Ivanauskas, Kau
no arkivyskupijos augziliaras, 
kuris tuo metu lankysis Kana
doje. Jis aukos Mišias lietu
viams Calgary mieste birželio 
6, šeštadienį, 3 v.p.p. Šv. 
Cecilijos šventovėje. Edmon
tono lietuviams jis aukos Mi
šias birželio 7, sekmadienį, 11 
v.r. Edmontono Lietuvių Na
mų koplyčioje. Inf. 

ULKS ŽINIOS 

Užsienio lietuviams skirtos 
Mišios bus aukojamos š.m. lie
pos 5, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Vilniaus arkikatedroje. Jos bus 
transliuojamos per Lietuvos ra
diją. Visi kviečiami dalyvauti 
jose arba didžiuose Žemaičių 
Kalvarijos atlaiduose, Žemai
čių Kalvarijoje, Žemaitijoje tą 
pačią dieną - liepos 5, 12.00 v. 
d. Po sumos vyks iškilminga 
procesija į Kryžiaus kelio kalną 
(platesnė informacija www.ze
maiciukalvarija.lt). Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans} 
Savininkas Jurgis KulieJius 
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A.a. Vytautas Beleckas, 
88 m. amžiaus, mirė kovo 8 
d. Sunny Hills, FL, vietovėje. 
Jis buvo pagrindinis Sunny 
Hills lietuvių gyvenvietės 
steigėjas. Jo rūpesčiu gra
žiose paežerėse įsikūrė lietu
viai. Atvykusius pasižiūrėti 
gyvenvietės Beleckai gražiai 
priimdavo, parodydavo apy
linkes ir parduodamus skly
pus. Čia, laikui bėgant, vis 
daugiau ir daugiau apsigyve
no lietuvių. Jų skaičiui pa
didėjus, V. Beleckas sušaukė 
tautiečių susirinkimą ir 
įsteigė Lietuvių bendruome
nę, tapdamas ilgamečiu jos 
pirmininku. Ši LB apylinkė 
tebeveikia ir dabar. V. Be
lecko pastangomis buvo gau
tas leidimas įsteigti lietuviš
ką misiją ir pamaldas laikyti 
lietuvių kalba. Jis kviesdavo 
Mišias atnašauti lietuvius 
kunigus: A. Kardą, B. Jaraš
ką, L. Musteikį, l. Gedvilą. 
Po kurio laiko misija tapo 
Šv. Teresės parapija, kurioje 
dar yra jau nestiprus kun. l. 
Gedvila. Mišias sekmadieniais 
lietuviškai atnašauja mons. 
F. Szcykutowiez. V. Belecko 
rūpesčiu įsigytas žemės skly
pas ir įsteigtos Kalvarijos ka
pinės, kuriose ilsisi jau ne
mažai lietuvių. Jose palaido
tas ir velionis. Liko liūdinti 
žmona Genovaitė, sūnūs Jo
nas ir Povilas su šeimomis, 
dukros Vilija, Danutė bei 
Onutė su šeimomis. 

Australija 
Sydney mieste Bibliote

kos bičiulių popietė įvyko 
kovo 15 d. Lietuvių klubo 
patalpose. Renginys buvo 
skirtas Lietuvos moterų tau
tinio atgimimo bendražygei 
Šatrijos Raganai Marijai 
Pečkauskaitei, rašytojai, to 
meto tautinio sąmoningumo 
bei idealistinio nusiteikimo 
auklėtojai. Popietę įžanginiu 
žodžiu pradėjo Lietuvių klu
bo bibliotekos vedėja J advy
ga Burokienė, pristatydama 
kalbėtoją Nijolę Jankutę. 
Pastaroji supažindino su Šat
rijos Raganos kūryba. Pasak 
kalbėtojos, rašytojos kūryba 
buvo tarsi himnas žmogišku
mui. Knygos Sename dvare 
ištrauką skaitė Greta Savic
kai tė-Fletcher. Paryškinti 
dvaro dvasiai ištrauką Pas 
mamutę dažnai ateina ligo
nių ... skaitė Irena Dundai
tienė, o žemaitiškąją teksto 
dalį perdavė Albina Laitac
kienė. Protarpius tarp iš
traukų skaitymo paįvairino 
dr. Ramutis Zakarevičius, 
atlikdamas interliudus piani
nu. Renginio programą suda
rė Dana Skorulienė. Progra
mos atlikėjai buvo apdovanoti. 

Vokietija 
Hiittenfeldo Romuvos 

pilies didžiojoje salėje įvyko 
metinis Romuvos LB apy
linkės susirinkimas. Jos val-

dybos pirmininkė Irena 
Timpienė susirinkimą pra
dėjo, paprašydama tylos mi
nute pagerbti mirusį Vasario 
16-osios direktorių Andrių 
Šmitą. Praeito susirinkimo 
protokolą skaitė sekr. Ma
rija Schafer. Pirm. l. Tim
pienė padarė valdybos pra
nešimą. Šiai LB apylinkei 
priklauso 140 narių. Valdyba 
suorganizavo ar prisidėjo 
prie daugelio renginių. Iš
reikšta padėka kitiems val
dybos nariams už atliktas pa
reigas. Buvo iždininko, revi
zijos komisijos pranešimai. 
Po pranešimų vyko pasisaky
mai. Valdyba perrinkta ta 
pati kitai kadencijai: pirm. 
Irena Timpienė, sekr. Marija 
Schafer, ižd. Rita Lainienė, 
narės - Bronė Lipšienė, Inga 
Senkutė-Scholz ir Ona Šiugž
dienė. Po trumpos pertrau
kos vyko meninė programa. 
Scenoje pasirodė devynios 
jaunos moterys, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais -
tai Miilheimo-Esseno folk
lorinis vienetas "Leliumai", 
vadovaujamas Danajos. Šau
niai padainuotos liaudies dai
nos lietuviškai ir žemaitiškai, 
sušokti tautiniai šokiai. Žiū
rovai programa buvo suža
vėti. Nemažiau įvertinimo 
susilaukė akordeonistė Vil
ma Kindermanienė. Po prog
ramos pasivaišinta. 

Gudija 
Gudijos lietuvių bend

ruomenių atstovų susitiki
mas su Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės direk
toriumi Arvydu Daunoravi
čiumi įvyko Lietuvos seimo 
rūmuose, Nepriklausomybės 

akto signataro K. Antanavi
čiaus salėje. Jame dalyvavo 
Pelesos lietuvių bendruo
menės pirm. Jonas Matiule
vičius, Pelesos lietuvių vidu
rinės mokyklos direktorius 
Alfonsas Svelnys, Gardino 
lietuvių bendruomenės "Tė

vynė" pirm. Algimantas Dir
ginčius, Lydos lietuvių bend
ruomenės pirm. Marina Sta
kutytė-Mitiulevič bei kiti at
stovai. Nedalyvavo Gervėčių 
bei Breslaujos lietuvių bend
ruomenių atstovai. Susitiki
me buvo tik Gervėčių kultū
ros, švietimo ir informacijos 
centro Rimdžiūnuose meno 
vadovas Arvydas Kirda. Be 
Gudijos lietuvių bendruo
menių atstovų, dar daly
vavo seimo nariai: Gintaras 
Sungaila, Rytas Kupčinskas, 
Kazimieras U oka, seimo 
kanceliarijos švietimo, moks
lo ir kultūros biuro vedėjas 
Kęstutis Kaminskas, "Vilni
jos" draugijos pirm. dr. Ka
zimieras Garšva bei jo pava
duotoja Nijolė Balčiūnienė, 
verslininkas "Vilnijos" drau
gijos narys Arvydas Radžiū
nas, Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje pirminin
ko pavaduotoja Eugenija 
Bulotienė. JA 
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Liaudiškos muzikos ansamblis ''Saulė'' Vokietijoje 

Organizatoriams - "Saulės" ansamblio atributika 

Vikrūs šokėjai išjudino ir šokiui pakvietė net ir pačius l')'riausiuosius 

Liaudiškos muzikos ansamblis "Saulė" iš Šiauliq žiūrovus nudžiugino pavasariškai nuo
taikinga programa 

Siuvėjo antikrizinis receptas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Krizės kirminas jau pasku
tinius dar sveikus nervus pa
graužė, todėl užmiegu tik pa
ryčiui. Tučiau įmigti ir nors 
valandėlei atsipalaiduoti ne
leidžia Rudis: jis moka apraiz
gyti aplink mano riešą pava
dėlį ir tempia mane į jam vie
nam reikalingą pasivaikščio
jimą, kad atliktų savo mažą 
reikaliuką ir nuo šiukšliadėžių 
išbaidytų kates, apsiuostytų 
su kitais savo bendraminčiais. 
Paklusniai einu jo vedamas, 
niekas nebedomina, o sutikti 
besišypsantys optimistai erzi
na, gniuždo. 

Išgirdau per radiją vieno 
išminties bokšto tvirtinimą, 
kad depresija yra ekonominio 
nuosmukio periodas esant di
deliam nedarbui ir neaugant 
gamybai. Kitas išminties bokš
tas tvirtino, kad depresija yra 

liguistas emocijų sutrikimas, 
kuriam būdinga prasta nuo
taika, vidaus organų veiklos 
sutrikimas. Antrojo bokšto 
tvirtinimu, psichinė depresija 
dažniausiai esanti ekonomi
nio nuosmukio bendražygė. 
Kadangi esu pensininkas, nie
ko negaminu, man joks eko
nominis nuosmukis depresi
jos negali sukelti, todėl nu
sprendžiau, kad mane bus pa
lietusi psichinė depresija. 

Kreipiausi ir į psichiatrą, 
ir į psichologą, ir į pačią Lo
lašvili. Pirmasis taukštelėjo 
miniatiūriniu plaktuku į mano 
nuogą kelį, antrasis apibėrė 
"nei į tvorą, nei į mietą" klau
simais, o pranašė tvirtino, kad 
per kitus rinkimus man lemta 
tapti prezidentu. Apie depre
siją nei vienas - nė žodžio. 

Kadangi kalendoriaus la
pelyje buvau skaitęs, kad de
presija lengviau paliečia pesi-

mistus nei optimistus, nu
sprendžiau tapti optimistu. 
Kaip juo tapti, galėjau pasi
mokyti tik iš kaimyno, siuvėjo 
Martyno. Martynas taip pat 
pensininkas, pensiją gauna ne 
adatomis ir ne sagomis, džiau
giasi, kad jis, kaip ir visi pen
sininkai, gyvenąs stabiliausiai. 
Nebesiuva, nes turtuolius ap
rėdo modeliuotojai ar specia
lūs salonai, o visi kiti apsirū
pina įvairiose "humanose" ar 
labdaros įstaigose. Jis šuns 
nelaiko, tačiau ir nevedžioja
mas vaikštinėja po apylinkes 
švilpaudamas ar niūniuoda
mas, o vietoj atodūsių dažnai 
sušunka: "Ech, gyvenimėli, 
kada tu pablogėsi!?" Jei kas 
jam bėdoja, jis iškart šauna: 
"Kad tik bėdų būtų, rodą vi
suomet rasime". 

Nuėjau pas kaimyną, ra
dęs jį puikiausios nuotaikos, 
pasisakiau apie mane aplan-

Balandžio 28 d. į Hiitten
feldo lietuviškosios Rennhof 
pilies salę tautiečius ir visus 
kitus susirinkti ir vėl pakvietė 
Vokietijoje veikiantis Euro
pos lietuvių kultūros centras 
(ELKC). Tęsdamas pažinti
niu-kultūriniu renginiu "Hal
lo Litauen!" sėkmingai pra
dėtą lietuviškų renginių ciklą, 
skirtą Lietuvos vardo minėji
mo tūkstantmečiui, bei sie
kiantį pristatyti Lietuvą užsie
nyj e, autentišką lietuvių kul
tūrą šį kartą ELKC kartu su 
Vasario 16-osios gimnazija su
manė surengti "Rennhof goes 
Folk! ". Susirinkusieji turėjo 
galimybę išvysti įvairiose pa
saulio šalyse koncertavusį ir 
didelį pripažinimą pelniusį 
liaudiškos muzikos ansamblį 
"Saulė" iš Šiaulių, kuris žiū
rovus nudžiugino pavasariškai 
nuotaikinga programa. 

Į nemokamą koncertą 
gausiai susirinkę vokiečiai ga
lėjo pavartyti įvairių informa
cinių knygelių, supažindinan
čių su Lietuva, apžiūrėti nese
niai lietuviškoje Rennhof fo
togalerijoje atida.rytą Lletuvos 
menininkų fotografijų parodą 
"Laiškas iš Lletuvos", pasimė
gauti lietuviškais ir vokiškais 
patiekalais bei po atviru dan
gumi atsigaivinti lietuvišku 
alumi. Na, o sausakimšoje 
Rennhof pilies salėje dundėjo 

kiusią negandą, paprašiau pa
tarti, kaip tapti optimistu. Pir
mučiausia jis paaiškino, kad 
optimistu nereikia tapti, o rei
kia juo būti, nes pesimizmui 
jokio pagrindo nėra. 

Prieštaravau išsijuosęs: 
"Valstybė numatytų pajamų ne
surenka, nebeturės lėšų Gu
genheimo muziejui pastatydin
ti, Valdovų rūmai neužbaigti, 
nebus kur pasaulio galiūnus 
priimti, policininkai apavo ne
turi, mačiau basi vaikštinėja 
Gedimino prospektu, Nepri
klausomybės akto signatarai iš 
pensijų ar bedarbio pašalpų ne
išgyvena, rentų prisireikė. Kai 
visur trumpa ir trūksta, opti
mizmas žūsta". 

Siuvėjas paniekinamai nu
žvelgė mane nuo galvos iki 
kojų, matyt pastebėjo, kad ne
su nei sulysęs, nei lopiniuotas, 
suvokė pesimizmo šaltinį, to
dėl išrėžė: "Neskaityk laikraš
čių, ne.klausyk radijo, nespok
sok į televizorių", daugiau 
vaikštinėk gamtoje, švilpauk, 

lietuvaičių klumpės, žiūrovų 
akys raibo nuo kostiumų ir 
liaudies atributikos įvairovės, 
o vikrūs šokėjai išjudino ir šo
kiui pakvietė net ir pačius vy
riausiuosius. 

Liaudiškos muzikos an
samblį "Saulė" sudaro per 
trisdešimt Šiaulių universiteto 
studentų. Nors dauguma jų -
pedagogikos studentai ir tik 
mėgėjiški muzikantai, an
samblio pasirodymas sužavėjo 
profesionalumu, nuoširdumu, 
itin kruopščiai išdirbta cho
reografija bei subtiliomis liau
dies dainų aranžuotėmis. Šių 
metų pradžioje Vasario 16-
osios ir Šiaulių universiteto 
gimnazijos pasirašė bendra
darbiavimo sutartį, iš kur ir 
kilo sumanymas suorganizuo
ti šį koncertą ir suteikti jam 
su Lietuva supažindinantį 
charakterj. 

"Stengiamės užsienie
čiams pristatyti teigiamas ša
lies vertybes tuo, ką turime 
gražiausia ir tauriausia - au
tentiška lietuvių kultūra, iš
saugotu žodžiu, tradiciniu šo
kiu ir daina. Kad tai iš tiesų 
įmanoma, byloja ir itin pozity
vūs straipsniai apie renginį 
regioninėje vokiečių spaudo
je" - sakė ELKC direktorius 
Rimas Čuplinskas. (ELKC) 

(Ntrs. A. Paolausko) 

dainuok, skaityk vaikiškas 
knygutes. 

Post scriptum 

Jau trečia savaitė eina 
nuo susitikimo su Martynu. 
Spėjau perskaityti Kazio Bin
kio Kiškių sukilimą ir Jonas 
pas čigonus, Vytės Nemunėlio 
Meškiuką R.udnosiuką, Marko 
Tveno Tomo Sojerio nuotykius, 
jau įpusėjau Vinco Krėvės Se
nų žmonių padavimus. Vaikš
tinėju po miestą ir užmiestį, 
sutinku seniai bematytus pa
žįstamus, pašnekinu, pa
šmaikštaujam. Vakarop api
ma jausmas labai panašus į 
snaudulį. Kai galva pajunta 
pagalvę, bluostai savaime 
glaudžiasi, palaimingai trau
kiuosi į sapnų karalystę. 

Pabundu Rudžio nežadi
namas, ir jau ne jis mane ve
dasi, o aš jį vedžioju. Pesi
mizmo tarsi nebūta, depresijos 
- taip pat, o krizės kirminas, 
turbūt drugeliu pavirtęs, kaž
kur išskrido. 



Apie Vilnių - lietuviški haiku 
Paskelbus Vilnių 2009 metų Europos kul

tūros sostine, buvo sudaryta gana didelė ren
ginių programa (VEKS). Tai ir daugiaspalviai 
naujametiniai fejerverkai Vilniuje, naujos 
skulptūros mieste ir Europos parke, tarptauti
nė piligrimystės šventė ir gatvių muzikos die
na, parodos ir premjeros. Kai kurių planų, 
keičiantis programos vadovams ir pinigų kie
kiui, teko atsisakyti, sumažinti šventės užmo
jus, ypač tuos, kurių paradinė pusė užgožė 
prasmę. Vienas renginys, sakyčiau, išskirtinis, 
be didelių išlaidų, bet sulaukęs atsako iš tų, 
kuriems Vilnius mylimas ir brangus ne puoš
niu vitrinų ir reklamų spindesiu, bet kasdieni
ne būtimi. 

Ar galima sukurti paminklą mylimam 
miestui iš žodžių? Taip, galima, tai įrodė nese
niai išleistos knygos Haiku Vilniui autoriai ir 
tie, kurie dar teberašo trumpus eilėraščius 
apie Vilnių. Praėjusiais metais filosofas Kris
tupas Sabolius pasiūlė aprašyti eilėraščiais sa
vo pojūčius, mintis ir santykį su svarbiausiu 
Lietuvai miestu Vilniumi. Užduotis lyg ir ne
sudėtinga. Bet pasirinktas eilėraščio tipas -
japoniškas haiku nepalengvino kūrėjams šios 
užduoties. Haiku - klasikinis ja poniškas eilė
raštis, atsiradęs 16 šimtmetyje. Japonai yra ži
nomi labai subtilių ir sudėtingų raižinių meist
rai. Haiku - tarsi labai tikslus eiliuotas raiži
nys, kur apgalvotai parenkamas kiekvienas 
žodis, labai svarbu netgi patylėjimas (kire) 
tarp jų. Mažajame trieiliame japonų eilėrašty
je - 17 skiemenų, išdėstytų trijose eilutėse 
(ankstesniais laikais buvo rašoma viena eilute) 
tokia tvarka: 5-7-5. Pagrindinė haiku tema -
gamtos ir žmogaus santykis. Trumpam eilėraš
čiui būdingi žodžiai - raktai, nurodantys metų 
laiką ir rašančiojo būseną. Šis labai trumpas, 
bet talpus eilėraštis už išradingas ir vaizdingas 
minties ir žodžio sąsajas, grakščias ir netikėtas 
metaforas pelnė japonų poetams literatūros 
istorijoje garbingą vietą. 

Vilniečiai būsimiesiems haiku parinko ki
tokią temą, labiau šiuolaikinę, nutarę rašyti 
apie miesto ir žmogaus santykį. Rašyti kita 
kalba šiuos labai apibrėžtos formos eilėraščius 
nelengva ne vien dėl skirtingos temos ar tiks
laus eiliavimo reikalavimų. Kitos kalbos, tarp 
jų ir lietuvių, nuo ja ponų skiriasi rašyba ir 
skiemenavimo taisyklėmis. Į Vilnių pakviestas 
Japonijos haiku kūrėjas, Pasaulinės haiku są
jungos prezidentas poetas Ban'ya Natsuishi 
ne tik supažindino su pagrindiniais šiuolaiki
nių haiku kūrybos principais, bet ir padrąsino 
Lietuvos haiku kūrėjus. Tad vilniečiai ir kita
taučiai - miesto gerbėjai pasistengė kiek gali
ma daugiau laikytis eiliavimo taisyklių, bet, ži
noma, lietuviškas ar angliškas haiku skiriasi 
nuo japoniškojo. 

Per metus šio sąjūdžio organizatoriai su-
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Meninis lietuviško haiku atvirukas 
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Haiku 
Vilniui 

kny9a 

laukė 15,000 eilėraščių. Trieiliame haiku savo 
meilę Vilniui, jo istorijai ir kasdienybei išsakė 
poetai ir dailininkai, inžinieriai ir aktoriai, 
žurnalistai, tarnautojai, miesto svečiai ar toli 
atsidūrę vilniečiai. Eilėraščiuose - miniatiūro
se atgyja istorijos, architektūros ir kito Vil
niaus paveldo ženklai, dabar gyvenantys ar 
jau išėję į amžinatvę vilniečiai, palikę pėdsaką 
šio miesto gyvenime. Kas savaitę buvo atren
kami ir skelbiami geriausieji kūriniai, o vėliau 
nutarta išleisti knygą Haiku Vilniui. Joje iš
spausdinta daugiau kaip du šimtai haiku, pa
puoštų iliustracijomis. Siūlome paskaityti ke
letą lietuviškų haiku, kuriuos parašė vilniečiai 
apie Vilnių. 

Pagal Bernardinų tinklalapį parengė -

* 
suskamba varpas 
senamiesčio gatvele 
nukaukši briedis 

S. Katkauskaitė 

Vyt. V. Landsbergis, 
rašytojas, režisierius 

* 
Lietaus šalyje. 
Plaka Europos širdis. 
Karalius gyvas. 

Svaras, muzikantas 

* 
Siuva praeiviai. 
Gediminas sustingo. 
Pro kardą - saulė. 

Skirmantas Valiulis, 
kino kritikas 

* 
Turgus Vilniuje. 
Barzdoto žydo vėlė 
Atmintį sveria. 

Sigitas Parulskis, poetas, 
rašytojas 

* 
Europa sako 
Vilnius-kultūros centras 
Tik kur jis yra? 

Nuo Aušros Vartų 
atskyla gabalėlis 
aukso ... į plaukus 

Štai Petras Repšys 
Su šuniu išeina iš 
"Freskų" ir kasti. 

l 00 white cranes 

Agnė - trijų vaikų mama 

* 

Giedra 

* 

Tomas Čepaitis 

* 

Streching Lithuanian blue tilt 
The Southem Europe 

Vasile Moldovan 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
XIV Pažaislio tarptauti

nis muzikos festivalis prasi
dės gegužės 31 d. vakarą 
koncertu Pažaislio vienuoly
no kieme. Festivalio meno 
vadovas prof. Petras Bingelis 
teigia, kad nors šiųmetis fes
tivalis bus kuklesnis už anks
tesnius, bet jis išsiskirs žanrų 
įvairove ir garsiais atlikėjų 
vardais. Festivalyje dalyvaus 
trys simfoniniai orkestrai 
(du Lietuvos valstybiniai, 
Kauno miesto), trys kameri
niai ("Camerata Klaipėda", 
Lietuvos ir Šv. Kristoforo) ir 
trys chorai ("Ąžuoliukas", 
"Cantores Montis Paeis" ir 
Kauno valstybinis). Dirigen
tų sąraše - Juozas Domar
kas, Gintaras Rinkevičius, 
Petras Bingelis, Modestas 
Pitrėnas, Donatas Katkus, 
Davidas Geringas (Vokieti
ja), Sergej Krylov (Italija) ir 
Marins Klisans (Latvija). 

Greta lietuvių atlikėjų 
koncertuose, kurie vyks įvai
riose Lietuvos vietovėse, ne 
tik Pažaislyje, pasirodys ir 
užsieniečiai - "The Bowed 
Piano Ensemble" iš JAV, 
liaudies sakralinės muzikos 
ansamblis "Svetilen" iš Ru
sijos, grupė "Rendez-vous, 
Karavan familia" iš Vengri
jos. Iš viso festivalyje daly
vaus menininkų iš dešimties 
valstybių. Mindaugo karūna
vimo - Valstybinės dienos 
išvakarėse prie Kauno pilies 
bus suvaidinta Balio Sruogos 
Milžinų paunksmė ( rež. Vy
tautas Rumšas). 

Lietuvos valstybinis 
operos ir baleto (LVOB) 
teatras vasarą pasitiks pir
muoju Vilniaus operos festi
valiu. Festivalio, kuris finan
siškai tampriai susietas su 
"Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009" projektu, pro
gramoje aštuoni spektakliai 
Vilniaus scenose ir Trakų pi
lies kieme. Pasak festivalio 
vadovo Gintauto Kėvišo, 
sunku kalbėti apie jo tąsą 
ateityje, nes festivalio biu
džete iš 2.750 min. Lt net 2.3 
min. Lt yra V-EKS pinigai. 
Festivalyje svečiuosis Sankt 
Peterburgo Marijos teatras, 
Kauno muzikinis teatras, 
Gintaro Varno režisuotos 
madrigalinės operos, bus ro
domi premjeriniai LVOB 
teatro pastatymai. 

Festivalį pradės birželio 
9 dieną Sankt Peterburgo 
Marijos teatras. Į Vilnių at
vyks 250 atlikėjų, vadovauja
mų dirigento ir teatro vado
vo Valerij Gergievo, statyti 
niekad dar Vilniuje nematy
tos Richard Wagnerio (1813-
1883) operos Parsifal. Birže
lio 10 dieną Marijos teatras 
statys Rodion Ščedrino (g. 
1932) operą Užkerėtas klajū
nas (Očarovannyj strannik). 
Birželio 12 dieną Kauno mu
zikinis teatras statys Gied
riaus Kuprevičiaus operą 
Karalienė Bona. LVOB teat
ras pristatys geriausius pas
tarųjų sezonų pastatymus: 
J ohann Sebastian Bacho 

(1685-1750) Pasijos pagal 
Joną inscenizaciją, vengrų 
šiuolaikinio kompozitoriaus 
Peter Eotvos operą Meilė ir 
kiti demonai, Giuseppe Ver
di operą Traviata. Birželio 
25 dieną Lietuvos rusų dra
mos teatre buvusioje senojo
je Vilniaus operoje) bus sta
tomos Gintaro Varno reži
suotos madrigalinės Claudio 
Monteverdi (1567-1643) 
operos Tankredžio ir Klorin
dos dvikova bei Nedėkingųjų 
šokis. 

Italų kompozitoriaus 
Amilcare Ponchielli (1834-
1886) operos Lietuviai (l li
tuani) premjera Trakų pilies 
kieme vyks birželio 27 ir 28 
d.d. Operą lietuvių kalba re
žisuoja Jonas J urašas, sce
nografiją kuria dailininkas 
Mindaugas Navakas, kostiu
mų dailininkė - Aleksandra 
J acovskytė. Operos statyto
jams dar neaišku, kaip lietu
viai priims šią operą, kurioje 
DLK Vytautas vadinamas 
Vitoldu ir rodomas kaip ne
labai teigiama istorinė as
menybė. Operoje partijas 
rengia Vytautas Juozapaitis, 
Inesa Linaburgytė, Arūnas 
Malikėnas, Sandra J anušai
tė, Vaidotas Vyšniauskas, 
Audrius Rubežius ir kt. Kai 
kurie iš jų yra dainavę šios 
operos 1991 m. pastatyme 
Čikagos lietuvių operoje. 
Bilietai į festivalio spektak
lius kainuos nuo 35 iki 200 
Lt. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Studen
tų atstovybė balandį surengė 
VDU studentų festivalį šū
kiu "Pavasaris ne tik veža, 
bet ir važiuoja". Festivalis 
truko keturias dienas. Jo 
pradžią visam miestui pa
skelbė iš Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus bokšto nu
skambėjęs studentų himnas 
Gaudeamus igitur. Pirmąją 
dieną vyko "knygų turgus" 
(geriausios knygos - studen
tiškomis kainomis) ir stu
dentų darbų paroda "VDU 
- Visad Dinamiškai U nika-
1 us", grojant studentų or
kestrėliui. Vakare - akusti
nis Andriaus Kaniavos auto
rinių dainų koncertas VDU 
Didžiojoje salėje. 

Antrą festivalio dieną 

VDU Studentų vadovybė su
organizavo "Soboro atvirų 
durų dieną", vyko studentų 
meno grupių pasirodymai 
bei orientacinės varžybos 
"Ar pažįsti Laisvės alėją". 
Popietė buvo skirta kinui. 
Vakare - Kauno žurnalistų 
namuose įsikūrusiame klube 
"Rėkt spiegt" surengtas 
anekdotų vakaras. Trečiąją 
dieną visi norintys galėjo da
lyvauti kraujo aukojimo ir 
neįgaliųjų renginiuose, pa
aukoti "Caritas". Paskutinę 
dieną buvo naujo VDU Stu
dentų sąjungos pirmininko 
Donato Juodpusio inaugu
racija istorinėje Lietuvos 
respublikos Prezidentūroje. 

GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

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

Taupomoji sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 
Amerikos dol GIC 
l metų term. ind „„„„„„ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

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

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

Nekilnojamo turto paskolas 

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

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

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

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo la ikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

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

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

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

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905·306·9563 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Hloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Taupome - padedame 
sau ir gamtai 

Dėk grūdą prie grūdo ir 
surinksi aruodą - moko ilga
metė Lietuvos žmonių patir
tis. Ją pravartu prisiminti ir 
šiandien, kai gausėja darbo 
netenkančių žmonių ir moka
mų valstybės pašalpų skaičius. 
Ekonominis sunkmetis mus 
priverčia atidžiau paskaičiuo
ti savo išteklius, parduotuvėse 
nepastebimai praeiti pro pa
trauklių, bet nebūtinų prekių 
vitrinas. Bet ar taupyti reikia 
tik tada, kai nepritekliai jau 
peržengia mūsų namų slenks
tį? Mūsų seneliai ir tėvai, iš
gyvenę ne vieną tokį sunkme
tį, tvirtina, kad reikia nuo vai
kystės mokytis taupumo, atsi
sakyti vienadienio išlaidumo, 
gyvenimo skolon. Nemokėji
mas tvarkyti asmeninių ar šei
mos pragyvenimo išlaidų, pla
nuoti savo norų ir galimybių 
tampa ne tik asmenine, bet ir 
valstybės problema. Tai ir 
bendrojo skurdo lygmens di
dėjimas, didesnis valstybės pa
ramos poreikis, kai begalinės 
kortelėmis užgyventos skolos 
verčia ieškoti paramos sociali
nėse įstaigose, atsisakyti sva
jonės gyventi nuosavame būs
te. Jau dabar kalbama apie 
šeimos ir asmeninių finansų 
tvarkymo pamokas mokslei
viams ir studentams, nes jie, 
įsigiję taip lengvai siūlomas 
paskolų korteles, dažniausiai 
pradeda išlaidauti, nesvarsty
dami apie skolos mokėjimo 
terminus ir naštą, kuri gali 
prislėgti juos ilgiems dešimt
mečiams. Valstybė savo ruož
tu stengiasi sudaryti palan
kiausias sąlygas, norintiems 
taupyti ateičiai. Ypač pa
traukli nauja, tik šiemet pa
skelbta neapmokestinama 
taupymo sąskaita banke 
(1FSA). 

Šią neapmokestinamą są
skaitą gali atidaryti kiekvie
nas, sulaukęs 18 metų ir turin
tis socialinio draudimo nume
rį. Thi daug atviresnė ir lanks
tesnė programa, leidžianti 
laisviau tvarkyti savo santau
pas. Iš jos galima bet kada pa
siimti pinigų didesniam pirki
niui ar kitiems reikalams, ne
mokant pajamų mokesčio. 
Išimtą sumą galima bet kada 
grąžinti į sąskaitą. Jeigu vie
nais metais padedamos san
taupos nesiekia 5,000 dol., li
kusi suma gali būti pridedama 
prie ateinančių metų santau
pų. Tai ypač palankus taupy
mo būdas jauniems žmonėms, 
kurie netolimoje ateityje ruo
šiasi įsigyti būstą ar automobi
lį, taupyti studijoms ar kitiems 
artimesniems planams. Tuu
pyti senatvei yra populiaresnė 
jau žinoma RRSP sąskaita, 
turinti daugiau apribojimų. 

Vyriausybė yra numačiusi 
lengvatų ir nuolaidų pirmą
kart perkantiems būstą. skati
nant statybos ir remonto sri
ties darbininkų užimtumą. Fe
deracinė vyriausybė siūlo iki 
1350 dol. mokesčių nuolaidą 
tiems, kas remontuos savo 
būstus, tvarkys aplinką ar at
naujins senas šildymo-vėdini
mo sistemas. Lengvata galioja 
vienerius metus, iki ateinan
čių metų vasario mėn, tad ver
ta paskubėti. 

Kanados statistikos valdy
ba pagal apklausų rezultatus 
tvirtina, kad taupumas buityje 
irgi pamažu tampa kasdieni
niu kanadiečių Įpročiu. Paly
ginti su ankstesniais metais 
daugiau kanadiečių taupo 
vandenį, šilumą bei elektros 
energiją. Beveik pusė būstų 
savininkų turi programuoja
mus šildymo reguliatorius. 
Verta prisiminti, kad juos 
įrengiant iš valstybės gauna
ma 15 dol., už naujus vandens 
šildymo katilus - 50 dol. prie
mokos. Piniginė parama ski
riama įrengiantiems nedaug 
vandens naudojančius tuale
tus ir skalbimo mašinas. Siū
loma atkreipti dėmesį į kitą 
valstybinę EcoEnergy Retrofit 
Homes programą. Pagal ją 
galima 5,000 dol. parama, jei 
pagal valstybės rekomenduo
jamas šiltinimo, energijos ir 
vandens taupymo technologi
jas atnaujinama šildymo-vėdi
nimo, karšto vandens įranga, 
šiluminė izoliacija, keičiamos 
durys ir langai. Tik svarbu 
žinoti, kad visus planuojamus 
darbus turi įvertinti energijos 
taupymo specialistas, kurį pri
valu kviesti į namus. Tik jis 
turi teisę patvirtinti, ar tikrai 
galite pasinaudoti šia pro
grama. 

Federacinė vyriausybė at
kreipė dėmesį į elektros prie
taisų srovės naudojimo kie
kius tada, kai jais nesinaudo
jama. Paprasti elektriniai 
prietaisai nedarbo būklėje su
naudoja 12 w; pažymėti Ener
gy Star - 3 ar 4 w. Skaičiai, re
gis, nedideli, bet apsižvalgyki
me, kiek kiekvienuose na
muose esama įvairių prietai
sų, kurie ir "miegodami" siur
bia energiją. Ypač daug ener
gijos naudoja didžiaekraniai 
televizoriai, nes prie jų daž
niausiai dar prijungiamos ga-

lingos garso ir vaizdo siste
mos bei grotuvai. Elektros są
skaitas ypač didina plazminiai 
TY. Plokščiaekraniai LCD te
levizoriai taupiau naudoja 
elektrą. atitarnavę jie lengviau 
perdirbami. Dabar svarstomi, 
kokie turėtų būti vieningi 
valstybiniai energijos sąnaudų 
reikalavimai visiems elektros 
prietaisams. 

Europos sąjungos valsty
bėse nuo šių metų rugpjūčio 
31 d. nebus parduodamos ma
tinės kaitrinės elektros lem
putės, naudojančios daugiau
sia energijos. Jas siūloma keis
ti skaidriomis arba dar geriau 
- halogeninėmis bei fluores
cencinėmis. Jos, tiesa, bran
gesnės, bet kaina atsiperka 
per ilgesnį laiką, sunaudojus 
mažiau elektros. Du trečdaliai 
kanadiečių jau naudoja šias 
taupesnes lemputes apšvieti
mui. Labiau taupomas van
duo. Daugiau kaip pusė gy
ventojų naudoja lėtasroves 
dušo galvutes (Showerheads), 
kurios naudoja 70% mažiau 
vandens ir 15% sumažina šil
dymo sąskaitą. Kiek sunkiau, 
nežiūrint visokių vajų, sekasi 
įtikinti visus, kad iš krano ge
riamas vanduo nė kiek neblo
gesnis nei parduodamas plast
masiniuose buteliuose. Mili
jonus butelių sunku perdirbti, 
atliekos ilgam pasilieka ap
link.oje. 

Ontario hberalų vyriausy
bė nutarė nuo liepos mėn. 19 
dienos vienerius metus ne
skaičiuoti provincijos mokes
čių perkantiems elektros lem
putes ir kitus elektrinius bui
tinius prietaisus - šaldytuvus, 
indų plovimo, skalbimo maši
nas, vėdinimo ir šildymo įren
gimus, pažymėtus energijos 
taupumo ženklu (Energy 
Star). Apskaičiuota, kad, se
kant šiais patarimais ir naudo
jantis lengvatomis, 25 metų 
senumo name galima sutau
pyti daugiau kaip trečdalį 
elektros, tuo pačiu prisidėti, 
kad aplinkoje ir ore būtų ma
žiau taršos. 

Daugiau informacijos 
apie įvairias taupymo progra
mas ir naujoves galite rasti 
tinklalapiuose: 
www.homeenergyontario.ca; 
www.ecoaction.~c.ca arba 

www. toronto.ca 
Parengė SK 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai veraasL Reikia paramos ir Thilkis /.iburiams. Kas galite, 
paremkite juos auka ar rėmėjo prenumerata, testamentiniu palikimu. 1Ž leidėjai 



Savo kūryba noriu dalintis 
su lietuviais 

Alicija Zimnickaitė gimė 
1975 m. Punske. Ji priklauso 
tai retai grupei žmonių, kurie, 
vos paaugę, žino, kuo gyveni
me nori būti ir ką daryti. Gra
žiai piešė jos mama, labai ta
lentinga buvo teta Onutė, ta
čiau anais laikais nebuvo gali
mybių lavintis. "Stojau į Kau
no aukštesniąją meno mokyk
lą, - pasakojo Alicija, - tuo
met važiuojant į Lietuvą dar 
buvo reikalingi giminaičių 
kvietimai. Aš nuvykau su Jot
vos ansambliu į dainų ir šokių 
šventę. Kaune mane pasitiko 
giminės. Apsigyvenau pas 
juos". 

Ir taip penkiolikmetė mer
gaitė paliko mamą, seses, bro
lį, gimtąjį kaimą, draugus ir 
toli nuo namų pradėjo naują 
gyvenimą. Svetima aplinka 
darėsi vis savesnė, džiuginda
vo geri mokslo rezultatai, šir
dis nurimdavo spalvomis išsi
liejusi j nuostabias drobes, pa
veikslus, ir taip nepastebimai 
pralėkė ketveri metai. 

Mokykla Aliciją gerai pa
ruošė aukštesniems moks
lams, gražiai išmokė kalbos, o 
kažkada išmok.tą, bet nevarto
jamą lenkų kalbą mergaitė ge
rokai apmiršo. Prisiekę vertė
jai sutvarkė dokumetus, ir sto
jamuosius į Varšuvos dailės 
akademiją Alicija laikė kaip 
dviguba Lietuvos ir Lenkijos 
lietuvaitė. Nors egzaminai bu
vo nepaprastai sunkūs ir dau
guma stojančiųjų juos laikė 
jau kelintąsyk, Alicijai pavyko 
iš pirmo karto. Komisija aukš
tai įvertino jos žinias ir meni
nius sugebėjimus. Galvodama 
apie ateities profesiją, pasi
rinko praktišką dizaino spe
cialybę, taikomąją grafiką, 
konkrečių daiktų projektavi
mą ir net gamybą. 

Ir Alicija piešė, tapė, kū
rė. Lavinosi pas garsius profe
sorius: J acek Sempolinski, 
Andrzej Bienkowski ir meno 
pasaulyje gerai žinomą Wlo
dzimierz Pawlak. 

1997 m. Kultūros ir meno 
ministerija jai paskyrė kūrybi
nę stipendiją. Pradedant tre
čiuoju kursu reguliariai reng
davo parodas. Jų ciklas prasi
dėjo, kai 1996 m. Lietuvos 
ambasadorius Antanas Valio
nis pasiūlė surengti pirmąją 
parodą Lietuvos respublikos 
ambasados patalpose Al. Szu
cha 5. Tui buvo "Saulėti kon
tūrai", tarsi atsidėkojimo 
duoklė Lietuvai, kuri ją išmo
kė retos batikos technikos. Ši 
sena iš Indonezijos kilusi karš
tu vašku ant šilko tapymo 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristatymas 
vėluoja daugiau kaip 3-4 die
nas, pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

telefonu 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
mmmnadapost.ą (pasirinki
te Resources skyriuje "Con
tact us", tada "General Cus
tomer Service") 

technika Lenkijoje buvo be
veik nežinoma. 

Susidomėjimas buvo di
delis. Dar tais pačiais metais 
antroji paroda buvo atidaryta 
Vilniuje, paskui Varšuvoje. Ir 
taip pabiro parodos - indivi
dualios ir su kitais meninin
kais - daugiausia Varšuvoje ir 
jos priemiesčiuose, bet ir ki
tuose Lenkijos miestuose: Ka
lisze, Krokuvoje, Torunėje, 
CTechocink.e, Jastrzebie Zdroj, 
Walbrzych, gimtajam Punske, 
Vilniuje, bet ir tolimam To
ronte, Sofijoje, Paryžiuje, Iso-

kotarpio pasikeitimus. Bend
radarbiaudama su prancūzais 
ir kitais užsieniečiais Alicija 
parengė ir meniškai apdorojo 
daugybę ES projektų, milijo
niniais tiražais buvo spausdi
nami jos darbo bukletai, kvie
timai, daromi internetiniai 
puslapiai, stendai, Lenkijos 
mastu laimėjo PUI.S televizi
jos logo konkursą. Alicijos 
darbai ir naujoviški, ir avan
gardiniai. 

Specialistai Zimnickaitės 
kūryboje įžvelgia rytų meno 
motyvus, mūsų Ciurlionio 

Alicija Zimnickaitė 

Ia- pietų Prancūzijoje, Whit
stable - Anglijoje, Malmo -
Švedijoj e, mažose ir reikšmin
gose galerijose. Lankytojai vi
sur jos darbais žavėjosi, gerai 
vertino, o daugelis tiesiog ne
galėjo išeiti su tuščiomis ran
komis, pirko ir nešėsi namo. 

Jos paveikslai puošiame
no mėgėjų ir kolekcionierių 
namus Olandijoje ir Norvegi
joje, Ispanijoje ir Italijoje, 
Amerikoje ir kitose pasaulio 
šalyse. Juos užsisakė tokios 
tarptautinės korporacijos, 
kaip Novartis, BPP, Master 
Card, Allianz, jų rasime gar
siuose viešbučiuose - Hilton, 
Marriott, U Regina, jais gė
risi Lietuvos Prezidento rūmų 
gyventoj ai ir svečiai. Bene 
mieliausiai Alicija prisimena 
savo tapybos parodos atidary
mą ir visą mielą pobūvį To
ronte pas punskiečius, suval
kiečius, gimines ir savuosius. 
Tun buvo taip mielai, taip šil
tai, taip svetingai priimta, kad 
jautėsi kaip namuose. 

Po studijų Alicija Zimnic-
kaitė pasiliko Varšuvoje, užsi
ėmė grafiniu projektavimu. 
Sukūrė dešimtis logotipų, fir
minių ženklų, katalogų, dip
lomų, kvietimų, atvirukų, 
lankstinukų, prekių įpakavi
mų. Įsteigė savo firmą. Puikiai 
išnaudojo gerą anglų kalbos 
mokėjimą ir Lenkijos įstojimo 
į Europos sąjungą pirmojo lai-

muzikalumą ir ramybę, Šimo
nio gyvenimo ir tapybos nuo
trupas ... Dabar Alicija dažo 
ant kamščio. Ši natūrali me
džiaga jos paveikslams su
teikia savito švelnumo, minkš
tumo, šilumos. Meistriškai pa
naudota kamščio faktūra pa
ryškina detales, pridengia ant
rojo plano objektus. Tupytoja 
naudoja sidabro ir aukso mil
telius, kuriuos maišo su akri
liniais dažais, todėl darbus 
atitinkamai apšvietus, galima 
išgauti nepakartojamus efek
tus. 

Alicija sakė: "2009-ieji -
tai Lietuvos vardo tūkstant
mečio jubiliejus. Tuis ypatin
gais Lietuvai metais noriu kuo 
plačiau dalintis savo kūryba 
su lietuviais. Kaip minėjau, 
birželio mėnesį atidaiysiu pa
rodą Toronte, rugpjūtį - Puns
ke, spalį- Seinų Lietuvių Na
muose, o lapkričio mėnesį pa
rodą pervešiu į Lietuvos sos
tinę ir parodysiu vilniečiams". 
Alicijos vyras Graham Cock
croft Lancaster Universitete 
baigė ekonomiką ir dirbo 
Londono firmose. Jam patiko 
Varšuvoje gyventi. Cockcroftų 
šeimoje auga 5 metų sūnus 
Matukas ir 3 metukų dukrelė 
Nina. Šeima bent kartą per 
metus važiuoja į Angliją pas 
vyro tėvus, jie taip pat regu
liariai pasisvečiuoja Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Alicija Sitarskienė 

MALONIAI KVIEČIAME Į MENO PARODĄ 

ALICIJOS ZIMNICKAITĖS 
ir 

• 
SILVIJOS SAPLIENES 

Kapinių lankymo dieną, birželio 7, sekmadienį, 
Anapilio parodų salėje 

Atidarymas - 1 O v.r. Anapilio moterų būrelis 

2009. V.26 Nr. 21 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

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

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

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% 

"Planas 24" Kasdieni n i ų 
pal ūka nų čekių /taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuoši mčiai ir 
nemokami čeki ų 

patarnavimai 

JAV DO LERIŲ KASDI EN I NI Ų 

PALŪKANŲ 0.10% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanas 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

l metų iškeičiamas 

l metų JAV dolerių 

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

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

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

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų pa lūkanų 
Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 

1 metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamų jų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be Įspėjimo 

MH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus "Lietuvos rytas" ketvirtą kartą klubo istori

joje iškovojo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) aukso žied~s. 
Kaune vilniečiai 82:70 nugalėjo čempionų vardus gynusms 

Reporteris.com (Ntr. T. Thmalovičiaus) 

vietos "Žalgirio" krepšininkus ir laimėjo baigmės seriją iki 4 
pergalių rezultatu 4:1. Sostinės klubas šį sezoną iškovojo 
penkis titulus iš tiek pat galimų. "Lietuvos rytas" nugalėjo 
Baltijos lygos (BBL) "Prezidentų taurės" varžybose, vėliau 
paeiliui triumfavo Lietuvos krepšinio federacijos bei Euro
pos taurių varžybose ir tapo BBL bei LKL čempionais. 

• Šiauliuose sužaistos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
dėl bronzos medalių penktosios ir lemiamos rungtynės tarp 
"Šiaulių" komandos ir Klaipėdos "Neptūno" klubo. Pergalę 
rezultatu 80:73 iškovojo šiauliečiai ir laimėjo seriją iki trijų 
pergalių rezultatu 3:2. . . 

• Marijampolės "Sūduva" Lietuvos futbolo federac11os 
taurės 2008/09 metų sezono baigmėje po atkaklios kovos mi
nimalia persvara 1:0 įveikė Tauragės "Taurą" ir iškovojo ša
lies taurę po trejų metų pertraukos, o taip pat kelialapį į 
UEFA Europos lygą. 

• Texas valstijoje (USA) prasidėjo JAV studentų "Big 
12" konferencijos lengvosios atletikos čempionatas, ~uriame 
dešimtkovės rungtyje sėkmingai pasirodė Mantas Silkaus
kas. Pirmoje rungtyje lietuvis 100 m nubėgo per 10.34 se
kundės ir tapo varžybų pirmaujančiu. Per visą Lietuvos 
trumpo bėgimo istoriją, nustatant laiką elektroniniu laikma
čiu, greičiau yra bėgęs tik bėgikas Kastytis Klimas (10.33 
sek.). Tiesa, M. Šilkauskui padėjo 2.6 m per sekundę pūtęs 
vėjas, todėl oficialiuose sąrašuose jo asmeniniu rekordu ir 
toliau lieka rezultatas, parodytas šių metų balandžio 16 
dieną-10.65 sekundės. Nušokęs į tolį 7.49 m (vėjas vėl buvo 
+ 2.6 m/sek., tolimiausias jo šuolis stadionuose per visą kar
jerą), nustūmęs rutulį 13,10 m, peršokęs kartelę iškelt~ į .195 
cm aukštį ir, pa__gerinęs asmeninį rekordą 400 m beg1me 
(49.13 sek.), M. Silkauskas pirmąją dieną surinko 4231 tašką 
ir liko varžybų pirmaujančiu. 

• Ketvirtosiose Lietuvos vyrų tinklinio pirmenybių baig
mės rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojas Vilniaus 
"Flamingo Volley" klubas namuose 3:0 nugalėjo Kelmės 
"Antivio" komandą ir, laimėjęs seriją iki trijų pergalių 3:1, 
apgynė čempiono titulą. Trečiosiose Lietuvos vyrų tinklinio 
pirmenybių rungtypėse Vilniaus "Oklikemos" komanda na
muose 3:2 įveikė Šiaulių "Elgos Starto" tinklininkus ir, lai
mėjusi seriją iki dviejų pergalių 2:1, iškovojo bronzos medalius. 

• Lietuvos vyrų rankinio čempiono titulą apgynė Kauno 
"Granito-Kario" klubas. Trečiosiose šalies rankinio lygos 
pirmenybių baigmės rungtynėse "Granito-Kario" ~an~n~~
kai 32:25 įveikė Kauno "Lūšies-Sanistal" komandą ir la1me10 
seriją iki trijų pergalių 3:0. Bronzos m~dalius laimėjo Vil
niaus HC "Vilniaus" rankininkai įveikę Siaulių "Universite
to" komandą serijoje iki dviejų pergalių 2:1. 

Milan (Italija) baigėsi Europos sambo, moterų sambo ir 
kovinio sambo čempionatas. Jame puikiai pasirodė Lietuvos 
sportininkai, iškovoję 8 medalius - 2 sidabro ir 6 bronzos. VP 

~ w~.:i \/~~ 

l:>~l'.ITAL C::ARE: 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St West 

Tel. <416> 763-5677 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) klubas užbaigė 2008-2009 sezoną. 
Užbaigimo čempionai - Heroldo Celtoriaus komanda .. Stovi (iš ~.): Marga~et !~aser, 
iždininkas/statistikas Stanley Rašytinis, Cathy Komarmtsky, Edd1e Bardo, pirmmmkas 
Harold Celtorius Stella Partyka ir socialinių renginių organizatorė Rita Baršauskas 

' Ntr. S. Rašytinienės 

Europos lietuvių 
krepšinio varžybos 

Š.m. rugpjūčio 14 d. Hiit
tenfelde (Vokietijoje), vyks 
VII-osios Europos lietuvių 
krepšinio varžybos. Tai svar
biausias kasmetinis užsienio 
lietuviams Europoje skirtas 
sporto renginys, kuris traukia 
gausų tautiečių būrį, skatina 
bendradarbiavimą tarp skir
tingų užsienio lietuvių bend
ruomenių, puoselėja lietuvybę 
ir tautinį tapatumą. Dalyviai 

==='~ "'ė//=== 
SEPTINTASIS EUROPOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIO TURNYRAS 

varžysis dėl Lietuvos respubli
kos Užsienio reikalų ministe
rijos įsteigtos taurės. 

Gražia tradicija tapusios 
žaidynės buvo pirmą sykį su
rengtos 2002 m. Miunsteryje, 
Vokietijoje. Praeitais metais 
Airijos sostinėje Dubline vy
kusiose varžybose pirmąją vie
tą laimėjo Anglijos "Cambrid
ge" komanda, baigmėje nu
galėjusi Švedijos "Vikingus". 

Iš kitų varžybų šios išsi
skiria tuo, jog komandoje turi 
žaisti bent viena moteris. Be 
to, merginos pataikytas meti
mas iš dvitaškio zonos yra ver
tinamas kaip tritaškis, o taik
lus metimas iš trijų taškų zo
nos įvertinamas net keturiais 
taškais. Rungtynės trunka du 
kėlinius po 10 minučių. 

Europos lietuvius suvieni
janti krepšinio šventė kasmet 

===~1SKAUTĮĮ VEIKLA I..._ __ _ 

ĄŽUOLO· 
MO 

• Ąžuolo/Gintaro vadovų mokykla įvyks š.m. rugpjūčio 1-
8 dienomis Kanados rajono stovyklavietėje "Romuva". 
Ąžuolo/Gintaro mokyklos vadovų lavinimo metodika pagrįsta 
tarptautinio miško ženklo programa (Wood Badge Part 11). 
Pageidaujama, kad šios programos kandidatai būtų aktyvūs ir 
turintys pareigas savo skautiškuose vienetuose, turėtų būti re
komenduojami tuntininko arba rajono vado. 

Registracija-Kanadoje gyvenantiems: s.fil. Algis Simona
vičius, 40 Wilgar Road, Etobicoke, ON. Tel. 416 239-7226; el. 
paštas: simona@ica.net; JAV gyvenantiems: v.s.fil. Romas 
Rupinskas, 370 56th Street, Clarendon Hills, IL. Tel. 630 887-
0189; el.paštas: rupinskas@aol.com. Pageidaujant daugiau 
informacijos kreipkitės į tuntininkus ir rajono vadovus. Pa
geidaujam, kad registracija būtų baigta liepos 1 d. 

V.s. Romas R. Otto, vadovų m-los ir stovyklos virš. 

vyksta vis kitoje šalyje. Šių 
metų varžybas organizuoja 
Europos lietuvių kultūros 
centras (ELKC) talkininkau
jant Vokietijos lietuvių bend
ruomenės Kolno-Bonnos apy
linkės pirmininkei Ievai Klei
nauskas ir Vokietijos "Žalčių" 
komandos kapitonui Mindau
gui J acinevičiui. 

Šių metų žaidynės ypatin
gai išsiskirs ir tuo, kad jų už
darymas sutaps su rugpjūčio 
14-16 dienomis Hiittenfelde 
vyksiančio Europos lietuvių 
roko festivalio "Eurofestivalis 
2009" atidarymu! Papildomos 
informacijos apie varžybas 
tinklalapyje www.eurokrepsi
nis.net (ELKC) 

Ketvirtasis Mont-Lau
rier Tarptautinis teatro festi
valis įvyks š.m. rugsėjo 9-15 
d.d. Jame išrinktas dalyvauti 
Pasvalio kultūros centro šokio 
teatras "Tago&". Informaciją 
ir bilietus įsigyti skambinant 

tel. 819-440-2666; 
el-paštu 

info@doubledeti.gc.ca, 
tinklalapis 

www.doubledeti.gc.ca 

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

PACELAWFIRM 
• a. meninės žalos, atsiradusio ryšium u kūno 

užalojimu, iši vk jima 
• imigracija į Kanadą 
• t tamentų udaryma 
•palikimų tvarkycna 
•nekilnojamo turto pirkima /pardavima 
• k n ultacijo. Lietuvo re publik tel. ė J<lau imaJ 

295 The West Mall, 6th Floor, Turonto, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: wwwpacelawfirm com El.pa~tas: lawyers@pacelawflrm.com 

LAIDOTUVIŲ NIAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Stovyklaukime 
Lietuvoje 

Kvietimas-pasiūlymas visiems rūpestingiems 
tėveliams 

Stovykla "Lietuvos atga
ja" kviečia visus užsienio lie
tuvius praleisti įsimintiną va
sarą kartu su Lietuvoje gyve
nančiais bendraamžiais, prisi
minti lietuvių kalbą ir naujai, 
kūrybiškai atrasti senolių pa
pročius bei tradicijas. 

Kas yra Atgaja? 

Stovykla gyvuoja nuo 
1993 metų ir turi sukaupusi 
didelę patirtį. "Lietuvos atga
ja" pirmiausia buvo skirta už
sienio lietuvių vaikams. Sto
vykloj e puoselėjamas tautiš
kumas, lietuviška aplinka to
bulina kalbinius įgūdžius, sto
vyklautoj ai įgyja kultūrinio 
bendradarbiavimo patirties. 
Kaip pažymi patys stovyklau
tojai bei lituanistinių mokyklų 
mokytojai, "Lietuvos atgaja" 
ypatingai vertinga savo kultū
rine programa. 

Pastaraisiais metais sto
vykla tapo ypač populiari ir 
tarp Lietuvos vaikų. Taigi sto
vyklaudami su Lietuvos vai
kais užsienio lietuvių vaikai 
turi galimybę įsigyti naujų 
drau~ų Lietuvoje. 

Si stovykla ''pririšo" mane 
prie Lietuvos - šalies, iš kurios 
išvykau prieš aštuonerius me
tus, ir esu tikra, kad tas "raište
lis" niekada nenutrūks". 

(Aistė K.atkutė, Šveicarija) 

Ką mes čia veikiame? 
Atgaja - tai kūrybinė, me

ninė, teatrinė stovykla, kurio
j e vaikai skatinami naujai at
rasti ir suprasti lietuviškus pa-

pročius, tradicijas, liaudies 
meną ir istoriją. Jauna, inicia
tyvi vadovų komanda stengia
si sukurti intensyvią, visus vai
kus įtraukiančią ir padedančią 
atsiskleisti programą. Kiek
viena diena turi savo temą, 
kurią bandoma pateikti įdo
miais žaidimais, bendrais vai
dinimais, netradiciniais dailės 
ar liaudies muzikos užsiėmi
mais. Vaikai kartu su vadovais 
sudaro didelę šeimą, kuri ska
tina ugdyti vaiko kūrybinę sa
viraišką, bendravimą ir bend
radarbiavimą - tikrąsias verty
bes, reikalingas formuojantis 
savarankiškai ir laisvai asmeny
bei. Sakmės, pasakos, liaudiški 
šokiai, lietuviškos sutartinės 
tampa stovyklos pagrindu, į 
kurį bandoma pažvelgti šiuo
laikinio vaiko žvilgsniu. 

Čia nėra laiko liūdėti ir 
nuobodžiauti, nes nuolat su
kiesi stovyklos įvykių sūkury
je. Per trumpą laiką spėjama 
aprėpti svarbiausias metų 
šventes, nukeliauti nuo dan
gaus iki požemio sutinkant 
mitines būtybes ar išbandyti 
gabumus kino, teatro, scenos 
meno srityse. Čia ir piešimas, 
lankstymas, karpymas, lipdy
mas, karoliukq vėrimas ar vil
nos vėlimas. Cia mitologinių 
personažų kostiumų kūrimas 
vaidinimui ar orientacinės 
varžybos ieškant pinčiuko pa
slėptų lobių, talentų vakaronė 
pasakų personažams ar tradi
cinė kermošiaus mugė, kurio
j e mainomasi vaikų sukurtais 
darbeliais. O taip pat tradici-

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

>konkurencinės kainos -pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

>dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

'PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

J> KULNO SKAUSMAI 

J> PEDOS KAUSMAI 

.,_ PfR TŲ DEFORMACIJOS 

.,_ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SUSIRGIMAI 

J> [AUGĘ NAGAI 

H!RURGI lS GYDYMAS 

.,_ S !ORŲ P DŲ PRJ ŽIOM 

• VAIKŲ El ENO 

KLA DUMAJ 

• PLOKŠČI APĖDYSTĖ 

rR EIS OS UTRIKIMA I 

• PĖDOS DEFORMACIJ Ų 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l D KLAlS 

• PRffMAME VISUS 
L....:=:::::::::.. _ __J PLA 1NIUS DRAUDIMUS 

• ST RILŪS ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCAST R, Ont. TE . (905) 648-9176 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Londone, ON, Motinos dienos minėjimo metu gegužės 3 d. meninę programėlę atlieka jauni
mas; iš kairės - Lina, Aušra ir Teresė Naruševičiūtės; Ieva ir Arūnas Parancevičiai 

nis laužas su atgajietiškomis 
dainomis ir bendras "šeimos 
vakaras" žvakių šviesoje ... Vi
sa tai padeda kiekvienam pa
žinti savo senolių kraštą, pa
justi lietuvišką žavesį bei susi
rasti tikrų draugų visam gyve
nimui. 

Pati būdama stovyklos ta
lentų vakare, buvau sužavėta, 
kad visiems vaikams sudaryta 
puiki proga pasireikšti ir atrasti 
savyje paslėptus gebėjimus, ko 
kartais mokykloje nesugebame 
padaryti. 
(Jolanta Jonušonytė, Punskas) 

Kas dirba su vaikais? 
Ypatingą dėmesį skiriame 

vadovų atrankai ir parengi
mui. Vadovais dirba akademi
nis jaunimas. Kiekvienos pa
mainos vadovų komanda -
kūrybinga ir išradinga, atsa
kinga ir rūpestinga. Tėveliai 
gali būti ramūs dėl vaikų sau
gumo. Vieno vadovo atsako
mybėje - 6-7 vaikai. Vadovai 
kartu su vaikais gyvena, žai
džia, ruošiasi pasirodymams 
ir juose dalyvauja, todėl tarp 
vadovų ir vaikų nėra didelio 
atotrūkio. Stovykloje vyrauja 
šiltas ir nuoširdus vaikų ir va
dovų bendravimas ir bendra
darbiavimas. Bendraujama 
lietuvių kalba. 

Kaip mes bendraujame? 
Stovykloje skatiname bend

ravimą lietuvių kalba. Tačiau 
kviečiame ir tuos, kurie savo 
gimtąją kalbą jau primiršo ir 
norėtų patobulinti lietuvių 
kalbos žinias. Stovyklavimas 
Atgajoje - tai puikus būdas 
"prisirišti" prie Lietuvos, jos 
kalbos ir naujų draugų, kurie 
išlieka ir išvykus po vasaros 
atostogų. 

Kaip mes gyvename? 
"Atgajos" stovykloje vaikų 

grupės vadinamos šeimomis
šeimynomis. Kaip ir didelėse 
lietuviškose šeimose, taip ir 
stovyklos grupėse - vaikų am
žius labai įvairus - nuo 10 iki 
17 m. Šeimynoje gyvena vaikai 
iš skirtingų vietovių, kad sto
vyklautojo pažinčių ir interesų 
ratas taptų kuo platesnis bei 
įvairesnis. Vieną šeimą sudaro 
apie 20 stovyklautojų. Vienoje 
pamainoje būna 4-5 stovyk-

lautojų šeimos. Gyvendami 
kartu, stovyklautojai ypatin
gai susidraugauja, o visi bend
roje veikloje stovyklos bend
ruomenę suvokia kaip didelę 
šeimą. Drauge su vaikais vie
noj e šeimoje (net viename 
kambaryje) gyvena po vieną 
vadovą. Vieno vadovo atsako
mybėje 6-7 vaikai. Tai leidžia 
sudaryti saugią aplinką. 

Abiejose stovyklavietėse 
- geros gyvenimo sąlygos. Sto
vyklautojai gyvena kambariuo
se atskirai mergaitės ir ber
niukai, mišriai pagal amžių, 
pagal lietuvių k. mokėjimą, 
mišriai pagal gyvenamą vietą. 
Smarliūnų stovyklavietėje gy-

N tr. A. Valaškevičienės 

tėse. Siūlome šias pamainas: 
Zelvos stovyklavietėje, įsikūru
sioje šalia Vievio, apie 50 km 
nuo Vilniaus: 1) 2009.Vl.17-
23 "Pasakos ir legendos" 
(skirta 9-12 m. vaikams); 2) 
2009.VII.26-VIIl.4 "Menų"; 
3) 2009.VIIl.6-15 mitologinė 
"Nuo dangaus iki požemio"; 
4) 2009.VIIl.17-26 "Kalendo
rinių ir šeimos švenčių". 

Smarliūnų stovyklavietėje, 
įsikūrusioje Lazdijų rajone 
šalia Veisiejų, apie 160 km 
nuo Vilniaus: 1) 2009.Vl.21-
30 "Teatro"; 2) 2009.VII.2-11 
"Kalendorinių švenčių"; 3) 
2009.VII.13-22 "Magijos ver
petai"; 4) 2009.VII.24-VIII.2 

Stovyklos "Lietuvos atgaja" ženklas 

vename viename dideliame 
pastate. Kambariuose po 6-8 
vaikus. Kiekvienas kambarys 
turi atskirą dušą ir tualetą. 
Zelvoje yra daugiau pastatų ir 
gyvenamųjų kambarių, todėl 

vaikai gyvena vidutiniškai po 
4-5. Zelvoje įrengti keturi 
skirtingo dydžio mediniai dvi
aukščiai namukai, kurių kiek
vienas turi dušą ir tualetą. Abi 
stovyklavietės turi atskirai 
įrengtą virtuvę, kurioje užtik
rinamas vietoje gaminamas, 
pilnavertis maitinimas. Teri
torija uždara ir saugi. Šalia 
stovyklaviečių yra vandens 
telkiniai. Lietui lyjant - veikla 
gali vykti viduje - didesnėse 

atskirose patalpose. 

Kaip patekti į stovyklą? 
Šiemet rengiama 10 skir

tingų pamainų, turinčių savas 
temas, pagal kurias kuriamos 
dienos programos. Stovykla 
įsikūrusi dviejose stovyklavie-

mitologinė "Nuo dangaus iki 
požemio"; 5) 2009.VIII.4-13 
"Menų"; 6) 2009.VIIl.15-24 
"Pasakos ir legendos". 

Į visas pamainas (išskyrus 
pirmąją "Pasakų ir legendų" 
Zelvoje) kviečiami 10-17 m. 
amžiaus vaikai. 

Registracija į stovyklą jau 
prasidėjo. Daugiau informa
cijos rasite ir užsiregistruoti 
galite adresu www.latgaja.lt. 

Visa informacija dėl re
gistracijos ir kelialalapių įsigi
jimo Vilniuje: tel.: (8-5) 268-
58-44, mob. tel.: (8-685) 
20860, el.paštas: latgaja@ 
gmail.com. Mus rasite ir in
ternete: www.latgaja.lt. 

Maloniai kviečiame sto
vyklauti! "Lietuvos atgaja" -
šauniausia ir geriausia atosto
gų vieta visiems vaikams . 

Su pagarba, 
Aušra Lasauskaitė, 

stovyklos steigėja 
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Šiluvos Mergelės Marijos šventovės Lendone, ON (1964-2006) 
altoriu Ntt. E. Petraosko 

MIRTIES PRISIMINIMAS 

AtA 
DALIA R. BULGARIS, 

ilgametė Niujorko Stuyvesent gimnazijos chemijos 
departamento vedėja, mirė priel metus, 

2008 m. gegužės 3 d. 

Gimusi Kaune, imigravo įJAV 1949 m. Įsigijusi chemijos 
bakalaurą Mazygrove kolegijoje Detroite 1958 m. išvyko 
į Niujorką, kur Fordham universitete gavo chemijos ma
gistro laipsnį, pradėjo daktarato studijas su prof. Emil 
Moriconi. Velionė mokytojavo jvairiose mokyklose, nuo 
1979 m. - Stuyvesant gimnazijoje, kur dirbo iki 2007 m., 
kai ją apėmė vėžio liga. Liko jos sesuo, Rūta Faja Jnf. 

~<ESJV\l ~'J.\S 
AR'f S'fUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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

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 

_____ ,.., SKAITYTOJAI PASISAKO 1-I -----

••• 
Pasiilgau širdžiai mielos Tėviškės .liburių šviesos, kai atsiųsdavote tą numerį, kuriame tilp

davo kas nors iš mano rašinių ar poezijos. Rūpi, kad išsilaikytumėte siautėjant sunkmečiui. Juk ir 
taip pilna globalizmo tamsosL Įdėtoji iškarpa gal primins, kas inauguravo naują šeimininką ir, 
kad netrukus per pasaulį nusiris jo ir globotinių pinklės prieš Katalikų Bažnyčios mokymą apie 
šeimą, dorą, amžinąsias vertybes. Stiprybės! Su prieraišumu ir malda - Jeronimas ŠalBūnas, 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Tėvynės pažinimo draugijos narys, Marijampolė 

Apie B. Obamą Lietuvoje 
Jungtinėse Amerikos Valstijose išrinkus 

pirmąjį juodaodį prezidentą vis dar neslūgsta 
džiūgavimų banga - neva Obamos išrinkimas 
reiškia demokratijos pergalę. Dažnai prisllne
namas ir garsusis kovotojas už juodaodžių tei
ses Martin Luther King. Bet vargu ar galime 
lyginti M.L. King ir B. Obamą. Radikalus 
krikščionių dvasininkas M.L. King aktyviai ko
vojo su rasizmu, propagavo laisvės ir lygybės 
idealus. Greta aktyvios pilietinės veiklos šis 
dvasininkas pasižymėjo kaip tikras krikščiony
bės skleidėjas. Tu, deja, negalima pasakyti apie 
Obamą. Priešingai - naujasis prezidentas va
dovaujasi pasaulietinėmis vertybėmis, o jo 
bandymai joms suteikti pseudoreliginj pag
rindą nėra įtikinami. 

nų partijos rėmėjų pagrindą. Šiuos rėmėjus 
mobilizuoja pamokslininkų ir informacinių 
agentūrų tinklas. Jie dažnai svarsto tokius 
klausimus kaip abortų ribojimas, tos pačios ly
ties atstovų santuokos, kreacionizmo teorija, 
klausimas apie tai, ar mokyklose turi būti mel
džiamasi. Pats pagrindinis pasidalijimas pagal 
partinę priklausomybę yra tarp tų, kurie nuo
lat lanko bažnyčią, ir tarp tų, kurie nelanko. 
Pirmieji daugiausia yra Respublikonų partijos 
nariai, dauguma antrųjų priklauso Demokratų 
partijai". 

Tuigi B. Obama nepatenkintas, kad dauge
lis žymių protestantų dvasininkų bei aktyvūs 
ka.„J:~. dva • • Jc • • •• 1: v• • • 'D-Wl.ll&'tSJDJnJJ 11 pasauneCJai :renna ~s-

Barakas Obama prisistato tikinčiu žmogu
mi, vertinančiu krikščioniškas vertybes, tačiau 
štai ką jis dėsto savo knygoje Vilties ryltaa: 
"Respublikonų partija, besiremianti tradicijo
mis ir šeimos vertybėmis, mobilizavo krikščio
nis prieš liberalus. Ronald Reagan, Pat Ro
bertson, Ralph Read, Carl Rove, George Bush 
mobilizavo .krikščionių pėstininkų armiją. Šiuo 
metu baltieji krikščionys evangelikai kartu su 
konservatyviais katalikais sudaro Respubliko-

publikonų partiją. Naujasis prezidentas nepa
lankiai nusiteikęs ir k.reacionizmo teorijos (ši 
teorija skelbia, kad pasaulį sukūrė Dievas) ša
lininkų atžvilgiu. Šiuo metu JAV daug disku
tuojama ne tik apie kreacionizmo teoriją, bet 
ir apie šiai teorijai prieštaraujančią Darvino 
teoriją, o klausimas dėl k.reacionizmo teorijos 
dėstymo mokyklose dažnai svarstomas net 
teismuose. Giedrios Grabauskas-Karoblis, 

(ŽvilgsnUl4 2008 m. Jl'UOdis). 

PAVARDŽIŲ RAŠYBA 
Pasinaudodamas TŽ re

dakcijos pastaba ("Gal nau
dinga būtų 'lietuviškų' pavar
džių ... klausimu pasisakyti"), 
stipriai abejojęs, nutariau į šią 
veik neišsprendžiamą pelkę 
įbristi ir aš, sekęs jau ir anks
čiau vykusias "kovas" Lietu
vos spaudoje dėl vyriškų, ište
kėjusių moterų ir mergautinių 
lietuvišką pavardžių vartoji
mo Lietuvoje ir užsieniuose. 
Tėv. žiburių nr. 17 tilpo pir
miau atsiliepimas iš mūsų ger
biamo keliauninko, archyvis
to, gero rašytojo, labai mūsų 
skaitomo Gedimino Kmpio i 
nr. 15 (2009.IV.14) V. Koly
čiaus puikų straipsnį Dar vis 
lypsomės, su būriu jaunų, gra
žuolių moterų nuotrauka, ir 
dėl jų pavardžių stipriai sukel
tus iššūkius jų pavardžių for
moms (vyriškai-moteriškai/ 
lietuviškai-angliškai). Netru-

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

••• 
kus tuo susijaudinęs (nr. 18) 
atsiliepė ir mūsų visų gerbia
mas ypač Kanados Londone 
prel. J. Staškevičius (ir vėl su 
pasekančia redakcijos pasta
ba). Ir jie, ir aš dabar subri
dom i tą pačią pelk,9, kurioje 
visai tikėtai yra ir TZ redakto
riai (patys prisipažinę ir kvies
dami mus pasisakyti). Pet
rauskas/Petrauskienė/Pet
rauskaitė-puiku, kai/jei esam 
Lietuvoje. Keista, nesupran
tama už jos (ar jūs ne tos pa
čios šeimos ... ?). 

Nebūdami šovinistai, šios 
diskriminacijos nereikalau
kim lietuvių kalboje iš mūsų 
spaudos už Lietuvosf Jei už
sienyje gyvenanti Petrauskie
nė ar Petrauskaitė dokumen
taliai (ir pageidaujamai) pra
šosi vadinama Petrauskas, 
taip ir turi būti. Ir net šiuodie
ninėje Lietuvoje nieko nenu
stebins. O mes už jos bandom 

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

ari namus 416-231-4937 

Atsiuntė J. Salčiūnas 

kovoti- už koki tai "purizmą" 
ir kalboje, ir spaudoje, - lyg 
Don Kichotai su malūnais ••. 

Prezidentė Grybauskaitė 
- tik taip (nusisprendusi) - ir 
Lietuvoje niekam nekelia 
problemos. Nei Europoje ar 
kitur. Užsienyje (ir jai esant 
ES tarnyboje) praėjo, nes ji 
taip laikėsi, taip norėjo. Pui
ku! Bet kas pageidauja užsie
nyje kitaip, - taipgi pripažin
kime pavardes pagal tas, ku
rios "dėvi" jas kasdienybėje. Ir 
pageidauja, kad tokios jų pa
vardės būtų. Neprievartau
kim! "Savo trigrašiu" - Iietu
vos pirmai prezidentei mote
riai betkur užsienyje kur kas 
priimtiniau būtų Grybauskas, 
o ne Grybauskaitė (vien dėl iš
tarimo trijų skiemenų, ne ke
turių). Pilkit karštą smalą ant 
manęs. Visos mano moterys 
yra Petrauskas, čia, Kanadoje. 

E. Petrauskas, London, ON 

[1lJ [!Btjūna6-
<ff,;an:;,~at-io-n 

<J?e1f-v,; o e 1-
VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, rusų, 
prancū.zų ir 
anglų kalbomis. 

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėja prie Teisėsau

gos ministerijos (Miaistry of 
the Attorney General) 

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Toronto, Ontario M9B 5C9 

DĖMESIO 7Ž PRENUMERATOIUAMSI lddijal praio jai atdyglnd d prenmaeratu. 
Pasitikrinkite prenumeratos ubibaigimo datą, atapausdintą ant adreso lipdės ( address label). Kanados 

vyriausybės finansinė parama pašto išlaidoms apmokėti Y? gaunama pagal apmokėtų pl"eDumeratų skaičių. 
Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjant jums 1Z būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų 
supratimo liuo svarbiu klausimu - irodyti Kanados vyriausybei, kad Tž gyvavimas mums yra aktual'"b'-

:rz leicWjai 
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TOMAS A. SENKUS, BSc., OL.S. O.Ll.P. 

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

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

.,.,~~ A~ 
DENTAL ve ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 
115 Lakcshorc Road E. 
Missi sauga, ON L.5G l ES 

(905) 785-3900 

~ 
L....<----' www.watcrsidcdental.ca 

104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 
Mississauga, ON LSN OA5 
www.9t hlincdcnlal.ca 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviLĮ 01ganizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje O. 63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą ! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head o 1ce. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

ĮVAIRIOS INIOS 

Europoje prašo 
prieglobsčio 

Europos sąjungos (ES) sta
tistikos agentūros "Eurostat" 
duomenimis, 77% paraiškų 
2008 m. suteikti prieglobstį Lie
tuvoje sudarė prašymai iš Rusi
jos. Pernai 27 ES valstybėse 
prieglobsčio iš viso ieškojo 
240,000 asmenų. Daugiausia 
paraiškų suteikti prieglobstį bu
vo gauta iš Irako (29,000), Ru
sijos (21,100), Somalio (14, 
300), Serbijos (13,600) ir Afga
nistano (12,600). Daugiausia 
prašymų suteikti prieglobstį, 
atsižvelgi.ant j gyventojų skai
čių, sulaukė Malta ir Kipras. 
2008 m. daugiausia paraiškų -
net 41,800 - buvo pateikta 
Prancūzijai. Didžiojoje Britani
joje prieglobsčio siekė 30,500 
užsieniečių. Vokietija sulaukė 
26,900, Švedija - 24,900, Grai
kija - 19,900, Belgija - 15,900 
ir Olandija - 15,300 paraiškų 
suteikti prieglobstį. 

Palyginti su ES šalių gyven
tojų skaičiumi, daugiausia prie
globsčio siekiančiųjų norėtų gy
venti Maltoje (6350 paraiškų 
milijonui gyventojų), Kipre 
( 4370), ŠVedijoje (2710), Grai
kijoje (1775), Austrijoje (1530) 
ir Belgijoje (1495). Į kai kurias 
ES valstybes dauguma paraiškų 
pateikta iš konkrečios valsty
bės. Tuk:iu būdu net 90% Len
kijoje prieglobsčio siekiančiųjų 
buvo iš Rusijos. Pernai ES vals
tybės atmetė 141,730 paraiškų. 
24,425 asmenims buvo suteik
tas pabėgėlio statusas, 18,560 
suteikta papildoma apsauga, o 
8,970 suteik.tas leidimas gyventi 
ES šalyje dėl humanitarinių 
priežasčių. Inf. 
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1Ž 60-mečio šventėje (iš k.) gen. konsulas Paulius Kuras, Lietu
vos ambasadorė Gintė Damušytė, KLKKD "Žiburiai" valdybos na
rys Vincas Piečaitis, Jadvyga Damušienė Ntr. L. Lukoševičiūtės 

Kvietimas įsijungti į 
TORONTO DAINŲ ŠVENTĖS CHORĄ 

2010 m. liepos 1-4 d.d. Turonte 
vyks IX-oji lietuvių Dainų šventė, 
i kurią tikimasi suburti 1000 balsų. 
Kaip ir j 8-tąją Dainų šven!ę č:ika
goje, Turonto "VOLUNGE" kvie
čia norinčius šventėje da.Ųluoti pri
sijungti prie ~VOLUNGES" DAI
NŲ SVENTES CHORO. Tuutinių 
drabužių komplekto nereikės. Re
peticijos vyks kas savaitę, Prisikėli-

IEIDAINU 
ŠVENTĖ 

TORONTO 201 O 

mo para.pij?j~ - suaugusių chorui w w w.dainusvente.org 
penktadieruais, 7 val. va.karo, pra-
dedant rugsėjo 11 d.; jaunimo (18-
30 m.) chorui sekmadieniais, 4 v.p.p., pradedant rugsėjo 13 d. 
Svarbu, kad norintys dalyvauti šventėje kaip choristai jau dabar 
išreikštų savo interesą, kad per vasarą būtų galima pagaminti 
pakankamą skaičių gaidų. Dėl informacijos ir visais registraci
jos reikalais abiems chorams kreiptis į Juditą Gabrienę tel. 
(416) 245-8465 arba elektroniniu paštu: &abr,ys@ro&ers.com 

"Volungės" inf. 

KVIETIMAS dos organizavimas; rugpjūčio 4, 
otitrodienis - vidinį pažinimą 
skatinantys užsiėmimai, disku
sijos etnologijos tema; rug
pjūčio 5, trečiadienis - verslo 
modelio kūrimas ir simuliavi
mas, įdomus strateginis verslo 
žaidimas; rugpjūlio 6, ketvu-t. 
dknis - diskusijos apie tapaty
bę, ekskursija po Kauno fortus; 
rugpjūčio 7, penklmlienis - litua
nistikos dirbtuvės, fotografijų 
parodos atidarymas, stovyklos 
uždarymas, diplomų įteikimas. 

Vytauto Didžiojo universi
tetas (VDU) rugpjūčio 3-7 d.d. 
organizuoja vasaros stovyklą 
"Susipažink, atrask, sužinok, 
žaisk ir kurk!". Moksleivių 
lauks susitikimai su įvairių sri
čių specialistais, diskusijos, lie
tuviškų filmų peržiūros, ekskur
sijos ir daug jvairių pramogų. 

Tui puiki proga pažinti uni
versiteto gyvenimą, daugiau su
žinoti apie ekonomikos, huma
nitarinius, socialinius, menų 

(nuo 1919 metų) 

mokslus bei studijų programas, 
surasti naujų draugų ir geriau 
pažinti save. Kviečiame nepra
leisti galimybės ne tik linksmai, 
bet ir kūrybingai praleisti pir
mąją rugpjūčio savaitę akademi
nėje aplinkoje ir susipažinti su 
naujais žmonėmis bei discipli
nomis. 

PROGRAMA: rugpjūlio 3, 
pirmadknis - dalyvių registra
cija, pusryčiai su stovyklos ko
ordinatoriais, fotografijų paro-

.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 St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Registracija j vasaros sto
vyklą vyksta iki 2009 m. liepos 
l dienos. Dalyvių skaičius ribo
tas! Dalyvio mokestis - 360 Lt l 
110 Eur (į kainą įskaičiuotas 
apgyvendinimas ir maitinimas). 

Norintieji gauti daugiau 
informacijos kreipkitės j vasa
ros stovyklos koordinatorių Tu
dą Stalygą, tel. + 370 37 327 
981, el.p. t.stalna@trt.vdu.lt. 

Inf. 

Atitaisymas. TŽ nr. 19 
straipsnyje Kalvarijų lešėliuose 
jsivėlė klaida. Išspausdinta -
"Jonas Paulius 11 labai vertino 
Kario Ratzingerio patarimus" ... 
Turi būti Juozo Ratzingerio. At
siprašome. 

NEPAPRASTAS PIRKINYS 

L A RYS A 
PRVSHLAK 

Sales Represenla!ive 
OFFICE: 

416-534-1124 
CELL: 

416-817-... 3~7„7·1 -!ji 

Parduodamas butas 50 Quebec Ave., 
11-ame aukšte, keli žingsniai nuo High 
Park. Erdvus, šviesus kampinis butas, 
matosi parkas, miestas, CN bokštas, 
ežeras. Dvi prausyklos ir keturi išėjimai į 3 
atskirus balkonus. Arti požeminio, parko 
ir Bloor West parduotuvių. Siū!oma kaina 
$429,900. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 7, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
vyks kapinių koplyčioje; 2.30 v. 
p.p. bus giedamas Rožinis, o 3 
v.p.p. suvažiavusių kunigų kon
celebruojamos Mišios. Pamoks
lą sakys diak. Bernardas Belie
kas, OFM. 

• Kapinių lankymo dienos 
proga Anapilio moterų būrelis 
rengia Alicijos Zimnickaitės ir 
Silvijos Saplienės meno paro
dą. Parodos atidarymas birželio 
7, sekmad., po 9.30 v.r. Mišių. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 7, sekmad., bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu bei lietuvišku alučiu. 

• Primenama Wasaga Beach 
miesto ir apylinkės gyvento
jams, kad gegužės mėnesio va
karais 7 val. kalbamas Rožinis 
Gerojo Ganytojo šventovėje. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena Mišios tą savaitgalį 
Wasaga Beach Gerojo Gany
tojo šventovėje bus birželio 6, 
šeštadienį, 2 val. po pietų. 

• Delbi Šv. Kazimiero pa
rapija ruošiasi savo 50 metų gy
vavimo sukakčiai, kurią švęs 
birželio 13, šeštadienį. Iškilmės 
bus pradėtos 3 v.p.p. Mišiomis, 
kurias aukos vysk. Jonas Iva
nauskas, Kauno arkivyskupijos 
augziliaras, kartu su suvažiavu
siais kunigais. Po Mišių numa
tomos vaišės su programa para
pijos salėje. 

• Birželio 14, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišias aukos ir mūsų 
jauniesiems Sutvirtinimo sakra
mentą bei vaikučiams Pirmąją 
Komuniją teiks vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Birželio 14, sekmadienį, 
prisiminsime sibirinius trėmi
mus ir tą pačią dieną švęsime 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės 60 metų gyvavimo sukaktį, 
nes 1949 m. birželio 14 d. VLIK-o 
buvo priimta ir paskelbta Lie
tuvių charta, o jos vykdymui 
buvo paskelbti laikinieji PLB 
santvarkos nuostatai, pagal ku
riuos lietuviškoji išeivija įvai
riuose kraštuose pradėjo jungti 
savąsias bendruomenes. 

• Mišios gegužės 31, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. kun. 
Joną Staškevičių (LIV meti
nės); 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje gegužės 31, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a;..a. Teofilę Šalvaitie
nę; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje gegužės 30, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Oną Vėžauskienę. 

Tėviškės žiburių administ
racija kapinių lankymo dieną, 
birželio 7, bus atidaryta po 9.30 
v.r. Mišių iki 3 v.p.p. Puiki 
proga sumokėti prenumeratą! 

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) na
rių susirinkimas šaukiamas 
š.m. birželio 4, ketvirtadienį, 7 
v.v. Anapilio parapijos salėje. 
Nustatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po pusės valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, 
kuris bus teisėtas, nepaisant 
susirinkusių narių skaičiaus. 

Valdyba 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos "Retkartinis" choras, o 
ateinantį sekmadienį per 10.45 
v.r. Mišias, kurias aukos vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, ir su
teiks parapijos jaunimui Su
tvirtinimo sakramentą, giedos 
"Volungės" choras. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas vyko praeitą sekma
dienį. Dalyviai išklausė visų 
parapijos tarybos sekcijų pra
nešimų ir išrinko pusę tarybos 
narių. Išrinkti: V. Bubelis, A. 
Bubulienė, R. Čygienė, D. Da
naitytė-Stacey, J. Gabrienė, R. 
Grybienė, G. Judvytytė, V. Ju
zukonytė, K. Manglicas, D. 
Nausėdienė, J. Neimanienė, l. 
Poškutė-Hurst, P. Petrauskas, 
J .Stasiulevičienė, T. Stanulis, 
D. Vaškevičiūtė, D. Viskontie
nė ir N. Zelionka. Visos tary
bos susirinkimas, kuriame bus 
pasiskirstyta pareigomis, vyks 
parapijos patalpose birželio 4, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. 

• Gegužės 23 d. palaido
tas a.a. Jonas Genys, 85 m. Pa
liko sūnus Joną, Petrą ir Anta
ną su šeimomis. 

• Santuokai ruošiasi Adelė 
Radžiūnaitė su Caron Travis. 

• Kiekvieną birželio mė
nesio savaitgalį Vasagoje vyks
ta savanorių talka "Kretingos" 
stovyklavietei vasaros stovyk
loms paruošti. Savanoriai dar
bininkai gauna maistą ir nak
vynę. Savanorių darbus tvarko 
Rūta Jaglowitz, 416 422-9919. 

• Išpažinčių klausoma 
sekmadieniais prieš kiekvienas 
Mišias tol, kol yra einančių, 
pirmą mėnesio penktadienį 
prieš 7 v.v. Mišias, o kitu laiku, 
jei yra pageidaujama. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 31: 8 v.r. už a.a. Paulių 
Labanauską, ~ž a.a. Juozą Že
maitį ir Balį Cižiką; 9 v.r. pra
šant sveikatos; 10.45 v.r. už ge
gužės mėn. Mišiom skirtas gy
vas ir mirusias motinas, už a.a. 
Stasį Vaitkų, už a.a. Vytautą (l 
met.) ir Oną (X met.) Judvy
čius ir už a.a. Joną Govėdą; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

Labdaros fondo žinios 
• Antradienį, gegužės 26, 

įvyks Labdaros fondo valdybos 
posėdis. Slaugos namų lėšų tel
kimo komitetas, pradėjęs rinkti 
aukas ir išsiuntęs mecenatams 
projekto informaciją, išaiškina 
būtinybę pastatyti apšviestą 
įėjimą į Slaugos namus. Šiam 
tikslui, sveikindami G. Zabie
liauskienę gimtadienio proga, 
jos vardu aukojo: $300 - L.R. 
Kuliavai; $100 - J.Č. Kavaliaus
kai ir S. V. Piečaičiai. Ačiū. Taip 
pat bus greitai galima įsigyti bi
lietus į "Auksinį vakarą", kuris 
įvyks spalio 24 d. Daugiau in
formacijos galima rasti www. 
labdara.ca. Inf. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 

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

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, geg. 31, 
Sekminių šventės pamaldos 
vyks įprastu laiku - 9.30 v. ryto. 

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks šį šeštadienį, gegužės 
30, nuo 8 v.r. iki l v.p.p. Daik
tus ir drabužius galima palikti 
šventovėje šį penktadienį, tarp 
6 ir 8 v.v. 

• Š.m. metinė parapijos 
iškyla vyks Bumeistrų ūkyje, 
Oakville, ON, sekmadienį, bir
želio 14, pradedant pamal
domis 11 v.r. Birželio pradžioje 
bus išsiųstas parapijos žiniaraš
tis, kuriame rasite įdėtą žemė
lapį su nurodymais kaip nuvykti 
į iškylos vietovę. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN posėdis įvyks gegužės 

28 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
• Atidarytas Lietuvių Na

mų interneto tinklalapis, lietu
vių kalba: www.torontolietuviu 
namai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanguethalls.ca. 

• Toronto Lietuvių Namų 
valdyba prašo padėti ir pranešti 
apie mirusius Lietuvių Namų 
narius, kad būtų galima patiks
linti narių sąrašą. Skambinti 
tel. 416 532-3311 ar el.paštu: 
litn@rogers.com. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl 
informacijos skambinti į LN 
raštinę tel. 416 532-3311 arba į 
barą tel. 416 534-8214. 

Maironio mokyklos žinios 

• Tėveliai! Mokinių parsi
neštus registracijos blankus 
2009-2010 mokslo metams 
prašome sugrąžinti užpildytus 
geg. 30 d. Ačiū. 

• Kviečiame visus į abitu
rientų pagerbimo Mišias birže
lio 5, penktadienį, 6 v.v., Prisi
kėlimo parapijoje. Po jų bus iš
kilminga vakarienė ir diplomų 
įteikimas. Bilietus įsigyti pas 
Kristiną Dambaraitę-J anowicz, 
tel. 905 602-9231. (Abiturien
tams bei vaikams iki 7 m. am
žiaus nemokamai; nuo 7-16 m. 
$15; suaugusiems $40). 

• Gegužės 23 d. įvyko ant
ras tėvų susirinkimas su Carla 
Marchetti, TCDSB tarptauti
nių kalbų koordinatore, apie 
įvedimą italų kalbos pamokų 
"Our Lady of Peace" mokyklos 
patalpose tuo pačiu metu, kai 
vyksta lietuvių kalbos pamokos. 
Registracija abiems tautinėms 
grupėms 2009-2010 mokslo 
metams jau įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 30. Lietuviai susirū
pinę mokyklos ateitimi. 

• 2009 m. švenčiant Lietu
vos vardo tūkstantmetį, KLB 
švietimo komisija skelbia pieši
nių ir rašinių konkursą Kana
dos lituanistinėms mokykloms. 
Kūriniai siunčiami KLB Krašto 
valdybai, l Resurrection Rd., 
Toronto, ON, M9A 5Gl, iki 
rugsėjo 27 d. Pasiskaitykite šio 
konkurso taisykles mokiniams 
išdalintame lapelyje. 

• Jeigu kas norėtų moky
tojauti ateinančiais mokslo me
tais, prašomi kreiptis į ved. V. 
Zubrickienę, tel. 905 271-6859. 

• Paskutinė mokslo metų 
diena - birželio 13j pamokos 
pasibaigs 11.30 v.r. Zivilė 

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnų dėjimas, krūmų ir 
gėlynų priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416-909-2464 (cell), 
arba Giedrei 416-888-9834. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos choras giedojimo sezoną užbaigia 
birželio 21 d., o ne gegužės 24 d., kaip buvo rašyta anksčiau. 

Montrealio dienraštis The Gazette gegužės 21, šeštadienio 
laidos, kelionių sekcijos trečiame puslapyje straipsnyje Europes 
year of the party tarp kitų vienokias ar kitokias sukaktis šven
čiančių valstybių paminėjo, kad tūkstančio metų sukakties nuo 
pirmo Lietuvos vardo paminėjimo istoriniame dokumente Vil
niaus miestas tampa šių metų Europos kultūros sostine, dalin
damasis šiuo titulu su Austrijos Linz miestu. Informacija www. 
vilnius2009.lt/en/main. 

Labai gausaus dalyvių skaičiaus susilaukė Montrealio 
Lietuvių choro trečiosios plokštelės "Lietuva" sutiktuvės gegu
žės 24 d. Aušros Vartų par. salėje. Programą vedė dr. Alenas 
Pavilanis. Jis trimis kalbomis pasveikino susirinkusius, padėko
jo rėmėjams. Choras drauge ir atskirai padainavo 7 dainas. Ir 
bisui dar pridėjo Kur gi,rios žaliuoja. Dr. A. Pavilanis pakvietė 
kleb. kun. G. Mieldažį palaiminti ne tik vaišes, bet ir visus cho
ristus, besiruošiančius kelionei. Iš Toronto atvykę garbės kon
sulas Paulius Kuras su žmona Rasa (2010 m. Dainų šventės To
ronte kopirmininkai) pasveikino chorą ir paminėjo, kad šis cho
ras yra vienas iš gausiausių dainos vienetų, žadančių dalyvauti 
Dainų šventėje Lietuvoje ir pirmasis užsiregistravęs dalyvauti 
Toronto Dainų šventėje 2010 metais. Jie apdovanojo į Lietuvą 
vykstančius choristus marškinėliais, skirtais 2010 m. šventei, 
kuriais pasipuošę dalyviai grupėmis garsins šį renginį Lietuvo
je. Buvo gražiai paruoštos skanios ir gausios vaišės. Svečiai pra
leido puikią popietę, o kai kurie dargi džiaugėsi loterijos lai
mikiais. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. susirinkimas 
šaukiamas birželio 7 d. Aušros Vartų par. klebonijoje. Narės ir 
rėmėjai prašomi dalyvauti. 

A.a. Anna Milerytė-Šeidienė, 87 m. amžiaus, mirė ge
gužės 15 d. Maldos už velionę buvo laidotuvių namuose gegu
žės 19 d. Liūdi vyras Jonas, duktė Dalia, sūnus Romas, vaikaičiai 
Alison ir Jason, provaikaičiai Julia ir Carter bei daug bičiulių ir 
pažįstamų. Bus laidojat:Ųa vėliau. DS 

Atitaisymas. TZ nr. 19 kronikoje apie Motinos dienos 
minėjimą įsivėlė klaida. Išspausdinta Aušra Geralavičiūtė
Dingsdale. Turi būti Drysdale. Atsiprašome. 

Šv. Kazimiero parapija 
Parapijos moterų draugijų žinios. Šv. Onos draugijos 

globėjos šventė bus sekmadienį, liepos 26. Draugija ruošia kavu
tę su užkandžiais po šv. Mišių už mirusias ir gyvas nares. Šv. Elz
bietos draugija šiemet atšvęs 60 metų jubiliejų sekmadienį, rug
sėjo 20. Prašome pasižymėti šias datas kalendoriuje. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQU E , BROUI LLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 'P\)(: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

''Vilnius Manor" lietuvių pensininkų klubas gegužės 13 d. 
surengė Motinos dienos minėjimą. Klubo pirm. A. Aisbergas, 
prie durų pasitikdamas visas mamytes ir jas pasveikindamas, 
įteikė po gražią rožę. Minęjimą atidarė A. Alsbergas, pakvies
damas vesti programą L. Simukėnienę. V. Strimaitis paskaitė 
Motinos dienai pritaikytą eilėraštį. Meninę dalį atliko pensininkų 
choras "Daina", vad. muz. L. Turūtaitės, padainuodamas kelias 
gražias dainas. Po programos visi buvo pavaišinti užkandžiais ir 
vynu. Pažymėtina, kad pensininkų klubas per metus surengia 
daug minėjimų ir kitų renginių, kad gyventojai čia galėtų 
linksmiau leisti niūrias ir vienišas dienas. SP 

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

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis 
Vasagoje, 49-je gatvėje (šiauri
nėje ežero pusėje) birželio, lie
pos mėnesiams. Keturi miega
mieji, centrinė šaldymo, šildy
mo sistema, trys minutės iki eže
ro. Dėl išsamesnės informaci
jos skambinti tel. 905 848-9628. 

O TR CTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




