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Iš praeities stiprybė 
Jau prabėgo 60 metų nuo tos dienos, kai Vyriausiasis 

Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) paskelbė Lietuvių 
chartą, kurios pagrindais susiorganizavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenė (PLB), veikianti, išsišakojusi ir savo apimti
mi didėjanti. 

T IESIASI ir ilgėja atliktų darbų, planuotų sumanymų 
ir neįvykdytų uždavinių perspektyva su klausimu, ką 
gi iš tikrųjų nuveikė PLB ir kas būtų atsitikę, jei PLB 

nebūtų buvusi suorganizuota? Žvelgiant į tai pačiu plačiau
siu žvilgsniu, būtų galima teigti, kad PLB iki dabar išlaikė 
lietuvybę, ir be jos išeiviai bei jų vaikai būtų daug greičiau 
sutirpę svetimose kultūrose ir dingę kaip tautos nariai. Tai 
viena. Antra - Lietuvai dar esant okupuotai PLB ir jos kū
rėjas VLIKas darė viską, kas tik buvo įmanoma, kad Lietu
vos laisvės byla būtų gyva ir neužgesinta okupanto plačiai 
skleidžiamo melo. Šitoji politinė veikla labiausiai nepatiko 
LTSR vadovams, nes nuolat prieštaravo jų pareiškimams 
apie pasitraukusių iš Lietuvos priežastis ir tikslus. Nepaisy
dami fakto, kad vakariečiai nepripažįsta Lietuvos savano
riško įsijungimo į Sovietų Sąjungą, Vilniaus propagandinin
kai nėrėsi iš kailio užsibrėžę suniekinti politinę išeivių veik
lą, veikėjus pravardžiuodami vaduotojais, hitlerininkais, is
terikais, neišmanėliais„. Iš kitos pusės glostė išeiviją, vilio
dami grįžti į tėvynę, patriotiniais šūkiais bandydami paveikti 
"užkietėjusius", vadų ir "karo nusikaltėlių" klaidinamus 
tautiečius. Siuntė nemažai ir agentų užmegzti asmeniniams 
ryšiams, užverbuoti padėjėjams, informatoriams. Daug dė
ta pastangų, kad "liaudies priešai" užsienyje nutiltų. Svarbūs 
buvome visi, nes netaip kalbėjom kaip Maskva norėjo. Štai 
taip ir ištįsta praeities perspektyva, kurioje mirguliuoja įvai
riai nuspalvinta tikrovė. Tautos istorijoje tai bus tarpsnis 
apie pataikūnus ir kovotojus, apie absurdus ir tiesą, apie 
nuostolius - medžaginius ir dvasinius. 
V IANDIEN - Lietuva laisva. Kyla klausimas, kaip šito-s mis mūsų naudai pasikeitusiomis aplinkybėmis reikėtų 

pažiūrėti į 60 metų senumo Lietuvių chartą? Ką ji da
bar turėtų reikšti išeivijai? Perskaičius visas (trylika) to do
kumento pastraipas, neatrodo, kad kas nors nebetiktų šių 
laikų išeivijai. Taigi, drąsiai galima tvirtinti, kad Lietuvių 
charta yra skirta visiems laikams ir visiems išeiviams, užsie
nio lietuviams skirta Konstitucija, nurodomos gairės, kaip 
laikytis gyvenant svetur, kokias vertybes branginti ir puose
lėti, kuo būti ir jaustis, ką gyvenime pabrėžti ir ką prakti
kuoti. Pvz., "Šeima yra tautos gyvybė", lietuvis kuria lietuviš
ką šeimą, o "mokykla yra tautinės dvasios židinys, kiekvieno 
lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmė
ju" „. Arba - "kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės 
ryšys, lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė" „. Viskas, 
kas anuomet buvo surašyta, svarbu ir šiandien. Pasikeitusi 
Lietuvos būklė neištrina nė vieno Chartos žodžio, reikalingo 
lietuvybei išlaikyti nebegyvenant Lietuvoje. Todėl Lietuvių 
chartos 60 metų sukaktis minėtina kaip šventė, kaip geroji 
diena (birželio 14), tartum atsverianti tragiškąją, dabar jau 
vadinamą Gedulo ir vilties. Dr. V. Kudirkos esame ir šian
dien raginami stiprybės semtis iš praeities, nors ji ne visada 
buvo šviesi ir pergalėmis žymėta. Nes visais laikais stiprybės 
daugiau būta kovose už laisvę, negu ją atgavus. Tai įsidėmė
tina. Užtat turėtume budėti, kad nesijaustume jau viską pa
darę, viskuo apsirūpinę ir savo ateitį patikėję sutarčių są
jungininkams. Galimas dalykas, kad Lietuva jie domėsis ir 
padės rūpintis ekonomika bei politika ar santykiais su 
kaimynais, gal tai palengvins. Bet savo tautiniais reikalais, 
lietuvybe turėsime visą laiką rūpintis patys. Todėl Lietuvių 
charta ir toliau tebūna tvirtas ir reikaling_as pagrindas mūsų 
tautinių galių jungimui ir puoselėjimui. CS 
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Siame numeryje 
Statoma nauja šventovė - 2 psl. 

Žudynės Červenėje (Pabaiga) - 3 psl. 
Ką prel. Mykolas Krupavičius sakytų mums šiandien? - 4 psl. 

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė (Pabaiga) -8 psl. 
Ruošiamės IX-ajai Dainų šventei - 9 psl. 

Kanadiečiams žinoma mokslininkė - l O psl. 
Mūsų abiturientai - 13 psl. 

Iš netolimos praeities. Kanados Edmontono, AB, lietuviai, įsijungę į kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą iš raudonosios imperijos Ntr. A. Dudaravičiaus 

Kardu ir raide 
Apie lietuvių pavardžių lenkinimą ir lenkiškas raides 

Akad. prof. habil. 
dr. ZIGMAS ZINKEVIČIUS, 

Vilnius 

Pastaruoju metu lenkai 
ėmė kelti daug triukšmo dėl 
to, kad Lietuvoje lenkų varto
jamos pavardės būtų rašomos 
lenkiškomis raidėmis. Į tai 
žiūriu neigiamai, netgi labai 
neigiamai. Ir štai dėl ko. Lie
tuvių tauta nuo amžių buvo 
lenkinama. Tasai procesas pa
vardes labai palietė. Dėl jo 
daugelis dabartinių mūsų pa
vardžių turi lenkų kilmės 
šaknį (paprastai išverstą iš lie
tuvių kalbos, pvz., Žukaitis iš 
Žukas, o ši pavardė - vertinys 
iš Vabalas) arba priesagą 
(pvz., Vanagauskas iš Vanagas 
su lenkų kilmės priesaga -
auskas), neretai lietuviška bū
na tik galūnė (pvz., -as pavar
dėje Žukauskas). 

Tokios pavardės atsirado 
čia pat, Lietuvoje, nėra atneš
tinės iš Lenkijos. Jų, net pa
našių, nerasta Senųjų lenkų 
asmenvardžių žodyne (Slow
nik staropolskich nazw oso
bowych, t. 1-6). Išimtį sudaro 
reti atvejai, kuomet asmuo 
persikėlė gyventi iš Lenkijos į 
Lietuvą. Bet apie tokias pa
vardes jau kita kalba. 

Visa tai, kas pasakyta tin
ka ir vadinamajam Vilniaus 
kraštui - buvusiai Lenkijos 
okupuotai Lietuvos daliai, 
praeityje sudariusiai etninių 
lietuvių žemių branduolį, ku
riame formavosi Lietuvos vals
tybė su sostine Vilniumi. To 
krašto ribas nulėmė gen. Že
ligovskio armijos užimtas Lie
tuvos plotas, kuris savo as
menvardžiais nieku nesiskiria 
nuo likusios Lietuvos, tik jie 
čia dar labiau sulenkinti oku
pacinės lenkų valdžios. 

Taigi dabartinės "lenkiš
komis" laikomos lietuvių pa
vardės yra kilusios iš senųjų 
lietuvių asmenvardžių, lenkin
tų nuo pat karaliaus Jogailos 
laikų. Kaip kalbos istorikas 
tai esu gerai ištyręs. 

Atkakliai reikalaudami 
sulenkintas pavardes rašyti 
lenkiškomis raidėmis dabar 
lenkai siekia vienintelio tikslo 
- galutinai nutautinti buvu
siąją okupuotą lietuvių tautos 
dalį. Jie žino ką daro. Prisi
minkime carinės Rusijos 
draudimą vartoti įprastines 
lietuvių raides, keisti jas rusiš
komis. Tada carinis valstybės 
sekretorius N. Miliutinas rašė 
generalgubernatoriui M. Mu-

ravjovui: "Ką pradėjo kardas, 
tai dabar užbaigs raidės". 

Akivaizdi analogija: gen. 
Želigovskis pradėjo kardu 
Vilniaus krašto pavergimą, 
dabartiniai lenkintojai nori jo 
darbą užbaigti raidėmis. Tada 
Muravjovui neišdegė, nes pa
sipriešino visa lietuvių tauta. 
Prisiminkime knygnešių gady
nę. Ar pasipriešinsime dabar? 
Norima dalį mūsų tautos su
naikinti mūsų pačių rankomis. 
Kad nebūtų kam sutrukdyti! 

Antai Vilnijos lenkų pa
vardė Kiškei dar primena Kiš
ke/į, bet ją parašius lenkiško
mis raidėmis Kiszkiello - jau 
visai kas kita: tikras lenkas! 
Plg. pavardę Gervelė (iš Ger
vė) ir Gierwiello, Vabalevičius 
(jš Vabalas) ir W~bolewicz, 
Zvirbliauskas (iš Zvirblis su 
lenkų kilmės priesaga -aus
kas, kuri, beje, Lenkijoje de
dama prie vietovardinės, o ne 
asmenvardinės kilmės vardų) 

ir Žwirblewski. 
Dar panagrinėkime Lie

tuvos lenkų pavardę Čepul
kauskas, jos lenkišką tarties 
variantą Čepulkovskis. 

Nukelta į 2-ą psl. 
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LVK visuotinis posėdis 
2009 m. gegužės 26 - 28 dienomis Vilniuje vyko Lietu

vos vyskupų konferencijos visuotinis posėdis, praneša LYK 
sekretoriatas. Jame dalyvavo naujasis Apaštalinis nuncijus 
Lietuvai arkivysk. L. Bonazzi. Nuncijus pasveikino visus 
posėdžio dalyvius, padėkojo už šiltą pasitikimą atvykus į 
Lietuvą, perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus. 
Savo kalboje nuncijus pasidalino asmeninėmis įžvalgomis ir 
sielovadine patirtimi, išreiškė savo atvirumą ir norą būti 
naudingu sprendžiant svarbius bažnytinio gyvenimo Lietu
voje klausimus. Lietuvos ganytojai aptarė parengtus pasiūly
mus Kunigų metams, kuriuos popiežius Benediktas XVI pa
skelbs Švč. Jėzaus Širdies iškilmėje šių metų birželio 19 d. ir 
kurie tęsis iki kitų metų birželio 19 d. Pagrindinė Kunigų 
metų tema yra "Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė". Bus 
pabrėžiami trys esminiai požiūriai: asmeninio kunigiškojo 
tapatumo atgaivinimas; broliška bendrystė tarp kunigų; ku
nigo sakramentinė bendrystė su savo vyskupu. Vyskupai ap
svarstė pateiktą pasiūlymų sąrašą ir dalijosi mintimis, kaip 
vaisingiau išgyventi ir kuo geriau įprasminti šiuos metus. 
Nutarta, kad šiuos pasiūlymus ganytojai apsvarstys vyskupi
jose kartu su kunigais, gautus pasiūlymus atsiųs sekretoria
tui. Apibendrinus gautą medžiagą bus rengiamos Kunigų 
metų minėjimui skirtos gairės. 

Ganytojai, išreikšdami rūpestį dėl esamų vertybinių sun
kumų, su kuriais susiduria daugelis krikščionių Europoje, 
nusprendė priminti tikintiesiems pareigą aktyviai dalyvauti 
rinkimuose ir įvertinti partijas pagal atitikimą krikščioniš
koms vertybėms. Po įvykusių diskusijų vyskupai priėmė krei
pimąsi artėjant rinkimams į Europos parlamentą. 

Lietuvos vyskupai buvo informuoti apie kariuomenės 
ordinariate susidariusią padėtį. Kariuomenės ordinaras ir ka
riuomenės vadovybė rengiasi priimti sprendimus, kurie pagel
bės normalizuojant ordinariato kapelionų darbą. Ganytojai iš
reiškė savo susirūpinimą dėl vykdomos šeimos politikos tęstinu
mo. Labai svarbu, kad išrinktoji seimo dauguma tęstų savo 
rinkiminius įsipareigojimus šioje visai tautai svarbioje sri
tyje. Posėdžio metu buvo aptarti įvairūs vykstantys jubilieji
nių Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai renginiai. 
Vysk. J. Ivanauskas pristatė rengiamų jubiliejinių Evangeli
jos žinios tūkstantmetei VLietuvai ekumeninių pamaldų prie 
Kryžių kalno projektą. Sios pamaldos vyks šių metų liepos 
26 d. 

Lietuvos vyskupai apžvelgė universitetinės sielovados 
klausimus. Naujuoju universitetinės sielovados kapelionu 
trejų metų laikotarpiui paskirtas mons. A. Ramonas. 

Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. R. Gud
linkis pristatė parengtą 11-12 klasių tikybos mokymo prog
ramos projektą. 

Vyskupai apsvarstė gautą policijos kapeliono kun. A. 
Belieko siūlymą Lietuvoje paskelbti Keliaujančiųjų ir vairuo
tojų dieną, kurios metu būtų labiau atkreiptinas dėmesys į 
vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, skatinama keliaujančiųjų 
malda, šventinami automobiliai. Ganytojai nusprendė, kad 
tokia diena Lietuvoje bus minima paskutinį rugsėjo sekma
dienį. Vyskupai taipgi dalijosi mintimis apie užsienio sielova
dos aktualijas. Kitas visuotinis Konferencijos posėdis vyks 
spalio 5 - 7 d.d. Birštone. LVK sekretoriatas 

Statoma nauja šventovė 
Š.m. gegužės 11 d. Alvito tarti dėl darbų eigos buvo at

šventovės šventoriuje jau pa- vykę rangovai, architektai. 
ženklintos pamatų ribos. Pra- Alvito šventovė bus naujo
dėta rausti žemė pamatams ir viška, moderni, nupjauto kū
rūsiui, išvežama ji, susimai- gio formos. Ją suprojektavo 
šiusi su senosios šventovės UAB "CEDRA" architektai 
griuvėsių likučiais. Jau atkasti Violeta Beigienė ir Rymantas 
1840 m. pastatytos ir 1944 m. Zimkus. 

Pradedama statyti nauja šventovė Alvite Ntrs. B. Nenėnienės 

susprogdintos senosios šven
tovės rūsiai. Originalūs stati
niai ateityje atsidurs po pasta
tytos šventovės grindimis, rū
siuose svajojama įrengti isto
rinę parodą. 

Prieš pradedant darbus, 
gegužės 5 d. iš rajono savi
valdybės Architektūros ir ur
banistikos skyriaus gautas lei
dimas statyti Alvito parapijos 
šventovę. Leidime nurodyta 
dešimties metų statybos truk
mė. Taip pat pasirašyta sutar
tis su UAB "Vilkasta" dėl pa
matų paklojimo. Statybinin
kai įsipareigojo šiuos darbus 
atlikti per tris mėnesius. Jei 
viskas vyks sėkmingai, toliau 
sutartys su šia organizacija 
bus pasirašomos atskiriems 
darbų tarpsniams. Prieš pra
dedant kasti žemę rūsiams ir 
pamatams į statybvietę pasi-

Prieš pradedant darbus, 
atitinkamai buvo paruošta te
ritorija. Susiderinus su gam
tos apsaugos specialistais, pri
reikė išpjauti šventoriaus pa
kraščiuose keletą senų me
džių, kitų nugenėti šakas. 

Pasak parapijos klebono 
kun. Vytauto Kajoko, šių dar
bų pradžia reiškia, jog baigėsi 
pustrečių metų trukęs pasi
ruošimo šiems svarbiems dar
bams tarpsnis. Per tą laiką kle
bonas, sielovadinės tarybos 
vicepirmininkas Šeimenos se
niūnas Gintas Bakūnas ir na
rys Virbalio seniūnas Zitas 
Laskevičius, o taip pat archi
tektai, aplankė daug švento
vių Lietuvoje ir užsienio šaly
se, rinkosi Alvitui tinkamiau
sią variantą. Pernai UAB 
"Cedra" architektai su pro
jektu supažindino Alvito 

bendruomenės narius. Pro
jektas ilgą laiką buvo viešai 
rodomas, ir galėjo susipažinti 
visi juo susidomėjusieji bei 
pareikšti savo nuomonę. In
formacija apie šventovės sta
tybą buvo pastoviai sklei
džiama parapijoje ir vyskupi
joje. 

Iniciatyvinė trijulė daug 
laiko skyrė įvairiems derini
mams, žemės ir kitų doku
mentų tvarkymui, gilinda
miesi į šventovių statybos 
specifiką. Iškilo naujų dalykų, 
pavyzdžiui, dėl akustikos su
derinimo. Šį "popierių" tvar
kymo laiką klebonas kun. V. 
Kajokas įvardijo kaip sun
kiausią. 

Oficialus leidimas statyti 
šventovę - tik fakto patvirtini
mas. Kaip kaimo parapijoje 
šiais krizės laikais ryžtamasi 
pradėti statyti šventovę? 
"Praėjusiais metais iš toliau 
atvykę verslininkai taip pat 
klausė, kaip kyla mintys statyti 
šventovę, jei neturime sukau
pę bent trijų-penkių milijonų. 
Jiems paaiškinau, jog šven
tovės statyba yra visai kitokia 
nei komercinių pastatų. Pa
prastai šventovė statoma iš 
įvairių žmonių aukų. Be to, 
kiek teko domėtis, labai gra
žių Europoje šventovių iškilo 
būtent krizės metais, po Pir
moj o ir Antrojo pasaulinių 
karų. Gal tada žmonės tampa 
atviresni Dievui ir aukojimo 
dvasiai", - sakė kun. V. Ka
jokas. 

Klebonas pasidžiaugė, 

kad Savivaldybė geranoriškai 
finansiškai parėmė projekto 
parengimo ir senos šventovės 
griuvėsių sutvarkymo darbus. 
Statybos pradžiai yra šiek tiek 
sukaupta aukotojų pinigų, 
ateityje tikimasi ir Vyriau
sybės paramos. 

Norintys prisidėti prie to, 
kad iškiltų Alvito šventovė, 
gali savo auką pervesti į para
pijos atsiskaitomąją sąskaitą 
Nr. LT 4640100 40100081535, 
DnB NORD, kodas 40100. 

Statant šventoves būna 
keletas jų šventinimų - že
mės, kertinio akmens, pama
tų, pačios šventovės. Kadangi 
Alvito šventovė statoma šven
toriuje, žemės šventinti nerei
kia. Klebonas tikisi, jog ne
trukus galės pakviesti į ker
tinio akmens šventinimo iškil
mes. Tai progai jau ruošia 
iliustruotą informacinį lanks
tinuką. Birutė Nenėnienė 

Kardu l. r ra1· de Ši pavardė savo kilme susijusi su krikštavardžiu 
Steponas. Lenkiškai šis vardas skamba Szezepan. 
Lietuvių lūpose virsta Čeponas. Iš čia turime trum

Atkelta iš 1-mo psl. pinį Čepas (yra tokia pavardė). Jos mažybinė 
forma Čepulis ~ir tokia pavardė yra) pagal bendrinių žodžių darybinį modelį mergelė -
mergelka virto Cepulka, po to sulenkinta pridėjus priesagą-auskas (-ovslds). Be lietuvių kal
bos ši pavardė jokiu būdu negalėjo atsirasti. Jos turėtojo protėviai ir jų kaimynai būtinai tu
rėjo kalbėti lietuviškai. Bet parašius Czepulkowski (ar Czapulkowski) - ko ne lenkiška pa
vardė! 

Manau, šių kelių pavyzdžių pakanka norint įsitikinti, kur veda mūsų pavardžių len
kiškosios raidės. Svyruojančios tautinės savimonės žmones (o tokių Vilniuje yra daugiau
sia) jos įtikins esančius "tikrais lenkais". Užbaigs ~el~go~skio kardu pradėtą šio kr_ašt_o 
lietuvių lenkinimą. Tesusimąsto mūsų valdžios vyrai, s1ek1antys aukoti tautos gyvastĮ del 
tam tikrų laikinų interesų. 
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Zudynės Cervenėje 
Osvaldas Žadvydas, vienas iš nedaugelio išlikusių į Rusijos 

gilumą varomų kalinių pasakoja 

Tęsinys iš 23 nr. 

Naujoje vietoje gavome šiek tiek sriubos. 
Maistą ragavom pirmą kartą po išvežimo. De
ja, vandens nebuvo. Vidurnakty subruzdo en
kavedistai. Kieme - riksmas, komandos, keiks
mai. Mus prikėlė ir skubiai išvedė, surikiavo 
po keturis. Naktis vėsi. Buvau vienmarškinis. 
Koloną išvedė į gatvę. Sargybiniai įsakė mesti 
žemėn visus daiktus: ryšulius, dubenėlius, 
puodukus, paltus, nes jie nebebus reikalingi. 
Supratom, kad pasiruošė mus likviduoti. En
kavedistai apsupo koloną tankia grandine, per 
du tris žingsnius viens nuo kito. Vadeiva pa
skelbė: "Kas žygio metu išeis iš rikiuotės, be 
įspėjimo bus nušautas!" 

Enkavedistų vejami, bėgom gatvėmis per 
bombų išmuštas gilias duobes, išverstus tram
vajų bėgius, šokinėjom per lavonus tų, kurie 
žuvo per bombardavimą. Minskiečiai, gerai 
pažinę apylinkę, progai pasitaikius, sprukdavo 
pro sargybinių tarpą, bet retas išlikdavo gyvas. 
Auštant pasiekėm autostradą Minskas-Smo
lenskas-Maskva. Vadeiva sulėtino žingsnį. At
sikvėpėm. Kartu su mumis žygiavo nubausti 
raudonarmiečiai. Buvome visi lygūs - "liau
dies priešai". 

Ats. mjr. V. Opulskio koja buvo sužeista 
nepriklausomybės kovose. Nors ir apgijusi, 
trukdė žygiuoti. Jis tai pareiškė prajojančiam 
enkavedistui. Tas įsakė išeiti iš rikiuotės, sargy
binis pavedė į šoną. Išgirdom du šūvius. Tai 
įvyko 1941 m. birželio 25 d. Iš nuovargio greta 
manęs vos šliurino dešimties metų berniukas. 
Vengdamas atsilikti, griebė man už rankos, 
prašė pavedamas. Gaila buvo žiūrėti į maža
metį guduką: ilgos vyriškos kelnės, galuose 
užrištos, atstojo ir apavą. Kad nenusmuktų, 
jas prilaikė virvutės, perkryžiuotos per pečius. 
Gudukas pasisakė, kad prieš pora metų jo tė
vai buvo areštuoti. Patį atskyrė ir pasodino į 
Minsko kalėjimą. Mūsų pokalbį nutraukė en
kavedistas, įsakęs vaikui atsisėsti pagriovy ir 
palaukti. Daugiau jo neteko matyti. 

Nugriuvo moteris. Tą pastebėjo sargybi
nis ir prišokęs smogė jai į galvą šautuvo buo
že. Lavonas liko vidury kelio. 

Priėjome nedidelį miškelį. Enkavedistai 
uždraudė žiūrėti į jį. Tačiau žvilgtelėjau ir pa
mačiau būrį kniūbsčiomis gulinčių kalinių. Jie 
iš Minsko kalėjimo buvo anksčiau už mus iš
vesti. 

Lietuvių grupėje ėjo gudė su šešių septy
nerių metų vaiku. Tus pavargo, pradėjo verkti. 
Motina paėmė nešti. Vėliau nešė lietuviai, 
stipresni vyrai. Pasigirdo šūvis. Vaikas nusi
gandęs išsprūdo iš nešusio vyro glėbio. Motina 
sustojo. Enkavedistas griebė vaiką ir dviem 
šūviais nušovęs numetė griovin. Motina griu
vo ant kūdikio. Ir jai teko dvi kulkos. 

Lietuvių grupėje buvo du apsirengę tik 
apatiniais baltiniais. Vienas jų, Bikinas, apsi
siautęs raudona antklode, atrodė lyg Gandis. 
Greta jo žygiavo Zdanavičius. Enkavedistas 
pavedėjo juos toliau. Suklupdė. Trumpai pa
klausinėjęs, nušovė. 

Vakare priėjome mišką. Mums liepė sėsti, 
nejudėti ir nekalbėti. Du enkavedistai pašau
kė lietuvį. Jo, matyt, būta studento, nes turėjo 
Kauno universiteto vienos korporacijos kepu
rę. Trumpai apklausę, pasodino į sunkvežimį 
ir nuvežė. Po kelių minučių išgirdom du šūvius. 
Enkavedistai grįžo be studento. Tądien nuo 
Minsko nužygiavome 45 kilometrus. Sutemus 
įsakė gulti. Birželio 26 d. rytą, dar saulei ne
patekėjus, mus pažadino. 20-čiai žmonių pa
skyrė po dviejų kilogramų juodos duonos ke
palą. 

Vėl pradėjus žygį, prižiūrėtojai sumanė 
palengvinti nėščių moterų kančias. Žinoma 
enkavedistišku būdu. Joms įsakė susirinkti ir 
sustoti šalia kelio. Kai vora nužygiavo, visas 
sušaudė. 

Po pietų pasiekėm Červenę. Uždraudė 
kalbėtis ir dairytis į šonus. Praėjus miestelį, 
vorą sustabdė. Dešinėje plento pusėje stovėjo 
trijų aukštų, gelsvos spalvos pastatas - Červe
nės kalėjimas. Tolumoje matėsi miškas. Kalė
jimo kieme atskyrė vyrus, moteris ir vaikus. 
Administracijos pareigūnai rengėsi evakuaci
jai - degino dokumentus. Mums atvežė dvi di
deles statines vandens ir leido atsigerti. Pa
kartoti buvo galima, tik reikėjo prie statinės 
šliaužti ar atsiklaupus artėti. Iš lietuvių niekas 
šia "malone" nepasinaudojo. Atsigėrus, išdali
jo po 100 gramų juodos duonos. Suvalgius, 
liepė sėdėti ir nejudėti. Kas vos sukrutėdavo, 
šaudavo, bet kulkos prazvimbdavo virš galvų. 
Pavakary paskelbė, kad jauni vyrai gali užsira
šyti į raudonąją armiją. Raudonarmiečiai ir 
kriminaliniai kaliniai stojo savanoriais. Politi
nių neėmė. Savanorius išrikiavo ir išvedė iš 
kalėjimo kiemo. 

Sutemus atskrido vokiečių bombonešiai. 
Virš Červenės vyko smarki kova. Kalėjimas 
nenukentėjo. Po mūšio enkavedistams vaikš
tant apie mus, vienas kalinys paklausė, ar gau
sim sriubos. Atsakė, kad gausim "labai ska
nios ir karštos sriubos!" 

Prieš vidurnaktį mums įsakė atsistoti ir iš
sirikiuoti po keturis. Netoliese pamatėm tam
sius siluetus. Tai enkavedistų vyresnieji spren
dė mūsų likimą. Sustoję po keturis, ėjome ten. 
Jie kažko paklausinėjo ir visus suskirstė į tris 
grupes. Tada vidurinę grupę išvedė pro vartus 
ir išrikiavo po keturis. Tuoj apsupo sargybiniai, 
ginkluoti automatiniais šautuvais. Išvedus 
antrą grupę, kalėjimo vartai liko atidaryti. 
Trečiąją grupę paliko kieme be apsaugos. Visi 
metėsi prie vartų ir išsiskirstė į šalis. Žygiuo
jančias dvi voras enkavedistai pradėjo šaudyti 
iš užpakalio. Kilo panika, visi veržėsi į priekį. 
Pasiekus mišką, prasidėjo žudynės. Sargybi
niai juos pribaigdavo durtuvais, šautuvių buo
žėmis ar skeldami į galvą kastuvėliais. Pradėjus 
žygį iš Minsko, kalinių buvo apie 4-5 tūkstan
čius, o po žudynių liko apie 200. Iš šimto lietu
vių žuvo apie 70. Visų jų pavardžių nežinau. 
Prisimenu tik šiuos asmenis: Vanda Novalins
kaitė-Pranckonienė, mjr. V. Opulskis, plk. S. 
Rusteika, V. Daudzvardas, B. Bikinas, J. Za
vistanavičius, plk. B,; Giedraitis, P. Kapočiū
nas, V. Pėza, plk. J. Sarauskas, mjr. J. Spoke
vičiys, A. Jonaitis, vyr. ltn. Tatarincevas, kpt. 
A. Svarplaitis ir Raupys. (Pabaiga) 

(Iš leidinio Gyvuok per amžius ... ) 

Bronzinis biustas Vietinės rinktinės įkūrėjui 
generolui Povilui Plechavičiui (1890-1973), 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, 
Kaune, atidengtas 2008 m. spalio 4 d. (auto
rius J. Šlivinskas, architektas K. Linkus) 

Ntr. S. Sajausko 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
EP rinkimai 

Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) pirminin
ko Zenono Vaigausko duo
menimis, Europos parla
mento rinkimuose Lietuvos 
socialdemokratų partijos są
raše pirmoji išliko parlamen
tarė Vilija Blinkevičiūtė, ant
ras - Justas Paleckis. Išanks
tiniais duomenimis, trečiasis 
- Socialdemokratų partijos 
frakcijos seniūnas Zigman
tas Balčytis, ketvirtoje vieto
je - parlamentarė Birutė Vė

sai tė. Partija Tvarka ir tei
singumas Europos parla
mente turėtų gauti 2 man
datus. Pirmasis sąraše buvo 
partijos vadovas Rolandas 
Paksas, antrasis - Juozas 
Imbrasas. 

Rinkėjams palikus par
tijų vadovus pirmoje vietoje, 
dirbti į Briuselį turėtų vykti 
ir Darbo partijos vadovas 
Viktoras U spaskichas bei 
Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos pirmininkas Valdemaras 
Tomaševskis. Tačiau V. U s
paskicho prašymas panai
kinti kardomąją priemonę 
(rašytinį pasižadėjimą neiš
vykti bei 1.5 mln. litų užstatą) 
birželio 8 d. buvo atmestas 
generalinės prokuratūros. 

Keturis mandatus birže
lio 7 d. vykusiuose Europos 
parlamento rinkimuose iš
kovojo Tėvynės sąjunga-Lie
tuvos krikščionys demokra
tai. Europarlamentaro man
datą gaus prof. Vytautas 
Landsbergis, Laima Andri
kienė, Algirdas Saudargas ir 
Radvilė Morkūnaitė. Vieną 
mandatą iškovojusio Libera
lų sąjūdžio sąraše pirmavęs 
Leonidas Donskis. Galuti
nius rinkimų rezultatus Vy
riausioji rinkimų komisija 
skelbia birželio 14 d. 

TMID pertvarka 
Tautinių mažumų ir išei

vijos departamento teisės ir 
pareigos nuo 2010 m. sausio 
l d. išdalijamos Kultūros, 
Švietimo ir mokslo bei Už
sienio reikalų ministerijoms. 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centras prijun
giamas prie Užsienio reikalų 
ministerijos. Nutarimas dėl 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Vyriau
sybės ir Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centro 
pertvarkos priimtas birželio 
10 d. posėdyje. 

Taip pat pritarta Užsie
nio reikalų, Švietimo ir 
mokslo bei Kultūros minis
terijų nuostatų pakeitimams, 
susijusiems su reorganizuo
jamo Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento ir Lie
tuvių grįžimo į Tėvynę infor
macijos centro teisių ir pa
reigų išdalijimu. Pertvarkius 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą ir Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informaci
jos centrą, užsienio reikalų 

ministerija perims šių insti
tucijų funkcijas palaikyti ir 
stiprinti ryšius su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais, ska
tinti užsienio lietuvių įsijungi
mą į valstybės gyvenimą. 

Ryšiai su Rusija 

Gegužės viduryje vyko 
dvišalis Lietuvos ir Rusijos 
tarpvyriausybinės komisijos 
(TVK) pirmininkų - Lietu
vos užsienio reikalų ministe
rio Vygaudo Ušacko ir Rusi
jos transporto ministerio 
Igorio Levitino susitikimas. 
Jame aptartas valstybių bend
radarbiavimas energetikos, 
ekonomikos, teisės srityse, 
rugsėjo mėnesį planuojamas 
TVK posėdis ir ketinami pa
sirašyti susitarimai, verslo ir 
pasitikėjimo forumų veikla, 
kiti aktualūs dvišalio bend
radarbiavimo klausimai. 
Ministeriai aptarė galimybes 
plėtoti Lietuvos ir Rusijos 
ryšius transporto ir energe
tikos srityse. V. Ušackas pa
kvietė Rusiją aktyviau daly
vauti transporto koridoriaus 
Rytai-Vakarai projekte. 

Lietuvos ir Rusijos TVK 
pirmininkai apsikeitė noto
mis, leidžiančiomis galioti 
Lietuvos ir Rusijos vyriausy
bių susitarimui dėl laivybos 
Kuršių mariose bei Lietuvos 
ir Rusijos Karaliaučiaus sri
ties vandenų keliais ratifi
kavimo. Daug dėmesio skir
ta sienos demarkavimo ir 
pasienio infrastruktūros plėt
ros klausimams. Ministeriai 
sutarė siekti, kad ekonomi
nis sunkmetis kuo mažiau 
paveiktų Lietuvos ir Rusijos 
ekonominius ryšius ir verslo 
sluoksnių galimybes sėkmin
gai bendradarbiauti. 

Atpigs dujos 
BNS žiniomis, pingant 

iš Rusijos importuojamoms 
gamtinėms dujoms, nuo lie
pos l d. gamtinių dujų kai
nos gyventojams kris vidu
tiniškai 17%. Numatoma, 
kad kintamoji kainos dalis 
vartotojams, per metus su
naudojantiems iki 800 kubų, 
nuo liepos mažės 14.2% nuo 
2.12 iki 1.82 lito už l kubinį 
metrą (iki 20,000 kubų -
19% nuo 1.58 iki 1.28 lito, 
daugiau nei 20,000 kubų -
19.2% nuo 1.56 iki 1,206 lito 
už kubinį metrą. Pastovioji 
kainos dalis nesikeis ir pir
mosios grupės vartotojams 
bus 2.22 lito, o kitoms dviem 
grupėms - 14.66 lito per 
mėnesį. 

"Lietuvos dujų" valdyba 
naujas kainas patvirtino ge
gužės 12 d. Numatoma, kad 
dujų importo vidutinė kaina 
antrąjį šių metų pusmetį 
mažės 28%, nuo 903 (šiuo 
metu galiojančioje kainoje 
įskaičiuota dujų kaina) iki 
652 litų už 1000 kubinių 
metrų. Gamtinės dujos gy
ventojams nuo šių metų sau
sio brango vidutiniškai 26%. 
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ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Prieš keletą metų sukako 
120 metų nuo prel. Mykolo 
Krupavičiaus gimimo ir 35-eri 
metai nuo jo mirties. Gimė 
1885 m. spalio l d. Balbieriš
kyje, Marijampolės apskrityje. 
1897 m. baigė pradžios mo
kyklą, o 1905 m. Veiverių mo
kytojų seminariją. Po to mo
kytojavo, bet neilgai. 1908 me
tais įstojo į Seinų dvasinę aka
demiją. Ją baigęs studijas tęsė 
Petrapilio dvasinėje akademi
joje, kurią baigė 1917 m. Ku
nigu įšventintas 1914 m. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
buvo kapelionu vyrų gimnazi
joje Voroneže, Rusijoje. Karo 
pabaigoje sovietinio revoliu
cinio teismo buvo pasmerktas 
mirti, bet, apsivilkęs ruso ka
reivio uniformą, traukiniu pa
spruko ir pasiekė Lietuvą. 
Tun buvo vokiečių areštuotas, 
bet išliko gyvas. 

Ką prel. Mykolas Krupavičius 
sakytų mums šiandien? 

gamtą, bet ir visą mūsų istoriją. 
Tai yra tikra mūsų Lietuva, 
mūsų tėvynė, mūsų didysis pa
veldėjimas. Tai žemė, susijusi 
su tautos istorija, lietuvių per 
amžius ginta, lietuvišku krauju 
pulsuojanti. Ji yra tikroji lietu
vio vieta gyventi, verta aukotis 
ir dirbti. Niekam jis negali leisti 
jam ją išplėšti ir likti be tėvynės. 
Joks lietuvis negali ją palikti, ją 
pamiršti, jei jis nenori negar
bingo pabėgėlio arba dezertyro 
vardo. 

Po karo Seinų vyskupo 
buvo paskirtas dirbti prie Lie
tuvos tarybos Vilniuje ir Kau
ne. Kaune Mykolas Krupavi
čius buvo Vidaus reikalų mi
nisterijos socialinio skyriaus 
valdininkas, o vėliau dirbo 
Žemės ūkio ministerijoje. 
1920-1926 metais buvo visų 
Lietuvos respublikos seimų 
atstovas, krikščionių demok
ratų bloko vadas ir partijos 
pirmininkas. 1923-26 m. Ze
mės ūkio ministeris. Iki 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmo 
- paskutiniojo demokratiniu 
būdu rinkto seimo pirmasis 
vicepirmininkas. 

pareigose. Santykiuose su 
žmonėmis buvo santūrus, bet 
nuoširdus, atjaučiąs, dosnus 
labdarai. 

Pirmosios bolševikų oku
pacijos pradžioje, 1940-1941 
metais, okupantui bandė įro
dyti, kad Katalikų Bažnyčia 
yra darbo žmonių gynėja. Tu
čiau 1941 m. balandžio mėne
sį Kalvarijos NKVD nutarė jį 
suimti, bet nespėjo jo areš
tuoti, nes jis slapstėsi. Užėjus 
vokiečiams jis rašė memoran
dumus naujiems okupantams 
dėl Lietuvos kolonizavimo, 
žydų bei lenkų persekiojimo 
ir bolševikų įvykdytos turtų 
nacionalizacijos nepanaikini
mo. Užtai 1942 metų pabai
goje gestapo buvo suimtas ir 
išgabentas į Vokietiją. Ten 
1945 metų balandžio mėnesį 
amerikiečių kariuomenės iš
laisvintas. 

1945 m. buvo išrinktas 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto pirmininku iki 
atsistatydinimo 1955 metais. 
Įvertindamas lietuvybės išlai
kymą tremtyje ir tautinę vie
nybę, jis iškėlė Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) 
mintį ir atliko pagrindinius 
darbus jai organizuoti. Anot 
jo, PLB turi du tikslus - pa
grindinį ir atsitiktinį. Pagrin
dinis - išlaikyti lietuviuose lie
tuvybę. Atsitiktinis tikslas -
atkovoti Lietuvai laisvę. 

vais žodžiais. Tui žodžiai, kuriais 
jis kitus skatino ir gaivino dar 
būdamas mūsų tarpe. Tui žo
džiai, kurie eina iš krašto į 
kraštą, iš vienos kartos į kitą, 
bet nesikeičia. Tui žodžiai čia 
mums šiandien, prisimenant 

Prelatas Mykolas 
Krupavi~ius 

(1885.X.1 - 1970.ID.4) 

1905 m. baigęs Veiverių moky
tojų seminariją 

turi pasilikti lietuviška ir ne
prarasti meilės savo tėvynei. 

Kiekvienas žmogus turi tei
sę į tėvynę. Niekas negali jam 
tos teisės atimti, nežiūrint kur 
jis begyventų. Niekas negali 
pats tos teisės išsižadėti, nepa
žeidęs savo garbės, savo tėvynės 
teisių, teisingumo reikalavimų 
ir krikščioniškosios moralės ... 
Savo praeities negalime pa
miršti, ją panaiki.nti ar išbrauk
ti iš savo gyvenimo, nes ji tą gy
venimą formavo. Ji formavo 
mus pačius ir mūsų tautą. Pra
eitis gyvena mumyse. Tiesa, ji 
yra praėjus~ tačiau ji yra. Pra
eitis sukūrė mūsų tautos cha
rakterį, papročiw, bendrus idea
lus, gyvenimo stilių ir visą dva
sinę ir medžiaginę mūsų gyveni
mo fonną. Todėl žmogus negali 
jos atmesti ar ja nusikratyti. Jis 
negali gyventi už istorijos ribų 
ir negali būti laiko nesaisto
mas ... Praeitis gyvena ne tik 
knygose, bet ir realiai žmoguje. 
Bandydamas ja nusikratyti, 
žmogus gali ją tik suklastoti. O 
suklastota praeitis veda į klyst
kelius. Norėdami save suprasti, 
turime suprasti ir savo praeitį, 
iš kurios esame išaugę. Klasto
dami praeitį, klastojame ir da
bartį ... Į bet kur nuvažiuoda
mas gyventi žmogus nusineša 
ir savo praeitį. Jis negali staiga 
peršokti į kitos tautos istoriją ir 
savąja nusikratyti. 

Tėvynė - tai visos tautos 

Yra gerai įsikūrusių, bet 
pamiršusių savo lietuvišką pra
eitį, nesidominčių tautos sieki.
mais ir be sąžinės priekaištų 
nusigręžusiais nuo savo tėvy
nės. Radus geresnį gyvenimą 
išgaravo jų tėvynės meilė. Jie 
susirgo pavojinga liga, kurios 
simptomai yra išeivijos tikslo ir 
savo pareigų nežinojimas, tė
vynės meilės atšalimas, patrio
tizmo išgaravimas ir, svarbiau
sia, moralinis kritimas. 

Dalis lietuvių, priėmusių 
kito krašto pilietybę, pajunta 
lyg ir atsipalaidavimą nuo savo 
tėvynės, lyg nusipurto ryšiais 
su ja, tarsi svetimas pasas pa
darytų jį išlietuvintu. Nė de
šimts pasų neatpalaiduoja lie
tuvio nuo pareigų savo tėvynės 
atžvilgiu ... Lietuviai yra pasiro
dę, kad jie moka mirti dėl savo 
tėvynės. Bet išeivijoje svarbiau 
parodyti, kad lietuviai moka did
vyriškai dirbti savo tėvynei. Šiais 
laikais mums reikalinga ne tiek 
didvyriškų mirčių, kiek did
vyriškų darbų ir tėvynės meilės. 

Tėvynės meilė yra išeivijos 
siela ir ją gaivinantis kraujas, 
nes tik ji gali išeivį vesti į pasi
aukojimą ir kilnų darbą tėvy
nės reikalams. Išeivijos gyvybė, 
veiklumas ir idealumas gali lai
kytis tik nesuinteresuota ir tikra 
tėvynės meile. 

Po to Prancūzijoje studi
javo sociologiją, ekonomiką, 
teisę ir žurnalistiką. Grižęs į 
Lietuvą Kauno karo komen
danto buvo internuotas. Nuo 
1931 m. buvo Vilkaviškio dva
sinės seminarijos profesorius, 
Veiverių klebonas, Kalvarijos 
klebonas. 1948 m. pakeltas 
prelatu. Nuo pradžios mokyk
los buvo Įtrauktas Į draudžia
mos lietuvių spaudos platini
mą. Mokytojaudamas įsitrau
kė į revoliucinį judėjimą ir bu
vo du kartus areštuotas. Semi
narijoje buvo aktyvus slapto 
lietuvių klierikų sąjūdžio 
narys, greit iškilęs į jo vadovus. 

VLIKO pirmininkas prel. M. Krupavičius Muencbeno ateitininkų tarpe 1948 metais 

Užsklandai, reikia pabrėž
ti, kad tėvynė yra Dievo kūri
nys. Tėvynės meilė yra įsakyta 
prigimties įstatymo ir ketvir
tojo Dievo įsakymo. Tobulas 
katalikas negali nutautėti ir 
savo vaikų atiduoti svetimam 
kraštui. Tėvynės meilę Bažny
čia iškėlė į antgamtinę tvarką 
ir paskelbė ją dorybe. Tėvynė, 
gimtoji kalba ir tėvynės meilė 
nėra žmogaus laisvai pa
sirenkamas ir mainikaujamas 
dalykas. Užmiršęs savo gim
tąją kalbą, išeivis savo tėvynės 
nepraranda. Lygiai tėvyne ne
pasidaro tas kraštas, kurio 
kalbą jis pasisavino. Svetimos 
pilietybės įsigijimas neatpa
laiduoja išeivio nuo jo pareigų 
tėvynės atžvilgiu. Jo šventa 
pareiga išlaikyti lietuvybę ir 
tautinę kultūrą. 

Jis buvo vienas iš žemės 
reformos sumanytojų ir jos 
vykdytojas. Jai Įgyvendinti pri
siėmė žemės ūkio ministerio 
pareigas. Lietuvos seimuose, 
konferencijose, šventėse jis 
buvo išgarsėjęs kaip geras kal
bėtojas ir paskaitininkas. Dis
kusijose visuomet išlaikė san
tūrumą. Ryškiausi jo asmens 
charakterio bruožai - idealiz
mas, šviesumas ir griežtumas 

Prel. Mykolas Krupavi
čius mirė 1970 m. gruodžio 4 
dieną Čikagoje ir ten Šv. Ka
zimiero kapinėse buvo palai
dotas. Tik prieš porą metų jo 
palaikai buvo perlaidoti prie 
Prisikėlimo šventovės Kaune. 
Ant paminklo yra iškalti jo 
testamento žodžiai: Lietuvi, 
tebūnie Tau pirmaisiais tėvas ir 
motina, bet viri jų tebūnie Tau 
Tavo tėvynė Lietuva. 

Dabar gerbiamas ir mie
las prelatas į mus prabyla sa-

Lietuvos vardo paminėjimo is
toriniuose dokumentuose 
tūkstantmetį. 

Kiekvienam lietuviui mylė
ti savo tėvynę ir dėl jos kovoti 
yra švenčiausia pareiga. Apsi
gyvendami kituose kraštuose 
lietuviai negali būti laisvi nuo 
tos pareigos. Jos neatlikimas yra 
moralinis blogis. Visi lietuviai 
turi tik vieną tėvynę Lietuvą. 
Jų gyvenamas kraštas jiems nė
ra tėvynė, o tik laikina pastogė. 
Tad ir gyvendama kitur, išeivija 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento v izas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 43 5 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 

Ntr. A. Balčyčio 

istorija. Todėl mes negalime tu
rėti tėvynės kur kitur pasaulyje, 
kaip tik prie Nemuno. Su ta tė
vyne mus riša meilė, kuri pa
daro mums tą vietą vertingą, 
nors ji galėtų būti ir koks pa
saulio užkampis. Lietuviškas 
kraštovaizdis yra mūsų tautos 
dviejų tūkstančių metų darbo 
viršinė išraiška. Jame atsispindi 
mūsų gyvenimas, mūsų darba~ 
mūsų pomėgia~ estetiniai jaus
mai, papročiai ir tikėjimas. 
Tad kraštovaizdis reiški.a ne tik 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninė žalos, a tsiradu io ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracijai Kanadą 
• testamcntų sudarymas 
• pal ikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mati, 6th Floor, lhronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: W\\W.pacclawfirm.com El.pa~tas: lawyęrs@pacclawfirm.com 



Laiškas Lietuvos 
ambasadorei Kanadoje 

MIELA GINTE DAMUŠYI'E, 

Norime džiugiai ir didžiuodamiesi Lletuva Jums pranešti, kad prieš 8 mėnesius iš Klai
pėdos į žygi aplink pasaulj išplaukusi "Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas - Lietuva" ar
tėja prie finišo! Atlikusi savo misiją - aplankiusi 26 lietuvių bendruomenes 20-yje šalių, 5 
žemynuose ir pakvietusi juos 
vieningai švęsti Lietuvos vardo 
tūkstantmetį, liepos 5-ąją, Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
- Valstybės dienos išvakarėse 
Odisėjos jachta "Ambersail" 
LTU 1000 sugrįš į gimtąjį krantą. 
Odisėjos buriuotojų sugtjžimą i 
Tėvynę ir Lietuvos tūkstantm~ 
čio šventę įprasminsime ypatin
gai. Liepos 5 dieną, 21 valandą 
Lietuvos laiku, visame pasauly
je, visur, kur tik yra lietuvių, visi 
vienu metu giedosime Lletuvos 
himną. Būsime tauta, kuri pir
mą kartą istorijoje tokiu būdu 
garsiai ir išdidžiai visam pasau
liui praneš, kad Lietuvos vardui 
- tūkstantis metų! 

Kviečiame Jūsų bendruomenę 
aktyviai įsijungti į šią istorinę 
patriotinę iniciatyvą. Manome, 
kad Lietuvos tūkstantmečio 
jubiliejaus proga ypač svarbu 
būti kartu visiems - lietuviams 
ir jų palikuonims, kurie jaučiasi 
lietuviais. Tikime, kad Lietuvos 
tūkstantmečiui pagarbą turi ati
duoti visi - kuriantys savo gvv~ 
nimą Lietuvoje ir tie, kurie išvy
ko į kitus žemynus, tačiau išlai

.......... _ 

Lietuva 

kė lietuvišką kultūrą. "Tuutiškos giesmės" giedojimo vaizdo įrašus, filmuotus įvairiose šaly
se ir miestuose, surinbime iš viso pasaulio ir sujungę į vieną vizualinį kūrinį paskleisime vi
sam pasauliui. 

Labai kviečiame detaliau susipažinti su idėja prisegtame dokumente ir būtinai pažiūrėti 
nedideli pristatomąjj filmuką (jį galima pamatyti Odisėjos interneto svetainėje 
www.lOOOodiseja.lt Video galerijoje ) http://lOOOodiseja.ltfmdex.phpĮpųeid/609 

Labai lauksime ir tikimės palankaus Jūsų atsakymo. I~amesnę informaciją dėl "Thutiškos 
giesmės" giedojimo aplink pasaulj atsiųsime vėliau, o kol kas prašytume Jūsų persiųsti šį 
laišką visiems, kurie neabejingi Lietuvai ir norėtų aktyviai dalyvauti išskirtinėje Lietuvos 
tūkstantmečio šventimo iniciatyvoje. 

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą ir bendradarbiavimą bei svetingumą, kurį mums parodėte. 

Pagarbiai-
"Tūkstantmečio odisėjos. Vienas vardas - Lletuva" vadovas Raimundas Daubaras, 

jachtos "Ambersail" LTU 1000 kapitonai ir įgulų nariai 

Sukurkime dieną, vertą tūkstančio metų! 
KADA? 

Valstybės (Mindaugo karūnavimo) !,!ienos išvakarėse - 2009 m. liepos 5-ąją 21 valandą 
Lietuvos laiku (GMT-3), kai apiplaukę Zemės rutulį ir atlikę savo misiją- pakvietę viso pa
saulio lietuvius kartu švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį - sugtjš ''Tūkstantmečio odisėjos" 
buriuotojai. 

Kur? 
VJSame pasaulyje. Visur, kur tik yra lietuvių. Dideliuose ir mažuose pasaulio miestuo

se. Svarbiausiuose miestų ar savo namų .kieme. Kad ir kur būtume - gimtojoje žemėje ar 
pasklidę po pasaulj, ranką prie širdies pridėję giedosime "Tuutišką giesmę". Kviečiame 
kiek.vieną aktyviai įsijungti - suburkite savo šeimą, giminę, draugus, miesto gyventojus ir 
giedokite Lietuvos himną toje vietoje, kuri Jums reikšminga, brangi. 

Kaip? 
Mes, viso pasaulio lietuviai, Lietuvos himną giedosime taip, kaip dar niekada negiedo

jome. Tuip, kad būtume ir jaustume visi kartu. Mintimis, žodžiais ir širdimi. Juk Lietuva -
tai jausmas, kad esame kartu. 

Kodėl? 
Nuo amžių kiekviena "Tuutiškos giesmės" eilutė mus telkė, drąsino, vienijo ir neleido 

prarasti savasties. Nesvarbu, kiek .kilometrų ir valandų mus skiria- Lletuvos tūkstantmeti 
švęskime kartu. Kad pasaulis išgirstų: visame pasaulyje mus jungia vienas vardas - Lietuva. 
Mes didžiuojamės savo šalimi ir tūkstantmete jos istorija. "Tuutišką giesmę" giedame už 
Lietuvos ateitj. 

Diena, verta tūkstančio metę 
Surinksime "Thutiškos giesmės" giedojimo vaizdo įrašus, filmuotus įvairiose šalyse ir 

miestuose, netikėčiausiuose peizažuose, dieną ar naktį, ir sujungtus į vieną vizualinį kūrini 
liepos 6-ąją paskleisime visam pasauliui. 

P.S. Derimmlis prie beadro giedojimo, 'lbroute reiMtq giecloli liepos S d., 2 T.p.p. 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Gera finansinė politika 
Pasaolio banko prezi

dentas Robert Zoelick Turp
tautinėje Amerikos ekono
minėje konferencijoje Mont
realyje negailėjo gerų žodžių 
Kanados vyriausybei ir jos 
finansinei politikai. Anks
tesnių metų apdairumas ka
nadiečiams leido sukaupti 
pinigų atsargas, kurios ir pa
lengvina visus ekonomikos 
sunkumus. Pasaulio banko 
vadovas su Kanados finansų 
ministeriu J. Flaherty pasira
šė susitarimą, pagal kurį Ka
nada Pasaulio bankui ir 
skurstančioms valstybėms 
skirs 200 min. dol. 

Non Scotia provincijoje 
vykę rinkimai baigėsi istori
niais rezultatais. Pirmąkart 
rinkimų istorijoje nugalėjo 
NDP kandidatai, išstūmę 
dešimtmetį politinėje val
džioje buvusius progresy
viuosius konservatorius. 
Tuip pat pirmą kartą provin
cijoje sudaroma daugumos 
vyriausybė. Darei Dexter, 
provincijos NDP vadovas -
vienas iš seniausių politinių 
veikėjų provincijoje, suge
bėjo savo pagrindinius var
žovus - konservatorius nu
stumti i trečiąją vietą. Ofi
cialia opozicine partija tapo 
h'beralai. 

Kanados miestq merų 
sąjungos nariai savo kasme
tiniame susitikime, priešin
damiesi prezidento B. Oba
mos iniciatyvai "Pirk ameri
kietiškas prekes", nutarė at
sakyti tokiu pačiu veiksmu. 
Jie siūlo į svarbių utJiakymų 
konkursus nepriimti verslo
vių, jei jos pažeidžia tarpu
savio susitarimus ir vari.o ka
nadiečių prekybą. JAV pre
zidento B. Obamos siūlymu 
statybos pramonė, naudo
janti ekonominės pagalbos 
lėšas, savo darbams turėtų 
naudoti tik amerikietiškus 
gaminius ir žaliavas, tuodaty
dami nuostolių ilgamečiams 
prekybos partneriams - Kana-
dos metalų, medienos pra
monei. Kanados vyriausybė 
šiuo metu deryboms yra su
telkusi savo labiausiai patyru
sių diplomatų ir konsulų 
grupę Vašingtone. Tukie iš
skirtiniai nbojimai atneš ža
lą abiems valstybėms. 

Svarstoma naujo JAV 
ambasadoriaus Kanadai kan
didatūra. Juo siūlomas Da
vid Jacobson, 57, advokatas 
iš Čikagos, buvęs dabartinio 
prezidento B. Obamos rin
kiminio vajaus lėšų rinkėjas. 
Ministeris pirmininkas S. 
Harper ir Kanados vyriausy
bė patenkinti būsimu JAV 
atstovu Kanadoje. 

Kanada dar kartą atsi
sakė įvykdyti JAV vyriausy
bės prašymą - priimti 17 
uigurų musulmonų, kilusių 
iš vakarinės Kinijos, dabar 
esančių Guantanamo kalėji
me. Prasidėjus karo veiks
mams Afganistane ir Irake, 

nusikaltimo vietose suimtie
ji, apkaltinti terorizmu arba 
pagalba teroristams, buvo 
kalinami Guantanamo salo
je (netoli Kubos). Vėliau kai 
kurie iš jų buvo išteisinti, ki
tus norima iškeldinti ir kalė
jimą uždaryti. Kiek anksčiau 
Turonto Jungtinė bažnyčia 
sutiko globoti 5 buvusius 
Guantanamo kalinius, ku
riems kaltinimai neįrodyti. 
Kanados vyriausybės nuo
mone, valstybė nepasiruošu
si priimti daugiau buvusių 
kalinių. 

Ministeris pirmininkas 
S. Barper prieštarauja fede
racinės vyriausybės natura
lių išteklių ministerės Llsos 
Raitt atsistatydinimui. Tule
vizijos žurnalistai paskelbė, 
kad jų studijoje visai savaitei 
buvo palikti labai svarbūs ir 
slapti dokumentai apie vals
tybės atominės energijos šal
tinius ir perspektyvas. Opo
zicijai reikalaujant, Lisa 
Raitt patvirtino, kad ji pasi
ruošusi pasitraukti iš savo 
pareigų. Iš darbo buvo at
leista jos sekretorė spaudai, 
kuri esą palikusi slaptų do
kumentų segtuvą televizijos 
studijoje. Jau antrąkart kon
servatorių vyriausybės mi
nisteriai pažeidžia darbo su 
slaptais dokumentais tvarką. 
Buvęs užsienio reikalų mi
nisteris M. Bernier paliko 
savo draugės namuose seg
tuvą su slaptais NATO susi
tikimo dokumentais. Jam te
ko palikti savo darbą. At
rodo, L. Raitt savo pareigose 
išliks. Šiuo metu ji taip pat 
priversta aiškintis dėl ne
etiškų atsiliepimų apie medi
cininio izotopo trūkumą bei 
bendradarbės, federacinės 
vyriausybės sveikatos minis
terės sugebėjimus slapta įra
šytame privačiame pokalbyje. 

Neatsakingai eikvojusi 
lėšas ir msakymus savo drau
gams, e-Health agentūros 
(Ontario provincija) vyr. pa
reigūnė S. Kramer buvo pri
versta atsisakyti iš darbo. 
Provincijos sveikatos minis
terija jai buvo patikėjusi su
kurti elektroninės informa
cijos sistemą, kuri pagerintų 
pacientų aptarnavimą ir 13-
dytojų darbą, sutaupant lai
ko ir pinigų. Per pirmuosius 
darbo mėnesius naujoji va
dovė apdairiai pasirūpino 
savimi ir savo draugais, pasi
skirdama sau dvigubai di
desnę premiją, o draugams 
- gerai apmokamus darbus 
arba užsakymus. m paskel
bus spaudoje apie niekuo 
nepateisinamas išmokas sau 
ir išlaidas, e-Health vadovė 
atsistatydino, tačiau Ontario 
provincijos mokesčių mokė
tojai už aplaidų darbą jai dar 
10 mėn. mokės atlyginimą. 
Opozicija reikalauja, kad at
sistatydintų ir provincijos 
sveikatos ministeris D. Cap
lan. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
IEŠKO ŽALIAUSIO 
Gegužės 21 d. Aplinkos 

ministerija žiniasklaidos at
stovams paskelbė konkursą 
atliekų rūšiavimo tema. 
Konkurse bus vertinami 
straipsniai, televizijos ir ra
dijo reportažai, populiari
nantys atliekų rūšiavimo 
idėją. Žaliausio žurnalisto 
rinkimai yra Aplinkos mi
nisterijos projekto "Aš- ža
lias" dalis. Juo siekiama pa
žadinti kiekvieno žmogaus 
atsakomybę rūšiuoti atlie
kas ir taip užkirsti kelią ant
rinių žaliavų švaistymui. 
Aplinkos ministeris G. Kaz
lauskas tiki, kad Lietuvoje 
yra daug sąmoningų žmo
nių, kuriems svarbu tausoti 
aplinką, tačiau vis dar trūks
ta informacijos, kaip tai rei
kėtų daryti. Todėl labai svar
bus yra žiniasklaidos vaid
muo. Antrinės žaliavos -
plastikinės, stiklinės ir po
pierinės pakuotės - Lietu
voje tebelaikomos bevertė
mis šiukšlėmis. Apie 85% 
šių pakuočių palaidojama 
sąvartynuose, likusi dalis 
atiduodama perdirbti. 

VĖJO JĖGAINĖS 
Gegužės 14 d. technolo

gijų bendrovė "Siemens" ir 
Vokietijos energijos gamin
toj a "EnBW Energie Ba
den-Wiirttemberg AG" pa
sirašė sutartį dėl 21 vėjo tur
binos SWT 2.3-93 tiekimo 
jūroje statomam vėjo jėgai
nių parkui "Baltic l". Pir
masis Vokietijos komercinis 
vėjo jėgainių parkas jūroje 
bus įrengtas apie 16 km į 
šiaurę nuo Darso ir Zingsto 
pusiasalių ir apims apie 7 
kv. km teritoriją. "Baltic 1" 
įrengimo darbai prasidės 
2010 m. pradžioje. 48.3 me
gava tų galios vėjo jėgainių 
parkas pradės veikti 
paskutinį 2010 ketvirtį. "Sie
mens" Atsinaujinančios 
energijos padalinio vadovy
bės teigimu, jūroje statomų 
vėjo jėgainių pajėgumas yra 
milžiniškas, kol kas išnau
~ojama tik 1.5% galimybių 
Siaurės ir Baltijos jūrose. 
"Baltic l" yra vienas iš 4 fir
mos EnBW jūroje statomų 
vėjo jėgainių parkų, kurių 
bendra generuojama galia 
sieks 1200 MW. Du iš šitų 
projektų - "Baltic l" ir 
"Kriegers Plak" - bus įrengti 
Baltijos jūroje, kiti du - "He 
dreiht" ir "H~hseewindpark 
Nordsee" - Siaurės jūroje. 

BALTUOS KELIO 
20-METIS 

Šiemet rugpjūčio 23 d. 
sukanka 20 metų, kai įvyko 
istorinė Baltijos kelio veikla. 
650 km ilgio gyva grandinė 
nusitiesė nuo Vilniaus iki 
Rygos, nuo Rygos iki Talino. 
Daugiau kaip 2 milijonai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojų taip pasauliui pa
rodė savo norą būti lais
viems. Vyriausybės pareng
toje specialioje programoje 

istoriniam Baltijos keliui pa
minėti numatoma parengti 
reikalingus dokumentus dėl 
Baltijos kelio įtraukimo į 
Kultūros vertybių registrą 
bei UNESCO programą 
"Pasaulio atmintis". Progra
moje, kuriai vyriausybė pri
tarė gegužės 20 d., taip pat 
numatyta Oro balionų fies
ta, dokumentinis filmas 
"Laisvės pašaukti", kilnoja
mosios fotodokumentų pa
rodos, Baltijos kelio 20-me
čiui paminėti skirtas tarp
tautinis bėgimas Vilnius
Ryga-Tulinas, dviračių žygis 
Baltijos keliu, patriotinės 
dainos konkursas "Laisvės 
dainos". Programoje numa
tyta daug renginių jaunimui, 
kurie apie šį įvykį žino tik iš 
pasakojimų. Daug renginių 
planuoja Kultūros, Švietimo 
ir mokslo, Krašto apsaugos, 
Užsienio reikalų ministeri
jos. Tai moksleivių turistinės 
kraštotyros veikla "Apjuos
kime Lietuvą", pilietiškumo 
pamokos. Kai kurie rengi
niai numatomi ir užsienyje 
- Europos sąjun~ai pirmi
ninkaujančioje Cekijoje -
tarptautinė konferencija 
"Čekai, lietuviai ir Vidurio 
Europos moderniosios isto
rijos vektorius", bendras tri
jų Baltijos valstybių projek
tas "Didysis žygis po Baltijos 
šalis" , fotoparoda, skirta 
Molotovo-Ribbentropo 
pakto 70-osioms metinėms 
ir Baltijos kelio 20-mečiui 
paminėti užsienio diploma
tinėse atstovybėse. 

GAMINIŲ IMPORTAS 
Pagal statistiką, į Lietu

vą iš Lenkijos paukštienos 
pernai įvežta 65% daugiau 
nei 2007 m., net 7.3 karto 
daugiau šios mėsos įvežta 
šių metų sausį. Paukštienos 
importo iš Lenkijos apimtys 
labiausiai išaugo ketvirtąjį 
2008 m. ketvirtį. Statistikos 
departamento duomenimis, 
iš viso Lietuvoje buvo paga
minta 59,100 tonų paukš
tienos produkcijos, o impor
tuota net 31,500 tonų paukš
tienos už beveik 132 mln. 
litų. Lietuvos mėsos perdir
bėjų organizacija (LMPA) 
paskelbė duomenis, kad net 
90% šalyje parduodamų 
produktų pagaminama iš 
importuotos mėsos, nes lie
tuvių ūkininkų produkcija 
išvežama. Praėjusiais metais 
Lietuvoje pagaminta 50,400 
tonų kiaulienos, o impor
tuota 73,000 tonų už beveik 
466 mln. litų. Lietuvoje su
valgoma apie 2 mln. kiaulių, 
o užauginama apie 1 mln., 
be to, dauguma jų išgabena
ma į Rusiją. Vien dėl augan
čio gyvulių eksporto darbo 
šiemet neteks bent 300 dar
buotojų . Seimo narys Al
mantas Petkus prašo pa
teikti siūlymą vyriausybei 
imtis visų galimų priemonių 
apsaugoti Lietuvos gamin
toją bei vartotoją. RSJ 

===::=::: LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----

Calgary, AB 
l - Vysk. J. Ivanauskas su 
Kalgario lietuviais po Mišių 
š.m. birželio 6 d. 
2 - Vysk. Jonas Ivanauskas, 
lankydamasis Kalgaryje š.m. 
birželio S d., susitiko su Kal
gario vyskupu Frederick B. 
Henry. Nuotraukoje iš kairės: 
vysk. J. Ivanauskas, vysk. EB. 
Henry, kuo. Jonas Petravičius 
(klebonas anglų Šv. Antano 
parapijos Kalgaryje) 

Ntrs. V. Staškevičiaus 

Dr. Vida Stankutė, 
Jono ir a.a. Mildos Stankų dukra, 2008 metais įsigijo farmaci
jos doktoratą (PharmD) Colorado universitete, Denver, JAV ir 
sėkmingai išlaikė JAV 
"Board of Pharmaceutical 
Specialties" paskyrimą -
"Board Certified Pharmaco
therapy Specialist (BPCPS)". 
Vida irgi turi farmacijos ba
kalauro laipsnį iš Toronto 
universiteto, kurį baigė su 
aukščiausiu įvertinimu (Ho
nours) ir gavo žymenį - "Pti
zer Fellowship in Pharmacy 
Award". Ji specializavosi to
liau klinikinėje farmacijoje, 
atlikdama vienerių metų sta
žą (Residency in Hospital 
Pharmacy) Sunnybrook Medical Centre, Toronte. Vida yra 
baigusi Hamiltone Vysk. M. Valančiaus lituanistinę mokyklą, 
šoko tautinių šokių grupėje "Gyvataras", dainavo Hamiltono 
mergaičių chore "Aidas" ir priklausė "Širvintos-Nemuno" 
skautų tuntui. Šiuo metu Šv. Juozapo ligoninėje Hamiltone 
dirba kaip farmacijos specialistė užkrečiamqjų ligų skyriuje. 

Dr. Vidą Stankutę sveikina jos tėvelis Jonas, sesuo Loreta 
ir linki jai sėkmės ateities gyvenime. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 l 6) 233-304 2 
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Minėtina 
sukaktis 

Australijos lietuvių sa
vaitraštis Mūsų pastogė šven
čia savo darbo 60-metį. Laik
raštis pradėtas leisti Sydney 
mieste 1949 m. sausio 26 d. ir 
buvo įvardintas kaip Australi
jos lietuvių draugijos savaiti
nis laikraštis, o angliškaiAust
ralian-Lithuanian Weekly -
"Our Haven". 

Šiuo metu leidėju pasira
šo Lietuvių bendruomenės 
Spaudos sąjunga. Adresas: 
P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 1885. Redaktorė Dalia 
Doniela, redakcinė kolegija: 
Antanas Laukaitis, Anskis 
Reisgys, Vytenis Šliogeris. Še
šių dešimtmečių spaudos dar
bo nueitas kelias paminėtas 
š.m. birželio 3 d. laidoje (Nr. 
21-3144). Keturių puslapių 
priedas su paties pirmojo nu
merio ir pirmojo puslapio fak
simile atspindi, kaip pradėta, 
kaip dirbta, kokių sunkumų 
turėta, kuo pasidžiaugta. 

Išvardinti visi redaktoriai, 
kurių buvo 21, kai kurie su 
pertraukomis dirbę, keletą 
kartų. Pažymėta ir tai, kad pats 
pirmasis periodinis lietuviškas 
leidinys Australijoje pasirodė 
jau 1948 m. rugsėjo 12 d.Aust
ralijos lietuvio vardu. Jį reda
gavo Jurgis Glušauskas. Nesu
telkęs pakankamai paramos 
po aštuonių numerių išleidimo 
savo darbą turėjo sustabdyti. 

Vienmečiai Kanados Tė
viškės žiburiai džiaugiasi galė
dami pasveikinti sukaktuvi
ninkę Mūsų pastogę ir palin
kėti, kad ji dar ilgai būtų šviesi 
lietuviškų spindulių visada 
laukiantiems. S. 



Gimtadienis 
erdvėse 

Savo gimtadienį kosminė
je erdvėje žada švęsti Kanados 
astronautas Robert Thirsk. Jis 
kartu su Rusijos ir Belgijos 
astronautais iš Baikonuro (Ka
zachstanas) erdvėlaiviu Soyuz 
nuskrido į tarptautinę erdvių 
stotį. Tai jau antroji R.Thirsk 
kelionė, bet pirmoji Rusijos 
erdvėlaiviu Soyuz. Jau ketvirtą 
dešimtmetį ši raketa, ne itin 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

moderni, bet patikima, skrai- Kanados astronautai (antroji iš kairės ir ketvirtas) Julie 
dina keleivius į erdves. Kitą- Payette ir Robert Thirsk su vyriausybės atstovais 
met, kai bus uždaryta JAV erd-
vėlaivių Shuttle programa, dovanota kitomis - gen. gubernatorės ir Giller 
pagal tarptautinę kosminio bendradarbiavimo literatūrinėmis premijomis. 
programą astronautus į erdves skraidins tik 
Soyuz. Erdvių stotyje Kanados astronautas R. 
Thirsk praleis pusę metų, atlikdamas moks
linius stebėjimus ir tyrimus bei kitus darbus. 
Liepos mėnesį jį aplankyti ruošiasi kita kana
dietė astronautė Julie Payette. 

Karo relikvijos grįžta į 
muziejų 

Kanados karo muziejus už 240,000 dol. 
įsigijo dar 9 pačius garbingiausius Kanados 

A. Munro - Booker 
premija 

Kanadietei rašytojai Alice Munro yra pa
skirta tarptautinė Booker literatūros premija 
už viso gyvenimo kūrybą. Ši premija (103,000) 
skiriama kas antri metai rašytojui, rašančiam 
anglų kalba arba tam, 
kurio kūriniai yra daž
nai verčiami į anglų kal
bą ir skaitytojų mėgs
tami. Alice Munro, 77, 
yra kilusi iš mažo On
tario provincijos mies
telio. Savo trumpuose 
apsakymuose ir jų rin
kiniuose Lives of Girls 
and Women, The Love 
of a Good Woman, 

apdovanojimo ženklus 
- Viktorijos kryžius. 
Šiuo D. Britanijos ir 
Sandraugos valstybių 
garbingiausiu ordinu 
buvo apdovanojami 
narsiausi Pirmojo pa
saulinio karo dalyviai ir 
veteranai, kovoję Bel
gijoje Passchendaelle 
vietovėje. Įsigytieji me
daliai atkeliavo iš Vini
pego. Šiame mieste yra Viktorijos kryžius 
istorinė gatvė. Trys jos 
buvę gyventojai yra apdovanoti Viktorijos 
kryžiumi. Dabar iš 94 įteiktų medalių 34 yra 
valstybiniame muziejuje. 

Parengė - Sigina Katkauskaitė 
Rašytoja Alice 

Munro 

Runaway and Hateship ir kt. rašytoja atsklei
džia įvairias moters gyvenimo Kanados pro
vincijoj e puses. Rašytoja yra ne kartą ap-

Internete galima laimėti 
kelionę į Lietuvą! 

LR Užsienio reikalų ministerijos In
formacijos ir viešųjų ryšių departamentas su

----------------------- kūrė internetinę viktoriną 
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 ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

(apklausą) "Lietuvos tūks
tantmetis. Kultūra ir istorija" 
(arba http:Uquiz.mfa.lt). Juo 
norima pristatyti pasauliui 
Lietuvą, švenčiančią tūkstant

metį, ir paraginti pasidomėti 
Lietuvos istorija, kultūra ir 
šiuolaikine politika. Viktorina 
vykdoma anglų ir rusų kalbo
mis. Visi užsienio šalių pilie
čiai gali dalyvauti viktorinoje 
iki liepos 15 d. Laimėtojas bus 
skelbiamas liepos 20 d. Pa
grindinė premija - keturių 

dienų kelionė į Lietuvą. Inf. 

Lietuvos Sajūdžio 
kreipimasis 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 
skyriaus taryba išleido Krei
pimąsi prisiminti liūdnajam 
1939-1941 metų laikotarpiui 
Lietuvoje. Trumpos įvykių 
santraukos su datomis gali 
būti naudingos apie tuos įvy
kius rašantiems. Be to, Krei
pimesi siūloma birželio 14 ir 
15 bei rugpjūčio 23 dienomis 
iškelti vėliavas su juodais kas
pinais. Kreipimąsi pasirašo 
Tarybos pirm. L. Kerosierius 
ir atsakingasis sekr. A. Bud
riūnas. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. 

Iš anksto dėkingi - v 

TZ leidėjai 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Naujosios Anglijos Lie
tuvos vyčių pavasarinis apy
gardos suvažiavimas vyko 
balandžio 26 d. Worcherster, 
MA, Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, globojamas 
šios vietovės Lietuvos vyčių 
26-tos kuopos. Tai paskuti
nis šioje vietovėje suvažiavi
mas, nes buvo numatyta Šv. 
Kazimiero šventovę birželio 
mėnesį uždaryti. Mišias šioje 
šventovėje atnašavo kun. Ri
čardas Jakubauskas, giedojo 
parapijos choras. Po pamal
dų parapijos salėje Lietuvos 
vyčių apygardos pirm. Vi
vian Rodgers pradėjo suva
žiavimą, sukalbėjo maldą, 
pateikė darbotvarkę ir vado
vavo programai. Garbės na
rys kun. Albinas J aniūnas 
kalbėjo apie dvasininkų pa
šaukimą ragindamas ir orga
nizacijos narius apie tai pa
galvoti. Barbara Schmidt, 
Stipendijų komiteto atstovė 
pranešė, kad šiais metais bus 
paskirtos paskutinės stipen
dijos, nes pinigų šiam tikslui 
daugiau nebus skiriama. 
Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių apygardos kultūrinis 
festivalis įvyks spalio mėn. 
Maironio parke, Shrews
bury, MA, vietovėje. Seselė 
vienuolė Helen Ivanauskas 
kalbėjo apie įvyksiantį kon
certą Fontbonne akademi
joje, Milton, MA. Pelnas bus 
skiriamas Lietuvos vaikų 
labdarai, kuriai vadovauja 
pati seselė. Suvažiavimo da
lyviai sveikino kun. Ričardą 
J akubauską, atšventusį kuni
gystės dešimtmetį, kun. J ohn 
Madden, šventusį 25-rių me
tų kunigystės sukaktį, ir kun. 
Joną Petrauską, švęsiantį 
garbingą 95-ąjį gimtadienį. 

Lenkija 
Ožkinių vietovėje, netoli 

Punsko, gegužės 10 d. pirmą 
kartą buvo švenčiama seno
vinė jotvingių pavasario 
šventė - J orė. Jotvingių so
dybą primenančioje vietovė
je vietiniai ir iš Lietuvos tau
tiečiai klausėsi lietuviškos 
muzikos, kurią atliko žino
ma apeigų folkloro grupė 
"Kulgrinda". Vietos amati
ninkai ir prekeiviai iš Lietu
vos prekiavo savo gaminiais. 
Maždaug prieš 8-nerius me
tus Lenkijos lietuvis Petras 
Lukoševičius pradėjo kurti 
šią sodybą. Ji apima 7.5 ha 
žemės plotą. Jame didžiąją 
dalį užima senosios jotvingių 
kultūros simboliai: seni ak
menys, šimtus metų prime
nančios jotvingių trobelės, me
dinė pilis, alėja. Likusi dalis 
paskirta verslui. 

Australija 
Melburno lietuvių sa

vaitgalio mokykloje pami
nėta Lietuvos vardo tūks
tantmečio sukaktis. Lietuvių 
Namų koridorius per tris sa
vaites puošė mokinių pieši
niai. Mokytojai ir tėvai turė-

jo papasakoti vaikams apie 
Lietuvos istorinius įvykius. 
Populiariausios vaikų temos 
buvo Mindaugas, Vilniaus ir 
Trakų pilys, bet buvo pieši
nių ir apie Kęstučio ir Biru
tės vestuves, Kryžių kalną, 
Aušros Vartus, televizijos 
bokšto Vilniuje puolimą, net 
nupieštas senoviškas Lietu
vos pinigas. Mokinių darbai 
paskirstyti pagal amžių į dvi 
grupes. Piešinių vertinimo 
komisiją sudarė: Dalia An
tanaitienė, Faustas Sadaus
kas ir Jurgis Žalkauskas. Jie, 
nežinodami piešėjų pavar
džių, po tris premijas pasky
rė kiekvienai grupei. Jau
nesnių mokinių grupėje I
mą premiją gavo Kierak 
Kelly, II-rą - Sofija Starins
kaitė ir III-čią - Gintas Ži
linskas; vyresniųjų grupėje 
I-ma premija paskirta Kazi
mierai Petrulytei, II-ra - Vik
torijai Fedorenko ir III-čia -
Remo Simankevičiui. Pre
mijas skyrė Australijos lie
tuvių fondas, Katalikių mo
terų draugija ir nepaskelbęs 
savo pavardės rėmėjas. 

Gudija 
"Gervėčių klubas", va

dovaujamas Alfonso Augu
lio, kiekvieną trečią mėnesio 
ketvirtadienį Vilniaus Moky
tojų namų svetainėje orga
nizuoja klubo renginius. Ba
landžio 26 d. vyko renginys 
"Žygeiviai pietryčių Lietu
voje ir lietuviškose salose 
Baltarusijoje". A. Augulis 
plačiai apžvelgė žygeivių 
veiklą ir pristatė vakaro kal
bėtoją - svečią žygeivį Vid
mantą Bezarą, kuris 1989 
m., studijuodamas Šiaulių 
universitete, organizavo ke
liones į lietuviškas vietoves 
Gudijoje. Jis pasakojo, kaip 
lankantis Rimdžiūnuose, ke
liautoj ai pastebėjo skelbi
mus, kviečiančius pažiūrėti 
rusišką filmą. Keliautojai iš 
Lietuvos susitarė su vietos 
kultūros namų darbuotoju ir 
prie skelbimų prirašė: "Kvie
čiame visus į lietuvišką vaka
rą (šokiai, žaidimai)". Susi
rinko daug žmonių, kuriuos 
keliautojai linksmino gro
dami armonika, dainuoda
mi. Bet kai buvo patirta, kad 
šiais keliauninkais susido
mėjo vietinė valdžia, teko 
jiems sprukti iš salės. Iš Rim
džiūnų jie pateko į Milcėjų 
kaimą, kur buvo pavalgydin
ti ir apnakvydinti. 

Dabar V. Berazas, kaip 
ir kiti "Rotary" klubo nariai, 
remia finansiškai Rimdžiū
nų lietuvių vidurinę mokyk
lą. Jų aukomis buvo įrengtas 
mokykloje puikus fizikos ir 
chemijos kabinetas. Prisimi
nimais dalijosi ir daugiau da
lyvių svečių- Rimantas Ma
tulis ir kiti. Aptarti ne tik 
pietryčių, bet ir Mažosios 
Lietuvos likimai ir patirtys. 
Vakaronėje taipgi buvo pa
gerbti klubo nariai, gimę ba
landžio mėnesį. JA 
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PASAKA IŠ GYVENI~<> 

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė 
koncertus, skautijai, apie visą jos liaudies dainų ir 
laisvės, meno, scenos darbų reikšmę, apie jos gyve
nimą. Tui buvo gražus renginys, Vmcė pajuto daug 
ne tik pagarbos, bet ir šiltų jausmų iš kalifomiečių 
lietuvių. Knygą ilgai čia platino Valentinas Varnas. 
Tuliau buvom jau kaip ir šiltos, intymios draugės. 
Tuo didžiavosi. Kartais barė, peikė, kartais gyrė ... 
Kaip savo niekad neištekėjusią dukterį Giedrę 
Zauniūtę ... Ir ją mylėjo, ir su ja pešėsi, barėsi... 

'Ięsinys iš 23 nr. 

ALĖ RŪTA 

Kartą mes važiavom atšvęsti jos neeilinio gim
tadienio; Lembertai, Brazdžioniai, Railos, mes su 
vyru, dar kažkas, tai visi nusivežėm kelioms dienoms 
vaišes, pasitarę - kas-kur, kur-kas nakvosim - pas 
Vmcę ar pas jos kaimynus. Baliavojom! Porą dienų 
nakvojom. Mums su Edmundu teko pas ją, ji užlei
do savo lovą, pati - ant sofutės netoli durų. Kiti gal 
net ant grindų. 

kienę, apie Subačių, dainavimą, apie Lietuvos lais
vės kovotojus-savanorius, kaip Stasys Santvaras, su
žeistas pirmiausiai atvyko ten, kaip jos globojo Sta
seij, kaip gydė Santvarą, paskui visas su jais gyveni
mas - vieni antrus gerbė ir mylėjo. Jautrus buvo ir 
poetas Santvaras. Tuo pasakojimu Vincė paskatino 
mane parašyti knygą apie jį ir apie grožio ilgesį: 

Vincė labai mėgo Broniaus Budriūno ilgesnes 
kantatas, skausmo ir meilės Tėvynei sukurtas dainas 
(o kai kas - ne); panašiai ir Brazdžionio poeziją, ir 
kitų menininkų autentiškai lietuvišką kūrybą. Vmcė 
buvo ilgesio menininkė ... Nežiūrint jos amžiaus. 
Jau būdama apie 90 metų amžiaus, kartais Moni
kos svetainėj, kalbant mums visiems apie teatrą, 
Vincė pačiupo prie stalo sėdėjusio Prano Visvydo 
ranką ir vidury svetainės šoko abu trepsėdami, kiek 
galėjo, užtraukė: Kaip paukJtytė, lengva, sparnuota, 
taip meilė - šen, tai vėl tenai. .. Nemyli tu? 'lbi al my
lėsiu ... " Iš Carmen (G. Bizet) melodijos. Mes visi 
plojom rankom - i taktą. 

Mėlyno karvelėlio lviesa. Į tą savo knygą beveik 

. .M 
• · ·~ 

Vincė 
Jonuškaitė
Zaunlenė 

žodis-žodin, autentiškai įtalpinau 
Vincės aną pasakojimą. Knygą 
išleido Skautai Akademikai, Ci
kagos centras; skautai labai mėgo 
ir mylėjo Vmcę Jonuškaitę. Knyga 
ir patraukė juos, tarpininkaujant 
skautininkui Valentinui Varnui, 
kuris ir redagavo drauge su mūsų 
Rasa, jau tada iliustruotoja, daili
ninke. Ir po to Vincė dar labiau 
pamėgo mūsų Rasą; nors mane ji 
kiek pabarė. Mes toje knygoje pa-

Buvo labai smagu, linksma! Tuda jau sūnus Do
vas, rodos, buvo miręs, duktė Giedrė turėjo gerą 
darbą prie Niujorko, tai čia negyveno, bet motiną 
neretai aplankydavo. "Neduok Dieve, kaip mes ba
ramės-pešamės, kai ji atskrenda! Ilgiuos, laukiu, o 
paskui ... Beveik varau atgal! Ji man taip sutvarko 
namus, kad nieko neberandu. Ir mano daržely, kur 
vien lietuviškos gėlės nuo senų laikų, - rūtos, rezė
tos, nasturtos, našlaitės, jurginai ... Giedrė lyg tai ra
vi, o žiūrėk, - išrauna kokias mano mylimas gėles ... " 
Ir tai, atrodė, teisybė. Mes viešėdami matėm, kad 
Vmcė mėgo tik savo "menišką netvarką", o gyveno 
savo svajonėse, vargeliuose, dejonėse, nesirūpinda
ma kasdienybe, o tik džiaugdamasi prisiminimais. 
Tu.kia buvo Vmcė, ir tokią mes pamilom. Atrodė, ir 
ji mus mylėjo, nors ji visur turėjo daugybę draugų, 
gerbėjų ... Kartą užkalbinau ją pokalbiui- tik dviese. 
Gal Monytė Lembertienė leido mums tik dviems 
atskirame kambary, kai nebuvo svečių. 

minėjom kelis menininlrus - bevar
džiais charakteriais. "Kam jų reikėjo?" - sakė Vmcė. 
Ji tik dėl Rasos gale knygos paminėjimo nepeikė, 
dar labiau ją pamilo. O man ... Ir dėkojo ir barė. 
Nes tokia Vincė. Tukia ir aš-klystanti. 

Mūsų vaikai augo, mokėsi, visi buvom užimti, 
dirbom ir namie, ir už namų dėl dolerio; Vincė silp
nėjo, pateko į slaugos namus, bet ir ten buvusi sa
varankiška, pati pavalgydavo. Tik vaikščioti buvo 
sunkiau. 

Ją ištikimai, geranoriškai lankė Santa Barbaras 
lietuviai, iš Santa Monikos - Vitalis ir Danutė Lcm
bertai nusiveždami ir mane. Lankė Vmcę ir Bronys 
su Daneta Railos. Ir jos laidotuvėse irgi dar jie 
buvo Santa Barbaroj. O palaikus jos iš Santa Bar
baros į Lietuvą jau parvežė tik Dovukas - jos vai
kaitis, jaunasis Dovas Zaunius, kurio šeima ir gy
vena. (Pabaiga) O, kaip ji gražiai pasakojo! Apie motiną Jonuš-

Skautai Akademikai pripažino, kad knyga (ar 
knygelė) - Vincei. Ir šio~ knygos "pristatymo" pro
ga Los Angeles lietuvių Sv. Kazimiero parapijos sa
lėj skautai suruošė Vincei pagerbimo puotą! Įvedė 
ją į salę iškilmingai, su oficialia ir šilta pagarba, bu
vo kalbėtojai apie Jonuškaitės gyvenimą, apie jos 

Styginių kvartetas ''Chordos'' 
koncertavo Norvegijoje 

Gegužės 24 d. Oslo Lade
gdrd koncertų salėje koncer
tavo styginių kvartetas 
"Chordos" ir fleitininkas 
Andrius Radziukynas kartu 
su žymiais norvegų atlikėjais. 
Prieš keletą metų užsi.mezgusi 
draugystė tarp lietuvių kolek
tyvo styginių kvarteto 
"Chordos" (Ieva Sipaitytė, I 
smuikas, Dainius Puodžiukas, 
II smuikas, Robertas Bliške
vičius, altas, ir Rūta Tumulytė, 
violončelė) ir norvegų klarne
tininko R. Vigulf'o išsivystė į 
nuolatinį koncertinį bendra
darbiavimą. 

Kvartetas "Chordos" ži
nomas kaip aktyvus ir nebi
jantis eksperimentuoti šiuo
laikinės muzikos atlikėjas. 
Tarp jo projektų Elektrinių 
vabzdiių naktis, kuriame 
skambėjo G. Crumb'o Black 
Angels bei S. Reich'o Different 
'Irains, Saxchord - jame visi 

"Chordos" kvartetas 

kvarteto nariai, inspiruoti ir 
vadovaujami vieno garsiausių 
lietuvių džiazo saksofoninin
kų Liudo Mockūno, gyvai 
improvizuoja. 

Kompozicijas šiam pro
jektui sukūrė L. Mockūnas ir 
A. Malcys. Pastarasis projek
tas buvo pristatytas 2008 me
tais Vilniaus Europos kultū
ros sostinės (VEKS) renginyje 
Tebūnie naktis. Kitame taip 
pat 2008 metais vykusiame 
VEKS renginyje Menas neti
kėtose erdvėse styginių kvarte
tas "Chordos" Vilniaus gele
žinkelio stotyje pristatė pro
jektą Kvėpuojanti m'UZika, ku
riame buvo atlikta kompozi
torės J. Janulytės ir skulpto
riaus D . .Klimavičiaus muziki
nė - skulptūrinė instaliacija 
Kvėpuojanti muzika bei S. 
Reich' o Dijferent 'Ira'ins su lie
tuvi ų menininkų specialiai 
šiam atlikimui sukurta video-

projekcija. 
Tui liudija kvarteto pripa

žinimą Lietuvoje, o dalyvavi
mas tokiuose solidžiuose fes
tivaliuose kaip "Maerzmusik" 
Bedyne (Vokietijoje), "Klang
spuren" Schwaz'o mieste 
(Austrija), kuriame kvartetas 
atliko tris jaunųjų kompozito
rių premjeras, bei praeitais 
metais "Ost-West Podium" 
festivalyje (Kassel, Vokietija) 
patikėta V. Janarczekova'os 
kūrinio styginių kvartetui pa
saulinė premjera patvirtina ir 
tarptautinę styginių kvarteto 
"Chordos" reputaciją. Per 
pastarąjį dešimtmetį kvarte
tas sugebėjo užimti tvirtas po
zicijas Lietuvos koncertinia
me gyvenime, dalyvavo be
veik visuose svarbiausiuose 
šalies festivaliuose. 

Liana Ruokytė-Jonsson, 
LR kultūros atašė Danijoje, 

Islandijoje ir Norvegijoje 

Tėvelio pamoka 
Prisimenu, kai pinnq kartą su Tėveliu ėjau grybauti, 
Reikėjo taip anksti pabwti ir gan toli keliauti, 
Dar saulei nepa/dlw - jau mūsų rankDSe du ki.birai. 
Keliavome per giriq, kur ant lakų blizgėjo dar lietaus la1ai ... 
Tėvelis mane vedė už rankDS takeliu į mišką, 
Aiškino apie pu.fis, eglutes, aiJkino man apie viską. 
Man rodė keliq, kad vėliau aJ nepaklysčiau, 
Kad pastebėčiau muko groiį ir pati jį pamatyčiau. .. 
Tėtis mane vis moki kaip grybus atpažinti -
Negalima, ką tik matai į kibirą tuoj imti, 
Parodė, kad musmirės - raudonos su baltais talkais, 
O baravykai - tai rud~ apvalūs ir dailiais kraštais ... 
Jis aiJkino, kad grybus reikia tik nulaužti, 
Nėra gerai su laknimi.r visus i.frauti. 

Palikti, kad aplink daugiau grybukų augtų, 
Kad ir kiti, grybaut atėj~ muko gėrybių gautų. .. 
Tėvelio pasiilgstu labiau negu vum Wdžiais pasakyt galiu, 
Rgiuosi. aš jo rankų ir žydriai mėlynų akių. 
Jis mane vedė tiediu taku ne tik grybauti, 
Bet rodė kelią, kaip per gyveiUmą reikės keliauti.:. 

GRAZINA STAUSKIENE, Turonto 

Tėvo dienai 
Džiaugdamiesi pavasariu ir laukdami atskubančios vasa

ros, prisiminkime savo tėvus, išėjusius amžinybėn. Uždekime 
jiems žvakelę. Gyvuosius, kurie mūsų tebelaukia, aplankykime, 
sušildykime jų laukimo ir vienatvės dienas. Padėkokime, kad 
sunkiausiu metu mus globojo, puvo šalia ir nuramino, kai to 
reikėjo. Neužmirškime, kad TEVAS visada buvo netoliese ir 
nuo pat mažumės mokė vertinti mandagumą ir pagarbą, leido 
jausti vaikams savo ypatingą vertę, nepaisydamas kiek tai pa
reikalaudavo laiko. Padėkokime ir už tai, kad padėjo suprasti, 
kokia unikali ir vertinga yra kiekviena gyva būtybė, priklausan
ti nuo kitų. Augantys vaikai triukšmaudavome. Padėkokime, 
kad i!lmokė suprasti, jog tylą reikia gerbti kaip žmogų. Tėvas 
sakydavo, kad visi vaikai ir visų tėvų yra ypatingi ir kad šia do
vana reikia dalintis su visais. 

Padėkokime ir už tai, kad ne tik mažus, bet ir kasmet au
gančius, mokė saugoti gamtą, kar;tu dalyvaudavo įvairiuose 
renginiuose ir varžybose. Mūsų TEVAS buvo gamtos vaikas. 
Gal todėl ir mudvi su sese Ema tapome gamtos vaikais. Gal 
todėl ir mano knygos persunktos meile gamtai. "Ši diena svar
bi kiekvienam žmogui (pritardavo ir ~ nors ji daugiau
sia domėjosi astronomija), - sakydavo TEVAS. - Ir ne tik ši 
diena. Žmogus privalo atsiminti: mes gyvensi.m .tol, kol žmo
gus mylės ir saugos gamtą". Šventi ir amžini TEVO žodžiai. 

Rasa Norlw.tė, Klaipėda 



Ruošiamės IX-ajai Dainų šventei 
Šiaurės Amerikos chorų dirigentams studijų savaitgalis Dainavoje 

Daina aš gyvenu! 
Daina gyvenimą kuriu, 
Dainoj klajojanti širdis, 
Svajonės ilgesys. 

(ž. Nijolės Benotienės, 
Torontas) 

Daina aš gyvenu! Tai IX 
Dainų šventės Toronte 2010 
vadovaujantis šūkis, po kuriuo 
tikimasi suburti visą dainuo
jančią išeiviją - jaunus ir se
nus, iš arti ir iš toli. Tai bus 
proga švęsti muzikai ir dainai 
pasišventusių pastangas iš
laikyti tai, ką mums perdavė 
mūsų tėvai bei pirmą kartą vi
suomenei išgirsti visai naujus 
kūrinius. Šis įvykis bus gyvas 
liudijimas, kad ta Lietuvos 
meilės liepsnelė, kuri mums 
buvo tėvų ir senolių perduota, 
rusena ir toliau. Galop jinai 
uždegs mūsų visų širdis pilna 
savo šviesa - lygiai taip, kaip 
ryškiai spindintys ir visus ap
gaubiantys saulės spinduliai. 

Dalyvav~ VIII-tosios Dai
nų šventės Cikagoje 2006 m. 
jungtiniame chore, gyvai paju
tome tų visus mus apgaubian
čių spindulių veikimą - atlikus 
paskutinę šventės dainą, paty
rėme tikrai euforinį momen
tą, kurį lygiai išgyveno patys 
jauniausi vaikučiai ir vyriausi 
garbaus amžiaus choristai. Su
plaukėme iš įvairiausių lietu
viškąją išeiviją priglaudusių 
kraštų ir gyvai pajutome, kad 
esame vienos lietuvių tautinės 
šeimos dalis, nesvarbu kokia 
kalba tvarkome savo kasdieni
nį gyvenimą, kur duoną užsi
dirbame ar kur leidžiame lais
valaikio valandas. Visiems šis 
"junginio" pajutimas liko ne
išdildoma patirtis. Ne taip se
niai jungianti dainos jėga mo
tyvavo Baltijos kraštus stotis 
prieš didžiulę Sovietų imperi
ją, kai 1989-1991 m. laiko
tarpiu jie kovojo dėl savo ne
priklausomybės atgavimo -
užtat tarptautinėje arenoje jų 
aiški revoliucija prieš oku
pantą ir buvo praminta "Dai
nuojanti revoliucija". Mes, iš
eivijoje gyvenantys, joje gimę 
ir užaugę, esame tos dainuo
jančių revoliucionierių tautos 
neginčytina dalis. Daina mus 
jungia kur mes bebūtume. 
2010 m. ir vėl, po 4 m. per
traukos, suvažiuosime į To
ronto miestą, Kanadoje, švęsti 

mūsų tautos dainos palikimą 
ir liudyti, kad tikrai "Daina aš 
gyvenu". 

Atmintinų įvykių sėkmė 
reikalauja daug pastangų ir 
išankstinio darbo. Tuolab 
daugiau pasiruošimo reika
lauja masiniai ir daug suside
rinimo reikalaujantys rengi-

Muzikas Frank Bianchi 

niai kaip Dainų ar Šokių šven
tės. Prieš didžiulius iššūkius 
dėl atstumų stojasi didelio ko
ordinavimo reikalaujantis 
Dainų šventės paruošimo dar
bas. Kad pajungus visų išeivi
jos chorų dirigentų bei dainos 
vienetų atstovų pasišventimą 
ir gabumus bei užtikrinus su
derintą artėjančiai IX Dainų 
šventei pasiruošimą, vyriausia 
šventės muzikos vadovė Dalia 
Viskontienė pakvietė Klyv
lando "Exultate" choro diri
gentę Ritą Kliorienct (VIII
osios Dainų šventės Cikagoje 
2006 m. vyriausią muzikos va
dovę) paruošti ir vesti chorve
džiams seminarą. Taigi š.m. 
rugpjūčio 20-23 d.d. savaitgalį 
Dainavos stovyklavietėje, Man
chester, MI, vietovėje (už 
Detroito) rengiamas Siaurės 
Amerikos chorų dirigentams/ 
dainos vienetų atstovams stu
dijų savaitgalis - seminaras. 
Tai IX-osios Dainų šventės, 
įvyksiančios 2010 m. liepos 1-
4 d.d. Toronte, Kanadoje, pir
masis paruošiamasis renginys. 

Iš Šiaurės Amerikos šiuo 
metu šventei jau užsiregistra
vo 34 chorai: 23 suaugusiųjų, 
3 jaunimo ir 8 vaikų. Tikimasi, 
kad didžioji dauguma chorve
džių ir dainos vienetų atstovų 
į paruošiamąjį savaitgalį Dai
navoje atvyks. Seminare bus 
proga susipažini su IX Dainų 

šventės chorine medžiaga, su 
ja padirbėti, apdailinti, pri
taikyti. Taip pat bus proga 
"apšlifuoti" dirigavimo meto
diką, išgirsti naudingų patari
mų darbui su chorais iš semi
nare dalyvaujančio svečio 

Frank Bianchi. 
Per 30 metų chorų diriga

vimo patirtį turintis Frank 
Bianchi iš Medina, JAV, semi
nare Dainavoje dalinsis savo 
patirtimi. F. Bianchi jau ket
virtas sezonas dirba kaip Klyv
lando "Orchestra Youth Cho
rus" direktorius. Jis taip pat 
profesoriauja "Baldwin-Wal
lace Conservatory of Music" 
dėstydamas chorų dirigavimą. 
Per 30 metų dėstė chorų diri
gavimą bei dirigavo chorams 
Medina City ir Brunswick City 
mokyklose. Jis daugelį metų 
aktyviai reiškiasi kaip chorų 
dirigentas bei konkursų teisė
jas koncertų ir spektaklių sri
tyse (both, concert and show 
choirs ). Jis yra dirigavęs cho
rams Ohio, Kentucky, Virgi
nia ir Pennsylvania valstijose. 
"Ohio Music Education Asso
ciation" yra jam paskyrusi 
"Outstanding Music Educa
tor of the Year Award, Dis
tinguished Service Award" 
(M e dina City Schools) ir 
"Teacher of the Year Award" 
(Brunswick City Schools). Ša
lia tiesioginio darbo su stu
dentais ir chorų ansambliais, 
F. Bianchi yra vedęs daugelį 
seminarų mokytojams Ohio ir 
Pennsylvanijos valstijose. Šiuo 
metu jis yra Holy Martyrs 
Catholic Church, Medina 
mieste choro direktorius. 

IX Dainų šventės tinkla
lapyje vyriausioji muzikos va
dovė Dalia Viskontienė rašo: 
"Dainuodami viens kitam do
vanosim džiaugsmą, pasauliui 
skelbsime, kad esame ir Lie
tuvai sakysime, kad ją gerbia
me ir mylime!" Junkimės į pa
ruošiamąjį darbą jau dabar 
gausiai dalyvaudami savait
galio trukmės seminare. Se
minarui registruotis kviečia
me jau dabar ir prašome 
kreiptis į IX Dainų šventės -
Toronto 2010 tinklalapį: www. 
dainusvente.org arba į Ritą 
Kliorienę Rita@Exultate.us 

Gabija Petrauskienė, 
IXDS info. 

Tarptautiniame tautinių šokių festivalyje, Brockville, Ontario, š.m. gegužės 3 d. Toronto tau
tinių šokių grupės "Atžalynas" vyrai pasiruošę šokti. Ntr. Eurelijos Sušinskaitės 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Zarasuose, gražioje eže

ro saloje paskutinį vasaros 
savaitgalį, rugpjūčio 28-30 
dienomis, svečiuosis dvylik
tasis nepriklausomos muzi
kos ir šiuolaikinės baltiškos 
kultūros festivalis "Mėnuo 
Juodaragis". Tai vienas se
niausių Baltijos valstybėse 
organizuojamų festivalių at
virame ore, kuris jungia iki
krikščioniškąj ą dvasinę kul
tūrą su šiuolaikine kūryba 
gausia istorine programa ir 
itin jaukia gamtos aplinka. 
Plati ir originali festivalio 
programa naujoje šviesoje 
atskleis tai, kas lieka nutylė
ta, Lietuvai pasitinkant 
Tūkstantmetį. 

Programoje pasirodys 
Aistė Smilgevičiūtė su grupe 
"Skylė", lietuviško roko 
krikštatėviai "Bix", metali
nės muzikos legenda "Ka
tedra", post-folk kompozito
rius Danis su soliste Rasa 
Serra, kabareto reformato
riai "Vilkduja", elitinis mer
ginų choras "Liepaitės" bei 
gausus būrys kitų Lietuvos 
grupių, projektų, kapelų ir 
jaunų atlikėjų. Iš užsieniečių 
dalyvaus jau pažįstami ir pa
mėgti "Dandelion Wine" iš 
Australijos, britų pagan/ 
gothic roko grupė "Inkubus 
Sukkubus", danų neo-folk 
ansamblis "Of the Wand and 
The Moon", latvių etninės 
muzikos grupė "Trokšnu 
iela", Estijos folkloro žvaigž
dės "Virre + ", lenkų "Bis
claveret", bulgarų "Irfan". 
Iš viso per tris dienas pasi
rodys 40 grupių ir atlikėjų. 

Ypatingą vietą užims pa
skaitos, filmai, vakaronės, se
nosios apeigos, meno paro
dos, vaidinimai, ekologinės 
veiklos. Rengėjai teigia, kad 
šiais metais daug kalbės ne 
tik apie pačią Lietuvos isto
riją, bet ir tai, kaip ji buvo ra
šoma ir interpretuojama, kie
no įtakojama - bus diskusijų 
apie baltų istorijos diskredi
tavimą ir niekinimą, bei mūsų 
pačių požiūrį į savo praeitį. 
Taip pat festivalio metu pla
nuojamos įvairios pramogos 
- futbolo varžybos, jodinėji
mas, vaikų programa, pažinti
nės kelionės po apylinkes ir 
t.t. Bilietai platinami jau da
bar, informacija festivalio sve
tainėje www.mjr.lt. 

Portugalijos diena buvo 
švenčiama Vilniuje, Gedi
mino prospekte, prekybos 
centre "Gedimino 9" birže
lio 9 d. Šventė prasidėjo por
tugališkų maisto produktų 
muge, kurioje buvo galima 
paragauti sriubos, ypatingos 
kavos, saldumynų ir kitų ska
nėstų. Buvo galima įsigyti iš 
portugalų kalbos verstų kny
gų, poezijos vakare išgirsti 
originalo kalba skaitomus 
portugalų autorių kūrinius 
ir jų vertimus į lietuvių kal
bą. Renginį pagyvino įvairių 
žanrų muzika, susijusi su 
Portugalija, neišskiriant po
puliariųjų fado dainų. 

Portugalija savo diena 

pasirinko savo poeto ir tauti
nio epo autoriaus Luis de 
Camoes mirties 1580 metais 
dieną. Šia proga Portugalijos 
turizmo centras teikė infor
maciją visiems besidomin
tiems kelionėmis į Portuga
liją, nes ją pasiekti iš Lietu
vos nėra paprasta - su netie
sioginiais skrydžiais, persė
dimais kelionė trunka visą 
dieną. Atrasti Portugaliją 
buvo skatinami ir Vilniaus 
moksleiviai - mokyklose bu
vo rengiamos viktorinos, lai
mėtojams skiriami portuga
liški suvenyrai. 

XXXVII Tarptautinis 
folkloro festivalis "Skamba 
skamba kankliai" vyko ge
gužės pabaigoje. Jame šie
met dalyvavo per 800 atlikė
jų. Renginiai vyko Mokytojų 
namų svetainėje, Šv. Kotry
nos šventovėje, Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino mu
ziejaus kieme, Vilniaus uni
versiteto Teatro salėje, o bai
giamasis koncertas - Serei
kiškių parke. Čia taip pat 
buvo ir vaikų folkloro šventė 
"Saulytė" bei tautodailinin
kų darbų mugė. 

Šv. Jonų šventovėje Vil
niuje Lenkų institutas su
rengė iškilmingą koncertą 
paminėti kompozitoriaus 
Stanislovo Moniuškos 190 
metų gimimo sukakčiai. 
Programoje S. Moniuškos 
Mišios e-mol, kurias atliko 
Vilniaus universiteto mergi
nų choras "Virgo" (vad. Ra
sa Gelgotienė) ir kompozi
toriaus sukurtos dainos, ku
rias atliko solistai Julija Ka
raliūnaitė ir Nerijus Masevi
čius. Koncerte taip pat daly
vavo pianistė Raminta Go
ceitienė ir obojininkė Justi
na Gelgotaitė. 

S. Moniuška (1819-
1872), lenkų kompozitorius, 
dirigentas, mokytojas, visuo
menės veikėjas, pirmosios 
lenkų tautinės operos Halka 
autorius 1840-1858 m. dirbo 
Vilniaus muzikiniame teat
re, iki 1842 m. buvo Šv. Jonų 
šventovės vargonininkas; su
kūrė apie 300 dainų, Aušros 
Vartų litanijas, mitologines 
kantatas Milda ir Nijolė, 14 
operų, per 10 operečių ir 
muziką 4 baletams. Moniuš
ka padarė didelę įtaką to 
meto muzikiniam Vilniaus 
gyvenimui, salonuose skam
bėjo jo dainos ir romansai, 
gegužės mėnesiais tradiciš
kai Aušros Vartuose būdavo 
atliekamos jo Mišios e-mol. 

Vilniaus Adomo Micke
vičiaus viešosios bibliotekos 
Didžiojoje skaitykloje Emi
lijai Ferdmanaitei buvo 
įteikta 2008 m. Dominyko 
Urbo vardo premija už ver
timo debiutą. Premiją skiria 
Lietuvos literatūros vertėjų 
sąjunga už grožinės litera
tūros veikalo vertimą jau
nam (iki 35 metų) debiutuo
jančiam vertėjui. E. Ferd
manaitė iš anglų kalbos iš
vertė Ami McKay romaną 
Gimdymo namai. 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------------1 •Suteikiame CMHC apdraustas 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo la ikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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! 

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresne( kainą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (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! 

Kanadiečiams žinoma 
mokslininkė 
Užmegzti ryšiai su Lietuva 

Kanadoje ir visame pa
saulyje žinoma mokslininkė 
Birutė Galdikas susilaukė 
Lietuvos žiniasklaidos dėme
sio gegužės 17 d. DELFI tink
lalapyje paskelbtu straipsniu 
"Žymi antropologė Birutė 
Galdikas: lietuviai gali pa
keisti pasaulį". Autorė Inga 
Saukienė aprašo Birutės Gal
dikaitės karjeros kelią, pri
mindama, kad ji -viena žy
miausių šimtmečio mokslinin
kių, šiuolaikinės primatologi
jos, gamtos apsaugos, etologi
jos specialistė. Gimusi Vokie
tijoje, augo Kanadoje, vėliau 
studijavo JAV, 37 metus gyve
no Indonezijoje, ten įsteigė 
orangutangų globos centrą. 

Mokslininkė Birutė Galdikas 

Ji pirmą kartą lankėsi 
Lietuvoje 1998 m., o 2007 m. 
jos veiklą pastebėjo TV 3 pro
jektas "Lietuvos garbė". Už 
Lietuvos garsinimą jai buvo 
skirta Ūkio banko parama jos 
vardo gamtosaugos fondui, 
apie kurį ji svajojo nuo pirm.o 
apsilankymo Lletuvoje. Ji tei
gė norinti užmegzti tamprius 
mokslinius ryšius tarp Lietu
vos ir Indonezijos, rašo auto
rė. Straipsnyje B. Galdikas 
prisimena savo tėvų lietuviš
kumą, išreiškia įsitikinimą, 
jog lietuviai yra labai drąsūs 
žmonės, kaip parodo ir Lletu
vos istorija. Anot jos, lietuvių 
kalba vis dar egzistuoja lietu
vių tvirtumo ir užsispyrimo 
dėka. 

Turptautinio B. Galdikas 
gamtosaugos paramos ir lab
daros fondo tikslai - saugoti 

miškus bei prisidėti prie švie
timo ir aukštoj o mokslo stip
rinimo - tiek Indonezijoje, 
tiek Lletuvoje. "Mokslininkė 
įsitikinusi, kad jai padėti gali 
ir lietuviai, todėl planuojama 
padėti išvykti moks1ininkams 
beiLietuvosstudentanlstobu
linti savo žinias bei dirbti tiria
mąjį darbą Indonezijoje, o vė
liau, jau grįžus, savo žinias 
pritaikyti Lletuvoje ... nors In
donezijos ir Lietuvos miškai 
labai skiriasi, jiems galioja tie 
patys gamtos dėsniai". 

Lletuvoje fondo dėka at
siras nauja ąžuolų giraitė, ku
riai duotas valstybinių institu
cijų sutikimas skirti 1-2 ha že
mės. Giraitėje bus įsteigtas 
informacinis centras apie Lie
tuvos ir Indonezijos gamtą. 
".„jei pradėsime dabar, mūsų 
vaikai ir vaikaičiai tą mišką 
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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 

(nuo 191 9 metų) 
.6. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.6. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kai p 20 metų. 
.6. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

jau pamatys". Tuip pat B. Gal
dikas norėtų prisidėti prie 
pušų atsodinimo Smiltynėje, 
kurią prieš keletą metų nu
niokojo didelis gaisras. Ji pri
pažįsta, kad norint plėsti 
veiklą, reikia daugiau lėšų. 
Orangutangus globojantis fon
das pasaulyje išgyvena iš rė
mėjų. 

Įmonių bei privačių as
menų susidomėjimo aplinko
sauga bei aukštojo mokslo 
skatinimu ji tikisi ir Lietuvoje. 
Profesorė Ja.kartos (Indonezi
joje) ir Si.mon Fraser (Br. Ko
lumbijoje) universitetuose, 
Birutė Galdikas įsteigė "Oran
gutan Foundation Interna
tional" (OFI) 1986 m. Los 
Angeles, CA OFI turi skyrius 
Australijoje, Indonezijoje ir 
Jungtinėje karalystėje. 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 

llATSIŲSTA PAMINė.T1i 
Česlovas Senkevičlns 

TRYS IKI ŠIMTO, novelės, ap
sakymai, 248 psl. ir viršeliai. 
Redagavo Regina Grubins
kienė, dail. Marius Zavadskis; 
išleido Pasvalio Mariaus Kati
liškio biblioteka; spausdino 
"Morkūnas ir Ko", Draugys
tės g. 17, LT 51229, Kaunas; 
tiražas 300 egz. Knyga plati
nama Lietuvoje. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



SKAUT VEIKLA 

• Š.m. gegužės 8 d. Kanados vyriausiasis 
skautininkas (Canada Chief Commissioner) 
Steve Kent lankė Thronto skautus (Greater 
Thronto Council). Susitikimas ir diskusijos 
vyko Thronto miesto rotušėje. Pagrindinė 
diskusijų tema buvo "Kaip pagerinti veiklą ir 
pritraukti jaunimą į šią organizaciją?" Į šį 
susitikimą ir posėdį buvo kviesti ir dalyvavo 
LSS Kanados rajono lavinimo skilties nariai. 

V.s. Romas R. Otto 
• Primename tėveliams, kad "Romuvos" 

stovyklos registracija jau vyksta. Visi blankai 
turi būti grąžinti su mokesčiu iki birželio 30 
d., norint išvengti $75 priemokos už pavėluotą 
registraciją. Stovyklos vadovybės nutarimu, 
nebus atleidžiama nuo šios $75 pavėlavimo 

baudos, nebent būtų iš anksto susitarta. Prie 
stovyklos vartų registracijos blankai nebus 
priimami. Jei kas dar negavo registracijos 
blankų, prašome skambinti Amelijai Ginčaus
kienei tel. 905 279-7987. 

• "Romuvos" stovyklavietės valgyklos re
montai tęsiasi. Šią savaitę numatyta išlieti sa
lės ir virtuvės grindis. Po to prasidės darbo sa
vaitgaliai. Numatytos datos: birželio 26-28 
d.d., liepos 3-5 d.d., ir liepos 10-2 d.d. Prašo
me pasirinkti bent vieną savaitgalį ir atvažiuo
ti talkinti virtuvės ir pastato paruošimui sto
vykloms. Kad visiems būtų parūpinta maisto, 
prašome apie dalyvavimą pranešti Rimui 
Sriubiškiui el.paštu ray@sportshows.ca arba 
tel. 905 361-5235. MR 

Susitikime su naujuoju vyr. skautininku (Chief Commissioner for Canada) Steve Kent LSS 
lavinimo skilties nariai: ps Vida SkilancUiūnienė, vs Romas Otto, vs dr. Arūnas Dailydė ir 
ps Gailius Senlms 

AUKOJO 
TWJ!Jlds ŽIBURIAMS 

$2,000 - S. Dronsatavičius; 
$172- K. Grunys; $60 - J. Ki
birkštis, dr. R. Zabieliauskas; 
$50-K. Rašymas, R. Danielius, 
P. Sakalauskas, B. Danaitis, S. 
Gaidauskas; $35 - D. Žukaus
kas, R. Downey; $30 - V. Bar
šauskas, G. Sendžikas; $25 - G. 
Stauskas; $20 - E. Sakas-Slu
der, K. Bruožis, J. Vaškas, B. 
Jonaitis, O. Taseckas; $10 -
L.E. Misevičius, J. Dabrowsk:i, 
J. Gaižutis, R. Lišauskas; $6 -
A. Gudavičius. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $140 - T. Bilda; $120 -
A. Laugalys; $110 - J. Vizgirda, 
K.R. Poškus, J. Ardys, A Bat
tiston, A. Dasys; $100 - J. Šei
dys, J. Nastajus, J. Vieraiti~ l. 
Jok:ubynas, S. Paulaitis, E. Si.š
k:us, V. Grigelytė, dr. G. Gin
čauskas; $90 - V. Pečiulis, G. 
Senkus, R. Rygelis, J. Butkus, 
R. Kairys-Macintosh, L. Sto
siūnas, L. Rutkauskas, E. Bari
sas, R. Geležiūnas, RA Čygas, 
R. Downey, A Mickus, AS. Ši
leika, J. Vėgys, J.R. Balaišis, V. 
Jagučanskas, A. Niaura, B. Da
naitis, O. Senkus, A Jurcevičius, 
D. Augaitis, R. Barisa, J. Kai
rienė, L Zubrickas, D. Paškus. 

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

A.a. Jono Nacevičiaus at
minimui pagerbti TėviJkės žibu
riams aukojo: $100 - l. Nacevi
čienė, Alvina Ramanauskienė; 
$50 - M.J. Zubrickai, Gina 
Stankus; $40 - E. Medri; $30 -
T. Turvydas; $25 - S. Aušrotie
nė, S.A. Medeliai; $20 - G. 
Šiaučiūnas, l.A. Žemaičiai, A. 
E. Jonikas, R. Celejewski, V. 
Puodžiūnas; $5 - J. Budrys. 

A.a. Jonui Nacevičiui mi
rus, reikšdami nuoširdžią užuo
jautą jo žmonai Irenai ir visai 
šeimai, M.D. Jonikai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

I~EGISTEI~E D ;\lASS,\G E TI l ERAPIST 

RASA RUDNITSKY 
JŪSŲ PASLAUGOMS MASAžAS ir FIZ. PRATIMAI 

ESANT: 
> jtampai (stresui), galvos, nugaros, 
sąnarių skausmams, traumoms, 
virškinimo sutrikimams ir kt. ligoms; 

> nėščių moterų ir vaikų masažas 

PR/IMAMI BENEFITAJ ir DRAUDIMAI 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lillibet Rd., Etobicol~e, ON M8Z 3S5 

~w~:iv~ 

DENT~L C~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. c41a> 763-5677 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.50% 
l metų 1.65% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.65% 
5 metų 3.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 

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

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

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% palūkanos 

"Planas 24" Kasdienin i ų 
pa lūka nų čekių / taupomoji 

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

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 čekių 

patarnavimai 

l metų 
2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamas 
l metų JAV dolerių 

TERM INUOTI 
INDĖLIA I 
30-89 d ienų 
90-179 dienų 
180-269 dienų 

1---------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 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% NEKILNOJAMO TU RTO 5 metų 

PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų pa lūkanų 
Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
3.50% 
3.75% 
4.00% 
4.50% 
4.85% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasd ieninių 
kintamųjų 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 nuošimčia i gali 
būti keičiami be jspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERAT10N 
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tai. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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SALFASS ZAIDYNES HAMILTONE 9-0SPORTAS 

2 v ~3'-'----___:_::i~n_~ 

Š.m. gegužės 16-17 d.d. Haąiiltone Įvyko ŠALFASS jaunučių krepšinio pirmenybės. Iš k.: 1- "Lithuanian Athletic Club" treneriai S. Ignatavičius (kairėje) ir 
S. Pacevičius (dešinėje) su SALFASS žaidynių laimėtojais, Hamiltono berniukų "D" komanda. Priekyje stovi (iš k.) Lucas Luza, Griflin Moore, Ignas Slyka, 
Ignas Brazdeikis, Justinas Jareckas, viduryje su kamuoliu - būsimas žaidėjas Augustas Brazdeikis. Visi žaidėjai pasižymėję vietinėse Hamiltono 
Mississaugos ir Oakvilės komandose. S. lgnatavičiaus (25 metus buvusio treneriu, jo vadovaujamom vyrų ir jaunių komandom laimėjus po vieną auks~ 
medali Lietuvos pasaulinėse žaidynėse) teigimu, ši komanda yra "geriausia, kurią esu matęs" (Ntr. S. Ignatavičiaus); 2 - sporto klubo "Anapilis" molekulės 
laimėjo sidabro medalĮ. Komandai vadovavo Romas Otto ir Alvydas Saplys. Žaidėjai iš kairės sėdi: A. Kružikas, L. Budraitis, R. Povilonis, K. Saplys, 
L. Valančius; stovi iš k.: A. Saplys, treneris, T. Bytautas, G. Ivanova, A. Vilkelytė, L. Rentelyt:ė, J. Gelažauskas, R. Otto, treneris; 3 - Anapilio sporto klubo 
berniukų "D" klasė laimėjo bronzos medalĮ. Komandai vadovauja Mindaugas Leknickas. Žaidėjai iš k.: K. Dubiel, F. Janušauskas, A. Craig, L. Kairys, 
V. Balcita; trūksta P. Stasiulevičiaus, M. Leknickas, treneris (Ntrs. R.R. Otto) 

Aukso 
medalis 
lietuviui 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lukui Veržbickui, 16 m. 
jaunuoliui, iš New Lenox, IL, 
Lincoln-Way Central gimnazi
jos pergalės įvairiose varžybo
se dabar yra dažnas reiškinys. 
Bet toks laimėjimas, kokį jis 
pasiekė gegužės 16 d. Šiaurės 
ir Pietų Amerikos valstybių 
triatlono varžybose Oklaho
ma City mieste, buvo pirma
sis jo sportinėje karjeroje. Jis 
šį kartą varžėsi "junior elite" 
grupėje, kurioje buvo daugiau 
nei 50 geriausių atletų ne tik iš 
JAV, Kanados, bet ir Vidurio 
bei Pietų Amerikos valstybių. 

Varžybose jis įveikė dau
giau nei pusšimtį geriausių 
jaunųjų sportininkų. Lukas 
buvo nenugalimas, nepaisant 
to, kad tai buvo jo pirmosios 
tarptautinio lygio tokio pobū
džio triatlono, kuris nuo 2000-
ųjų yra olimpinė šaka, varžy
bos. Varžybas Oklahoma City 
jis pradėjo 750 metrų plauki
mu ir 20 km dviračiu. Į pasku
tinę rungtį - 5000 m bėgimą -
Lukas įsijungė kiek atsilikęs. 
Įveikęs 5000 m bėgimą per 
15:48 min., turėdamas bendrą 
58:03 min. laiką, buvo geriau
sias ir pelnė aukso medalį. 

Taip pat rugpjūčio mėnesį 
žada dalyvauti JAV pirmeny
bėse Colorado Springs eliti
nėje grupėje. Kaip sakė Luko 
treneris ir patėvis Romas Ber
tulis, šį kartą sportininkui bu
vo apmokėta už kelionę ir iš
laikymą. O ateityje jis bus 
nuolat remiamas JAV Olim
pinio komiteto kaip vienas 
perspektyviausių JAV jaunųjų 
sportininkų bėgimo ir triatlo
no srityse. Lukas yra pažangus 
mokinys ir moksle: savo kla
sėje jis yra "honors" sąraše. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
dijos komanda ir nugalėjo 
varžovus rezultatu 6:3. Tai bu
vo 16-oji iš eilės lietuvių per
galė tarptautinėse varžybose, 
- skelbia specialus tinklalapis 
rugby.lt. 

Paulius Mickus (Pauly Plati
nom), imtynininkas, laimėjęs 
Regionai Championship of 
MWF imtynes. Jau 7 metai, 
kai jis gerai pasirodo Kvebe
ko provincijoj. Daugiau infor
macijų apie Paulių internete 
"PRODUCTIONS MWF" 

Ntr. A.J. Mickaus 

Trumpai ... 
• 2011-ųjų metų pasaulio 

vyrų regbio pirmenybių at
krintamųjų varžybų antrojo 
rato rungtynėse Lietuvos 
rinktinė rezultatu 19:3 nuga
lėjo Izraelio komandą bei iš
saugojo viltį žaisti pagrin
diniame čempionato turnyre. 

VP 

• 

• Lietuvos moterų krep
šinio rinktinė Europos čem
pionato antrąsias e pogrupio 
rungtynes Valmiero žaidė su 
Turkijos komanda ir pralai
mėjo priešininkėms po dra
matiškos kovos rezultatu -
66:69. Nesulaikoma lietuvių 
gretose buvo Eglė Staknevi
čienė, kuri pelnė net 30 taškų 
ir atkovojo 10 kamuolių. 

• 55-ą kartą Lenkijoje vy
kusiose J. Kusočinskio atmini
mo (Memorial J anusza Kuso
cinskiego) tarptautinėse leng
vosios atletikos varžybose da
lyvavo trys lietuviai. Vyrų dis
ko metimo sektoriuje varžėsi 
šio sezono antrojo, trečiojo 
bei ketvirtojo rezultatų pa
saulyje savininkai. Disko me
timo rungties rezultatai: 1) 
Piotr Malachowski 65.98 m; 
2) Virgilijus Alekna 63.93 m; 
3) Zoltan Kovago 62.22 m. 

• Ispanijoje "Mare Nost
rum 2009" tarptautinėse plau
kimo varžybose sėkmingai pa
sirodė Vytautas Janušaitis, už
ėmęs antrą vietą 200 m kom
pleksinio plaukimo nuotolyje. 
V. Janušaitis baigmėje nuotolį 
nuplaukė per 2 minutes 2.00 
sekundės ir tik 0.25 sek. pra
laimėjo nugalėtoju tapusiam 

l'EOOS SPECIALISTAS 
CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

llJ> KUL O SKAU MAl 

llJ> PĖD KAUSMAl 

llJ> PIRŠTŲ DEFORMAC JJO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINLAI SUSIRGIMAI 

llJ> !AUGĘ AGAI 

llJ> VIET E NEJAUTRA IR 

H1RURGINIS GYDYMAS 

llJ> S IORŲ P -DŲ PRJ ŽIŪRA 

+ VAIKŲ El E O 

N SKLANDUMAI 

fR EIS OS TRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

+ TERILŪ ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

britui J. Goddard. Trečias -
ispanas A. Cabello Fornsa - 2 
min. 2.94 sekundės. 

• Lietuvos futbolo rinkti
nė Marijampolėje žaidė 2010-
ųjų metų pasaulio čempio
nato Europos zonos septintos 
atrankos grupės rungtynes su 
Rumunijos komanda ir pra
laimėjo varžovams rezultatu 
0:1. Tai buvo ketvirtoji lietu
vių nesėkmė atrankos varžy
bose, ir jie prarado visas viltis 
kovoti dėl kelialapio į baig
mės rungtynes Pietų Afrikoje. 

• Vilniaus Vingio parko 
stadione Lietuvos rugby rink
tinė žaidė pasaulio čempiona
to (World Rugby Cham
pionship ), vyksiančio 2011 m. 
Naujojoje Zelandijoje, atran
kos rato rungtynes su Olan-

• M. Griškonis iš Bidgošč 
klubo "Lotto-Bydgostia-WSG
Bank Pocztowny" 2000 m 
nuotolį įveikė per 6 min. 52.60 
sek. Lietuvis antrąją vietą už
ėmusį lenką M. Slom aplenkė 
7.61 sek. 

• Lietuvos lengvaatletė 
Audra Dagelytė dalyvavo tarp
tautinėse varžybose Prancū
zijos Herouville-Sant-Claire 
vietovėje. 100 metrų bėgimo 
rungtyje lietuvė užėmė ketvir
tąją vietą, nuotolį įveikusi per 
11.93 sekundės, - praneša 
Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija (LAF). Varžybas 
laimėjo Kanados bėgikė 
T. Olupona (11.70 sek.). VP 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

N KILOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST R 1EALTY tiesiog 416-879-4937 

ar į namus 416-231-4937 



Positive Money Messages 
for children 

Whether your child is newborn, in grade school, or teen
aged, it's never too soon to teach them about money. Want to 
give your children a wonderful gift that will last a lifetime and 
help them achieve their dreams? It's not the latest video game 
or computer gadget - those are fleeting contributions to a 
young person's happiness. 

Give them a healthy, positive, self-confident attitude 
toward money and you've made a real contribution to their 
future. It's not hard to do: Parents only need to set a good 
example of sound money management and let the children 
watch and learn. Children need to see how money works in 
the world, how it comes into the family budget and how it can 
be used both wisely and well. 

Setting a good example starts with parents who under
stand their own money attitudes and make adjustments if 
needed. Money is a tool for living, a medium of exchange. 
Children need to see that it is neither good nor bad. We can 
all learn to manage it and use it to achieve our goals in life. 
Families who talk calmly and openly about money are way 
ahead of the game. If children see their parents arguing about 
money, spending recklessly, or agonizing over every purchase, 
they get the wrong impression about the power of money. 
Negative emotions send negative messages, and money be
comes scary and mysterious. Money is an ordinary part of life 
and learning to manage it should be fun, easy, and interesting. 

Help children understand the family finances by letting 
them share the tasks of money management. As they watch 
you pay bills, talk about the process of earning and spend
ing. Children can help with budgeting and shopping for items 
they want and need - and learn the difference. Let them help 
plan a family vacation that involves some spending and saving 
choices. Children learn that sometimes sacrifices need to be 
made to achieve desirable goals. Positive messages about 
money come from feelings of confidence and respect. 
When children see parents budget, plan, and save to reach 
their goals, they feel empowered to do the same. 

Making sure your children develop a positive, healthy 
relationship with money helps them grow up feeling comfort
able in the real world of work and commerce. Young adults 
who have watched their parents living within their means, sav
ing and investing for the future, while enjoying life, too, have 
a head start on their own path to prosperity and well-being. 

Dalia Vaskevicius, CFP 

PROJEKTAS: "LIETUVOS 
TŪKSTANTMEČIO DAINOS 1009-2009" 

Gintarinė veikla 

Gintaro ieškojimas su graibstu Baltijos jūros pakrantėje 
Ntr. Andriaus Grigaliūno 

NORI SUSIRAŠINĖTI 

Mieloji redakcija, rašome mes, antrokai, iš Gelgaudiškio 
vidurinės mokyklos Ilb klasės. Mums yra aštuoneri metukai. 
Labai norėtumėm elektroniniu paštu susirašinėti su vaikais iš 
bet kurios šalies, o ypač su lietuviais, kuriems, galbūt, sunku 
kalbėti ir rašyti lietuviškai. Mes mielai jums padėtumėm 
geriau susipažinti su mūsų šalimi Lietuva, jos kalba, kultūra. 
O jūs tuo pačiu turėtumėte progą mus pamokyti kalbėti ir ra
šyti angliškai. Mes jau antri metai mokomės šios kalbos, tik 
neturime progos bendrauti šia kalba. Būtumėm dėkingi gerb. 
redakcijai, jei būtų galimybė šį mūsų prašymą patenkinti, iš
spausdinti šį laiškelį Jūsų laikraštyje ir gal atsirastų norinčių 
bendrauti. Dėkojame Jums. Antrokėlių vardu jų mokytoja Va
lerija Vilčinskienė. O štai jų adresai:saulutexx@friens club.lt -
Sarūnė Kriaučiūnaitė, sviniukas@one.lt - Samanta Kamaity
tė, kamice12@one.lt - Kamilė Bybartaitė, dosiau@one.lt -
Dovydas Urbanavičius, ingao116@one.lt - Inga Urbanavičiū
tė, ttomas xx@gmail.com-Tomas Adomaitis, karys90@one.lt 
- Ričardas Pašukas. Dėkojame Jums. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Mūsų abiturientai 

Dvyliktosios klasės abiturientai 

Aštuntoji klasė su mokytoja Rima Žemaityte-De Iuliis (dešinėje) ir padėjėja Vida N audžiūnaite 
(kairėje) 

Dar vienas lapas Toronto 
Maironio mokyklos istorijoje 
atverstas - dar vieną kartą iš
leisti abiturientai. Aštuntą 
skyrių baigė šie mokiniai: 
Joana Ažubalytė, Julija De
gutytė, Brigita Gibavičiūtė, 
Adomas Grybas, Erika Kišo
naitė, Sabrina Kulnys-Doug
las, Justė Melkytė, Justin 
Moulton, Simonė Pabrėžaitė, 
Danielė Punkrytė, Lina Sa
monytė, Lukas Sherwood, 
Vaiva Slapšytė, Daniela Šab
linskaitė, Vilkas Švarcas, Va
nesa Valiulytė ir Sandra Vi
gelytė. Aukštesniųjų lituanis
tinių kursų abiturientai - Lu
kas Byra, Paulius Miškinis, 
Skaidra Puodžiūnaitė, Emili
ja Puterytė, Aleksandra Šarū
naitė, Jonas Sungaila ir Lukas 
Tatarsky. 

Per mokslo metų užbaigi
mą birželio 5 d. atsisveikino
me su šiais mokytojais - Rita 
Byra, Viktorija Benotaite ir 
Rimu Danaičiu. Aldona Ši
monėlienė pakeis Maironio 
mokyklos vedėją Virginiją 

Zubrickienę. Brigita Ručins
kienė pakeis Mykolą Slapšį, 
Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų vedėją. Gitana Judvy
tytė irgi pasitraukia iš Aukš
tesniųjų lit. kursų. Linkime 
visiems pasitraukusiems lai
mės savo naujuose užmojuo
se. Tėvų komiteto pirm. Dalia 
Ažubalienė pagerbė pasitrau
kiančius ved. V. Zubrickienę 
ir ved. Mykolą Slapšį dova
nomis ir gėlėmis. 

Mokytoj a Janina Dze
mionienė buvo pagerbta, mo
kytojavusi 10 metų mūsų mo
kykloje. Ved. V. Zubrickienė 
jai įteikė paveikslą. 

Kanados lietuvių fondo 
tarybos pirm. K. Deksnys įtei
kė Fondo premijas ir dovanas 
8 sk. abiturientams - Julijai 
Degutytei, Joanai Ažubalytei 
ir Sandrai Vigelytei už pa
stangas moksle. Dar buvo 
Fondo apdovanoti - Vaiva 
Slapšytė ir Vanesa Valiulytė 
už domėjimąsi istorija ir pa
stangas lietuvių kalboje; Lina 
Samonytė už geras lietuvių 

kalbos žinias. Dovanėles gavo 
Justinas Moulton, Vilkas 
Švarcas ir Adomas Grybas už 
pastangas ir gerą darbą bei 
domėj~mąsi Lietuvos istorija. 
Rima Zemaitytė de Iuliis per
davė S. Bubelienės premiją 
(lentelę) Sandrai Vigelytei už 
pažangą moksle ir darbštu
mą. Donata Puterienė perda
vė A. Puterio premiją (lente
lę) Joanai Ažubalytei už pui
kias lietuvių kalbos žinias. 
Giedra Paulionienė įteikė A. 
Rinkūno premiją (lentelę) 
Julijai Degutytei už stropumą 
ir aktyvumą klasės darbe. 

Dar buvo apdovanoti šie 
Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų mokiniai: A. Rinkūno 
premiją gavo Paulius Miškinis 
už geras lietuvių kalbos ir lite
ratūros žinias; A. Puterio pre
mija buvo paskirta Emilijai 
Puterytei už aktyvumą, atsa
kingumą ir gerą mokymąsi. S. 
Bubelienės premija teko 
Skaidrai Puodžiūnaitei už pa
žangą moksle ir kru~štų 
darbą. Zivilė 

(Ntrs. iš leidinio Toronto Maironio mokykla) 
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AtA 
JONUI NACEVIČIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną IRENĄ, dukrą 
MAGGIE ir sūnų EDDY. Jis buvo "a pillar of the 
'Vytis' sports club". 

Žiba, Stepas /gnatavičiai ir šeima 

AtA 
JONUI NACEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 

jo žmonai IRENAI NACEVIČIENEI, mūsų draugi

jos narei, dukrai MARGARITAI ZALESKIENEI, 

sūnui EDVARDUI, seserims MARGARITAI ZUB

RICKIENEI, JOANAI VALIUKIENEI su šeimomis 

bei visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

----~·~ DENTAL ~ ~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake horc Road E. 104-3945 Doug Leavcns Blvd. 
Mi issauga, ON L5G 1E5 Mi i sauga, ON L5N OA5 

..........._ _ ___, www.walersidcdenlal.ca www.9thlincdcntal.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc . OLS OUP 

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

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

~<ESJV\) ~l>\S 
ART s~ruo10 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jllsit sutelklas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviiĮ 01ga11izacijoms davė 2.38 min dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.63 m/11. dol. bei studentLĮ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. do/. 

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. 

A. a. TEKLĖS ir ADOLFO SEKONIŲ Vardinis 
fondas su nurodymais Kanados lietuvių fondo 

(KLF) pagrindiniame kapitale 
Kanados lietuvių fondas 2008 m. pasipildė 

naujai įkurtu a.a. Tek.lės ir Adolfo Sekonių var
diniu fondu. Visas Sekonių įnašas Fonde pa
siekė $52,100 sumą, p. Sekoniui įnešus $24,900 
2008 metais. 

A.a. Tuklė ir Adolfas Sekoniai 

Pagal KLF statuto penkioliktąjį paragrafą, 
asmuo paaukojęs KLF Turybos nustatytą mini
malų, ne mažesnį kaip $50,000, įnašą fondo 
pagrindiniam kapitalui, gali įkurti vardinį fon
dą su nurodymu/ais, ir pagal susitarimą su Ka
nados lietuvių fondu, metinius nuošimčius ar
ba pelno dalį, gautus nuo investuoto kapitalo 
ir atskaičiavus fondo administracines išlaidas, 
skirti nustatytiems paramos tikslams. 

A.a. Tuklės ir Adolfo Sekonių vardinis fon
das, pagal nurodymą ir KLF susitarimą, skirs 
metinę paramą, per VIiniaus krašto "Vilnijos" 

draugiją Lietuvoje, Vilniaus krašto neturtin
goms mokykloms bei nepasiturintiems studen
tams. 

A.a. Tuklė Valiušytė-Sekonienė ir Adolfas 
Sekonis gimė ir užaugo Lietuvoje. Teklė baigė 
Šiaulių gimnaziją, lankė Vytauto Didžiojo uni
versitetą ir, baigusi Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje, mokytojavo Marijampolės mergai
čių amatų mokykloje. Adolfas, vilnietis, mokė
si elektromechanikos Lietuvoje ir vėliau Vo
kietijoje. 

Antrasis pasaulinis karas nubloškė Tuklę ir 
Adolfą kaip ir daugelį to laiko lietuvių į Vokie
tijos karo pabėgėlių stovyklas. Vėliau abu jau
nuoliai emigravo į Kanadą, susipažino vienas 
su kitu Turonte ir sukūrė šeimą. Abudu Turon
te užbaigė "Marvel Hairdressing" mokyk.Ią ir 
atidarė savo verslą - moterų grožio saloną. 

A.a. Tuklė Valiušytė-Sekonienė ir Adolfas 
Sekonis nuo pat atvykimo į Kanadą aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, finansiškai rė
mė lietuviškas organizacijas bei jų kultūrinę 
veiklą. Po 17 metų turėto verslo Turonte, Tuklė 
ir Adolfas Sekoniai persikėlė ramesniam ir 
sveikesniam gyvenimui į Wasaga Beach, kur ir 
toliau buvo aktyvūs Wasagos lietuvių bendruo
menės nariai. Po a.a. Tuk.lės Sekonienės mir
ties 1995 m., Adolfas Sekonis sugrįžo į Turontą 
ir apsigyveno "VIiniaus Manor" rūmuose. 

Vardinis a.a. Tuklės ir Adolfo Sekonių fon
das Kanados lietuvių fondo kapitale lieka am
žinu simboliu to, kas buvo svarbu abiems Se
koniams - tai meilė ir rūpestis Lietuva, švieti
mo ir kultūros palaikymas bei parama nepasi
turinčioms šeimoms ir jų vaikams. Jie įsijungė 
į vis didėjantį KLFvardinių fondų sąrašą, kuris 
dabar siekia septynis (tai Koyelaičių, Kantau
tų, Skrebutėnų, Balsių, Tumošaičių, Sidaro ir 
dabar Sekonių). 

2008 m. pabaigoje KLF pagrindinis kapi
talas viršijo $5.0 milijonus. 41.4 nuošimčių šio 
kapitalo - tai vardiniai fondai su nurodytais 
tikslais. Likusis kapitalas - bendri įnašai, atke
liavę į Kanados lietuvių fondą iš gautų aukų 
atminimui, palikimų bei narysčių. 

Infonnacija-DBS 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo lėšų telkimo posėdis įvyko birželio 9 d. 

Galima įsigyti kvietimus į "Auksinį vakarą" spalio 24 d. skambi
nant Juditai Kavaliauskienei, 416-532-5337 arba rašant jucĮx ka
valiauskas@hotmail.com. Kviečiame visus dalyvauti ir prisidėti 
prie slaugos namų projekto. Thm tikslui aukojo: $1,000 H.E. Ste
paičiai, $200 V.B. Biretos, A. Jagėla ir Z. Dobilas, $50 J.S. And
ruliai ir P. Sungaila. Tuip pat sveikiname visus bėgikus, kurie daly
vavo "Turonto Challenge" birželio 14 d.ir paaukojo surinktas au
kas slaugos namams. Visiems nuoširdus ačiū. Birželio mėn. laik
raštėlyje "SNAP-Bloor West" buvo įdėta lėšų telkim.o komiteto 
nuotrauka ir trumpas aprašymas apie vajaus veiklą. Dėkojame 
Romui Puteriui ir Zitai Semeniuk. Labdaros fondo valdybos po
sėdis bus liepos 13 d. ir lėšų telkimo komiteto posėdis liepos 
14d. GP 

Paieškojimas 
Angelė Liudvika Pavlovienė ieško bro

lio Povilo Robliausko, gimusio 1923 m. Ba
tiškių kaime, Zarasų apskr., po karo gy
venusio Turonte. Galintys apie jj suteikti 
žinių prašomi rašyti adresu: A.L Pavlovienė, 
Slankų g. 19, Kaunas, Lithuania. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 

ERIKOS LF ŽINIOS 

Amerikos lietuviq fondo 
spaudos .konferencija įvyko š.m. 
birželio 17 d., Pasaulio lietuvių 
centre, konferencijų kambary
je, 14911127th St., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-1616. 
Konferencijoje buvo pateikti 
2009 metų pelno skirstymo 
duomenys. Inf. 

-''VILNIAUS RUMUOSE" 
(1700 Bloor St.W., Toronto), ketvirtame aukšte, 

YRA NUOMOJAMAS 
dviejų miegamqjų butas lietuvių kilmės 

Kanados piliečiams nuo 55 metų amžiaus 
(800 kvadratinių pėdų, du tualetai, balkonas). 

Šio buto .kaina (be nuolaidos) - $1,157. 
Skambinti į raštinę tel. 416 762-1777. 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:,~~-ioi--'5:-~--\)}~.;· .:.;,_~ .. ~ 

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

(905) 333-5553 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

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.atfiliated insurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakvi lle, ON L6J 5A2 
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Montrealio lietuvių choras 
keliauja į Lietuvą 

Geguiės 24 dieną Montrealio lietuvių choras sėkmingai ldbaigė savo dainavimo semną koncertu 
ir illeidimu savo treBos kompaktinės plokštelės LIETUVA. Šioje plokštelije yra dalis repertuaro, 
kuris bos dainuojamas Lietuvos tūkstantmečio Dainą dienoje, liepos 6 Vilnioje. Montrealio 
Lietuvių choras didžiuojasi, kad jis yra vienas iš dicliiaosių išeivijos chorų, dalyvaujančią šioje 
šventėje. Po dvejų metų darbo ir pastangą !lis choras \'yksta i Lietuvą su pačiais jauniausiais ir 
vyriausiais savo dalyviais. Choro nariai ir vadovas Aleksandras Stankevičius nuoširdžiai dėkoja 
savo pagrindiniams rėmėjams: Montrealio lietuvių kredito DDijai LITAS ir KANADOS LIETIMŲ 
FONDUI ui paramą plokštelės iHeidimoi ir kelionės išlaidoms. Tegu. lietuviška daina ilgai 
skamba montrealiečiq tarpe! Ji1I 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), daJymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8SJL 
KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū

pino keliaujantiems i užsienį ir 
anykstantiems i Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel 416 
588-2808 ext. 26 dienos meto. 

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

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. 

šv. Jono lietuvių kapinėms 
pavasarinio kapinių lankymo 
proga birželio 7 d . aukojo: 
$1,000 - G. Kuzmienė; $200 -
E. Petrulis; $175 - B. Petrušai
tis; $150 - A. Vaišnoras; $100 -
A Ramanauskienė, R. Vaišvila, 
A Valadka, L. Balsys, A. J asi
nevičius ir R. Lukavičius, R. 
Rocys, V. Poškaitis, P. Lapienis, 
M. ir D. Jonikai, A. Sek.onis, l. 
Girnienė, M. Barteškienė, A. 
Jurcevičienė; $60 - J. Vegys, 
A .O'Donohue; $50 - D. Bar
kauskienė, A Keršis, B. Dirsie
nė, A. ir l. Zalagėnai, J. Maci
jauskas, A. Augaitis, V. Jasine
vičius, R. Oleka, L Einik:is, H. 
Vaičeliūnas, D . Beržaitis, R. ir 
D . Biskiai, Z. Augaitienė, O. 
Dementavičienė, R. ir E. La
pieniai, A. Petkevičius, V. 
Dimskis, J. Petronis; $40 - P. 
Stauskas, R. Šakalinis, V. Yčai-

tė-Abell; $30-E. ir M. Kaza
kevičiai; $20 - Z. Petryla, R . 
Bekerienė, A ir A. Sukauskai, 
J. Vaina, P. ir T. Pargauskai,B. 
ir A. Samsonai, V. Ručienė; $10 
- P. Daržinskas. 

šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 - L. 
Sukauskienė, C. Pakštienė ir 
vaikai (a.a Broniaus Pakšto X
ųjų mirties metinių paminėji
mui); $400 - F. Venckevičius; 
$300 - L. ir E. Adomavičiai; 
$250 - K. ir E. Oudinskai; $200 
-I. Ross,(). Skrebūnienė; $150 
-A. Sagevičius; $100- S. ir E. 
Kuzmickai; $100 - D. Barkaus
kienė, E. Geldutis, l. ir V. Liš
kauskai (a.a . tėvelių A. ir e. 
Venckų atminimui), K. ir J. Ba
tūros, F. Mačiulienė; $50 - A. 
Petkevičienė. Kapiniq valdyba 
dėkoja visiems aukojusiems. 

PASIRUOŠĘ KELIAUTI PO EUROPĄ?.' 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Šeštadienį, birželio 13, 
Delhi Šv. Kazimiero parapija 
atšventė savo 50 metų gyvavi
mo sukaktį. Iškilmėse dalyvavo 
ir 3 v.p.p. Mišias su suvažiavu
siais kunigais aukojo vysk. Jo
nas Ivanauskas. 

• Sekmadienį, birželio 14, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišias aukojo ir mūsų 
jauniesiems Sutvirtinimo sakra
mentą bei vaikučiams Pirmąją 
Komuniją teikė vysk. Jonas Iva
nauskas. Pirmąją Komuniją pri
ėmė: Lidija Rentelytė ir Aida 
Vilkelytė. Sutvirtinimo sakra
mentą priėmė: Joana Ažubaly
tė, Alina Comeau, Jordana Co
meau, Vaiva Dzemionaitė, Do
minykas Grigutis, Rytė Krilavi
čiūtė, Viktoras Maksimavičius, 
Maksytė Olekaitė, Pranas Par
gauskas, Rimas Rėkus ir Linas 
Vilkelis. 

• Lietuvoje mirė a.a. Mari
ja Bagočiūnienė, sesuo mūsų 
Delhi parapijos komiteto nario 
Petro Lapienio. 

• Suvalkų krašte mirė a.a. 
Magdalena Čebatorienė, sene
lė mūsų parapijiečių Irenos 
Maksimavičienės ir Teresės 
Grybienės. 

• Atsiprašome Anapilio 
autobusėlio keleivių, kad auto
busėlis Kapinių lankymo dieną 
jų nepaėmė 11 v.r. Mišioms. 
Stengsimės, kad ateity tokių 
nesusipratimų nebūtų. 

• Vasaros metu, pradedant 
liepos 5 sekmadieniu ir baigiant 
rugpjūčio 30 sekmadieniu, Lie
tuvos kankinių šventovėje bus 
tik vienerios Mišios 10 val. ryto. 
Tuo metu poriniais sekmadie
niais Mišių skaitinius skaitys 
nuolatiniai 11 v.r. Mišių skaito
vai, o neporiniais - 9.30 v.r. Mi
šių skaitovai. Jeigu kam neaiš
ku, prašome kreiptis į Ireną 
Paznėkienę arba dr. Kazimierą 
Jonušonį. 

• Anapilio sodybos vaikų 
ir jaunimo choro "Gintarėliai" 
jaunimo grupė šią vasarą ruo
šiasi dalyvauti Lietuvos tūks
tantmečio paminėjimo Dainų 
šventėje, į kurią iš viso pasaulio 
suvažiuos apie 40,000 daininin
kų. Tai renginys, kuris paliks 
neišdildomą įspūdį jaunimo at
minty. Norinčius paremti šią 
"Gintarėlių" išvyką, prašome 
skambinti tel. 905 276-6815. 

• Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage gegužės
birželio numeris. Taipgi galima 
įsigyti "Dainavos" vyry vieneto 
garsaplokštę (CD) "Sešiese". 

• Mišios birželio 21, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Au
gustą Underį (metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje birželio 21, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. Re
natą Jackienę; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje birželio 20, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną 
Mačiulienę ir Ireną Mačiulytę
Kunii. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choras. Per tas Mišias 
malda ir giesme buvo paminėti 
išvežtieji į Sibirą. Birželio 21 d. 
per 10.45 v.r. Mišias giedos 
"Retkartinis" parapijos choras. 
Po šio giedojimo visi chorai 
pradeda vasaros atostogas. 

• Vasaros sekmadieniais 
Mišių tvarka nesikeičia - 8 v.r. 
lietuvių k., 9 v.r. anglų k., 10.45 
v.r. lietuvių k. ir 12.15 v.d. lietu
vių k. "Kretingos" stovyklavie
tėj stovyklų metu Mišios būna 
11 v.r. Išpažinčių klausoma 
prieš kiekvienas sekmadienio 
Mišias tol, kol būna einančių. 

• SHARE LIFE Toronto 
arkivyskupijos vajui per tris rink
liavas nebuvo surinkta tiek, kiek 
buvo surinkta pernai. Prašom 
tuos, kurie dar neprisidėjo prie 
šios arkivyskupijai svarbios rin
kliavos, tai padaryti kuo greičiau. 

• Birželio 14 biuletenyje 
buvo paskelbtos pavardės visų, 
kurie darbu prisidėjo prie pa
vasarinio vartotų drabužių ir 
daiktų išpardavimo. Sąraše, ne
skaitant valdybos narių, buvo 
185 eavardės, iš jų 27 studen
tai. Sis išpardavimas atnešė 
$19,900 pelno. Kitas išpardavi
mas vyks šių metų rudenį, spalio 
22-23 d.d. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Adelė Radžiūnaitė su 
Travis Caron. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj šią vasarą vyks trys stovyk
los. Pirma bus liepos 5-18 d.d. 
lietuvių kilmės vaikams, kurie 
nekalba lietuviškai; lietuviškai 
kalbantiems liepos 19-rug
pjūčio l d.d. ir jaunom šeimom 
su vaikais rugpjūčio 23-29 d.d. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 21: 8 v.r. už a.a. Leonę 
Juškienę; 9 v.r. už a.a. Mariją 
Leikūnienę; 10.45 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, už 
a.a.Joną Dirmantą ir a.a. Ma
rytę Valančienę; 12.15 v.d. už 
a.a. Kazimierą Kiaunę. 

Sibirinių trėmimų minėji
me, kuris šiais metais vyko Sv. 
Petro estų liuteronų šventovėje 
sekmadienį, birželio 14, dalyva
vo labai mažas lietuvių skaičius. 
Viena iš priežasčių galėjo būti 
- nuotolis, laikas (l v.p.p.) ir 
neįprasta vieta. Inf. 

Dainų šventė "Amžių su
tartinė" prasidės liepos l d.Vil
niuje, bus didžiausia ir spalvin
giausia per 85 metus trunkan
čią šalies dainų švenčių istoriją. 
Dainų šventė išaukština žmo
gaus kūrybinę saviraišką, meno 
kūrėjų galias, tautinės kultūros 
gyvybingumą, Tėvynės meilę ir 
solidarumą. Lietuvos suaugu
siųjų ir moksleivių Dainų šven
tės rengiamos kas ketveri me
tai. Apie Dainų šventės pro
gramą informacija skelbiama 
interneto tinklalapyje www.dai
nusvente.lt. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį,birželio 21, 
pamaldos 9.30 v. ryto. 

• Sekmadienį, birž. 14, pa
rapijos iškylos pamaldose buvo 
prisiminti sibiriniai trėmimai. 
Po pamaldų Vytautas Bireta 
įteikė parapijai Prisikėlimo kre
dito kooperatyvo skirtą $2,000 
paramą, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame. 

Maironio mokyklos žinios 
•Nuoširdžiai dėkojame už 

gautas aukas iš Prisikėlimo 
parapijos $1,500; KLB Toronto 
apylinkės $200; V.V. Paškų $50 
ir R.G. Paulionių $50. 

• Paskutinė mokslo metų 
diena buvo birželio 13. Moky
tojai trumpai posėdžiavo, ap
svarstė ką tik užbaigtus metus, 
apžvelgė ateitį. Buvo pasvei
kinti mokytojai, kurie jau 5 
metus dirba: Birutė Degutienė, 
Rimas Danaitis ir Rima Sap
lienė. Atsisveikinome su išei
nančiais mokytojais ir vedėja 
Virginija Zubrickiene. Vėl į 
mūsų tarpą grįžo buvusi ved. 
Aldona Šimonėlienė. Taip pat 
grįžta į mokyklą mokytojos No
ra Jančiukaitė ir Janet Kriščiū
nienė, kuri vadovaus muzikos 
programai. 

• Linkime visiems mokyto
jams, mokiniams ir tėvams gerų 
atostogų! Sugrįšime į mokyklą 
rugsėjo 19 d. Zivilė 

Giedosime Lietuvos himną! 
Otavoje numatome kartu 

su Lietuvių bendruomene susi
rinkti liepos 5 d. Parlamento 
kalnelyje, ten sugiedoti himną 
(pirm. Rūta Kličienė orga
nizuoja), po to susirinkti amba
sadoje šventiškai pabendrauti. 
Būtų puiku, jei ir kitos KLB 
apylinkės įsijungtų į šią Tūks
tantmečio iniciatyvą!Amb. inf. 

Tėviškės žiburių paskuti
nis numeris prieš atostogas 
bus liepos 28 d. Po atostogų 
pirmas numeris išeis rug
pjūčio 25 d. 

Šiaurės Amerikos chorų 
dirigentams studijų savaitgalis 
įvyks Dainavoje š.m. rugpjūčio 
20-23 d.d. Tai paruošiamasis 
renginys IX-ajai Dainų šventei, 
kuri įvyks Toronte 2010 m. lie
pos 1-4 d.d. Studijų savaitgaliui 
registruotis: www.dainusvente. 
QĮg arba kreiptis į Ritą Kliorie
nę Rita@Exultate.us IX DŠ inf. 

STUDENTĖ ieško bet kokio 
darbo. Skambinti Daliai tel. 
416 621-2339. 

CO STRUCTION TD. 

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 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

"Neringos" stovyklos: liepos 3-4 d.d. bus švenčiamas "Ne
ringos" 40-metis. Stovyklos lietuvių kalba: liepos 5-11 d.d. -
šeimoms (vietos jau gali nebūti); liepos 12-26 d.d. - 8-16 m. vai
kams; liepos 26-rugp. l d.d. - tęsinys 13-16 m. vaikams; rug
pjūčio 23-30 d.d. aštuonios meno dienos "Neringoje" suaugu
siems. "Neringa" taip pat ruošia stovyklas anglų kalba www.ne
ringa.org 

Aušros Vartų parapijos choras baigia giedojimo sezoną bir
želio 21 d. Dėkojame choristams už nuoširdų ir gr~ giedojimą. 

Šventės: birželio 19 d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies šventę; 
birželio 21 d. minėsime Tėvo dieną. 

Elena Narbutytė Vaiko tėviškės namams paaukojo $100. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
St. Domenic Parish kasmetinės golfo varžybos įvyko šešta

dienį, birželio 13, Mohawk Hill Golf Course prie Montrealio. 
Dalyvavo 73 žaidėjai, nuo 16 iki 93 metų. Dalis jų buvo Šv. Ka
zimiero parapijiečiai ir kiti lietuviai. Kaip visadą. Edythe Mac
Kenzie ir jos šeima suorganizavo šią golfo dieną. Siemet prie or
ganizavimo prisijungė Linda Visockaitė-Poole ir Sharon Banks
Rašytinienė. Geriausi golfo žaidėjai buvo iš St. Domenic Parish. 
Žaidėjai džiaugėsi gražia, šilta, saulėta diena. Visi gavo premijas 
ir pavalgė skanius pietus. VL 

Montrealio jauni choristai džiaugiasi naujais marškinėliais, 
kuriuos jiems jau padovanojo IX Lietuvių dainų šventės 

ruošos komitetas. Dainingų metų visiems! Ntr. R. Kurienės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'fa.X: 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 

Sveikindami lietuvių tautą, švenčiančią savo vardo tūkstantmetį, linkime visiems, 
vykstantiems į tėvynę laimingos kelionės! 

Ypač sveikiname sportininkus, šokėjus, choristus, kurie, ištiesdami rankas savo sesėms ir broliams Lietuvoje, veiksmu, muzika, šokiu ir 
daina, kartu parodys ir visam pasauliui Lietuvos kultūrinį gyvybingumą ir ryžtingą tautinę dvasią tėvynėje ir išeivijoje. 

LAUKSIME VISŲ TORONTE 2010 M. VASARĄ! IX Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas 




