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Medinės dešros 
Prieš 69 metus birželio 15 dieną Lietuvą užplūdę rau

donieji okupantai ir pasidairę po parduotuvių vitrinas, nu
tarė, kad mėsinėse sukabintos dešros esančios medinės, ir 
tai esą buržuazinės valdžios propaganda, suorganizuota so
vietų sutikimui. 

T os medinės dešros per savaitę kitą buvo raudonar
miečių bei jų žmonų išpirktos ir suvalgytos. Gana 
pasisotinę tada jie ėmė skelbti, kad traukiniai, pilni 

apelsinų, paruošti ir tuoj pajudės iš broliškų respublikų į 
Smetonos nualintą Lietuvą. Į klausimą, kur tiek daug apel
sinų auga, atsakė, kad Sovietų Sąjungoje juos fabrikuose 
gamina. Štai tau kad nori - tai bent šalis, Lenino sukurtas 
rojus, kokiu tuoj ir Lietuva pavirs. Na, ir pavirto, ir vagonus 
"ištuštinus" reikėjo gi ką nors parvežti genialiam vadui ir 
visos žmonijos tėvui. Kaip žinome, po metų tie vagonai 
negrįžo tušti - jie parvežė sovietinių apelsinų persivalgiu
sius didžiosios tėvynės išdavikus, kad Sibire bent kiek su
plonėtų. Jei nebūtų šlykštu ir graudu, būtų juokinga. Kad ir 
pro ašaras buvo iš ko kurti naujų anekdotų. Okupantų nai
vus melas sklisdavo tuoj pat visur, vos tik sumobilizuotiems 
agitatoriams prasižiojus. Kyla klausimas, ar buvo lengva 
karjeristams pasiversti klounais bei melagiais ir savo kaimy
nams bei artimiausiems draugams tauzyti tokius niekus, ku
riais nors ir menkiausias suabejojimas ar išgirdus ryškesnis 
šypsnys galėjo būti rojaus kūrėjų įvertintas 58-uoju straip
sniu. Yra psichologine logika grindžiamų duomenų, kad vis 
dėlto dauguma tų melagių žinojo, kad meluoja, nes to 
reikalavo geras pareigų atlikimas. Manoma, kad šitokia 
dviveidystė ir privedė prie sovietinės imperijos silpnėjimo, 
nes melas su tiesa susimaišęs pagamino tokį sprogmenį, 
kad prieš jį nieko nebereiškė nei tankai, nei raketos. 

U ŽTEKO B. J elcinui užlipti ant tanko ir pasakyti, 
kad didžioji klaida turi būti atitaisyta - ir viskas vir
to aukštyn kojom. Tai unikalus reiškinys pasaulio 

istorijoje, rodantis, kad su tiesa žaisti negalima. Tiesa yra 
kažkas daugiau, negu buvusi G. Zimano "Tiesa" su nesąmo
nių prirašytais propagandiniais puslapiais, kurie tolydžio 
nebetenkino naujai išaugusios rusų ir lietuvių intelektualų 
kartos. Pastaroji greitai pamatė, kad sistema "žudyti ir val
dyti" nebetinka jokiai idėjai įgyvendinti. Terorizmas, vykdo
mas pačių valstybės vadovų, negali būti niekaip pateisina
mas, skirstant savo piliečius į geruosius ir bloguosius, su 
partijos ženkliukais ir be jų. Įvairiais "valymais" tebuvo pa
laikoma diktatoriaus pozicija, tartum valstybė tebūtų_ buvusi 
jo dvaras, kuriame tik vienas šeimininkas visagalis. Siurpūs 
laikai buvo. Lietė jie ir Lietuvą. Šiandien į juos žvelgdami, 
turėtume nuoširdžiai džiaugtis, kad nieko panašaus nei tė
vynėje, nei jos kaimynystėje nesikartoja. Tiesa, šiek tiek ne
rimo kelia Maskva, pagal reikalą atsiribodama nuo Sovietų 
Sąjungos tęstinumo ir tęstinumą pabrėžianti net iki Stalino 
pagarbinimo ten, kur savaip naudinga. Toks dviveidišku
mas, atrodo, didžiajam kaimynui ir toliau reikalingas. Jis 
tampa jėga, jeigu laiku neatpažįstamas. Savitarpinės pagal
bos bei nepuolimo sutartys anuomet mūsų vadų buvo sutik
tos kaip nuoširdžių rusų tarti ir užrašyti žodžiai. Vaidinimas 
apie pagrobtą kareivį klastingų dviveidžių buvo pristatytas 
kaip tikrovė, su kuria turėjo skaitytis Lietuva. Viso to pada
riniai - ultimatumas, okupacija, areštai, trėmimai, valstybi
nės gerovės sugriovimas. Birželio 15-osios prisiminimas te
stiprina budrumą, kad nepasikartotų tragedija, sukurta pa
sitikėjimą reiškiamais parašais, šypsenomis ir paglostymais. 
Prisimintina ir tai, kad niekas už mus nekovos, jei būsim 
apgauti ir pasyvūs. ČS 

v 
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Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Klepočiuose, kur vyksta suėjimai tautinių švenčių 
progomis Ntr. V. Kapočiaus 
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ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ 

Sunki lietuvių tautos da
lia. Sunki todėl, kad suleidusi 
giliai šaknis prie vieškelio, 
jungiančio Rytus su Vakarais 
- slavus su germanais. Istori
jos puslapiai liudija, kad dau
gelį kartų reikėjo atlaikyti 
dažnus puolimus, nepalūžti 
vergijos gniaužtuose. Juo
džiausiomis tautos dienomis 
lietuviui atrama buvo garbin
ga praeitis. Esame Lietuvos 
karaliaus Mindaugo, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytau
to, nesuspėjusio užsidėti kara
liaus karūnos, sutriuškinusio 
kryžiuočių galybę, kitų gar
bingų, didžiųjų kunigaikščių 
ainiai. 

Prisiminkim laikus, nešu-

sius Lietuvai nelaimes. Aust
rija, Rusija ir Prūsija, pasiūlius 
prūsų karaliui Fridrichui, ne 
vieną kartą dalijosi Lietuvos
Lenkijos respublikų teritori
jomis. 

Trečiojo pasidalijimo me
tu, vykusiu 1795 m., Lenkijos 
žemėmis dalijosi visos, o visą 
Lietuvą pasigrobė Rusija. Ap
gaubė Lietuvos žemelę ilga 
tamsi naktis be ryto. Rytiniai 
pavergėj ai Lietuvą pavertė tri
mis gubernijomis: Vilniaus, 
Kauno, Gardino. Šalį pavadi
no Rusijos šiaurės vakarų 
kraštu. Politiniam žemėlapy 
Lietuvos vardo neliko. Carai 
gramzdino tautą į tamsos ir 
alkoholizmo liūną. Lietuvos 
žemėj, kaip grybai po lietaus, 
prasidėjo smuklių dygimas. 
Vargšai baudžiauninkai, net iš 

bažnyčios grįždami, nepa
miršdavo pas Leibą užsukti. 
Pragerdavo paskutinius gra
šius. Laimei, gelbėti tautą iš 
pražūties atėjo vyskupas Mo
tiejus Valančius. 

Tauta blaivėjo. Troškimas 
laisvais būti augo. 1831 m. 
prasidėjo sukilimas Lietuvoj 
ir Lenkijoj. Sukilę Lietuvos 
valstiečiai reikalavo baudžia
vos panaikinimo. Sukilimas 
buvo numalšintas, o tauta la
bai nukentėjo. Daug žmonių 
buvo nužudyta, ištremta Sibi
ran, uždarinėtos šventovės, 
uždarytas Vilniaus universite
tas. Aukso raidėm istorijoj 
įrašyti sukilėlių vadų vardai. 
Garbingas jaunos karžygės 
Emilijos Platerytės vardas. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Rožinio maldos galia 
Pačiu pavojingiausiu žmonijai laiku, kai 1917 m. Rusijo

je brendo bolševikų revoliucija, - šėtono valstybės užuomaz
ga, - Dievo Motina Fatimoje trims vaikams apreiškė pasau
lio gelbėjimo žinią. Apsireiškusioji Madona vaikams paskel
bė, kad komunistinė Rusija atsivers, jei popiežius ir visi pa
saulio vyskupai paves Rusiją Marijai - Jos Nekaltajai Sir
džiai. Popiežius Jonas Paulius 11 komunistinę Rusiją paau
kojo Nekaltajai Marijos Širdžiai tiktai 1984 m. kovo 25 d. -
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijos šventėje. Po metų 
Sovietų Rusijoje atėjo nauja vadovybė ir prasidėjo perestroi
ka, kurioje sugriuvo komunistinė imperija. Raudonasis slibi
nas dar bandė atsistoti 1991 metų pučo eagalba, bet ir čia jis 
buvo sužlugdytas rugpjūčio 22 dieną - Svč. M. Marijos Ka
ralienės šventėje. 

Pagaliau tų pačių metų pabaigoje sovietinių respublikų 
prezidentai Belovežo girioje pasirašė Sovietų Sąjungos likvi
davimo aktą. Tai įvyko 1991 m. gruodžio 8 dieną - Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventėje. 

Tačiau ne visi dvasininkai prie to Rusijos paaukojimo ir 
pasiaukojimo Nekaltajai Dievo Motinai prisidėjo, todėl ne 
tik komunizmo, bet ir hedonizmo puvėsiai tebenuodija žmo
niją. Dar daugiau - šėtono dvasia vis daugiau užvaldo krikš
čioniškąjį pasaulį, nes patys krikščionys tampa tos dvasios 
bendradarbiais, agentais ir vergais. 

Kadangi ne visi katalikai renkasi pragarą, todėl jie turi 
galimybę ne tik patys jo išvengti, bet ir savo šalį išgelbėti. Fa
timos Dievo Motina ragino: nuolat kalbėti Rožinį; bendrauti 
su Marija apmąstant paslaptis; atsiprašyti už Marijos garbės 
eaniekinimus; pasiaukoti ir kitus aukoti Nekaltajai Marijos 
Sirdžiai. Kun. Petras Pavličekas, Fatimos Rožinio apaštalas 
Austrijoje, nurodė, kad daugiau negu 700,000 austrų (10% 
šalies gyventojų) buvo įsipareigoję kasdieną kalbėti Rožinį, 
prašydami išvaduoti Austriją iš sovietų okupacijos. Kunigas 
rėmėsi Fatimos Marijos pažadu, kad išgelbėti gali Rožinio 
malda. Per 8 metus į Gyvąjį Rožinį įsijungė dešimtadalis 
austrų, ir 1955 m. gegužės 13 d. sovietai pasitraukė iš Austri
jos. Tai įvyko Švč. Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo 
Fatimoje 38-jų metinių dieną. 

Pirmiausia - turi būti pačių besimeldžiančiųjų tikras at
sivertimas: vengti nepadorių madų ir vaizdų; nekritikuoti 
dvasininkų, bet už juos daug melstis; nieko nekeikti, bet už 
klystančius melstis ir juos laiminti; dažnai prisiminti Viešpa
ties kančią ir mirtį; praktikuoti sakramentinę atgailą; saugoti 
ištikimybę Jėzui, ypač Eucharistijoje. 

Šiandieninę Lietuvą užpuolė šėtono legionai su savo žu
dančiais ginklais: alkoholizmu, pornografija, ištvirkimu, ho
moseksualizmu. Politikai tam beveik nesipriešina, o Bažnyčia 
darosi bejėgė, nes nuolat mažėja darbuotojų skaičius. Visa 
tai suvokę ir pripažinę savo bejėgiškumą, išsigelbėjimui turi
me tik paties Dangaus mums duotą galimybę - Dievo Moti
nos pagalbą. Jeigu visose Lietuvos parapijose susiburtų Gy
vojo Rožinio grupės, kurių nariai laikytųsi šešių katalikiško 
gyvenimo principų ir Dievo Motiną melstų dvasinio Lietuvos 
Atgimimo - tai jis ir įvyktų! Šio įsipareigojimo turėtų nedel
siant imtis ne tik parapijų aktyvistai, bet ir visų katalikiškų 
organizacijų nariai. 

Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! (Jn 16,33). 
Atsiuntė prel. A. Svarinskas, Lietuva 

Grigališkasis choralas grįžta 
į Lietuvą 

Vienas iš seniausių litur
ginės muzikos žanrų - griga
liškasis choralas - grįžta į Lie
tuvos muziką. Šio labai seno 
tradicinio giedojimo ištakų 
reikia ieškoti beveik 2 tūks
tantmečių istorijoje. Niekas 
negali pasakyti, kada pirmoji 
sakytinė malda Dievui tapo 
giesme, bet rašytiniuose šalti
niuose yra paliudijimų, kad 
buvo giedama nuo pat krikš
čionybės atsiradimo. 

Krikščionių persekiojimo 
laikais giesmės ar psalmės 
skambėjo slaptuose jų sambū
riuose, o l tūkstantmečio 4-
uoju šimtmečiu, legalizavus 
krikščionybę, giedojimas tam
pa svarbia liturgijos dalimi. 
Kiek vėliau Romoje įkuriama 
Schola Cantorum (giedotojų 
mokykla). Kaip lygiateisė Ro
mos (lotynų) katalikų bažny
čios apeigų dalis, vienbalsis 
giedojimas įsitvirtino 5-6 šimt
metį. Tuometinis popiežius 
Grigalius l Didysis ( 590-
604 ), vienas iš 4 Romos (loty
nų) Vakarų katalikų bažnyčios 
tėvų, vėliau paskelbtas šven
tuoju, pertvarkė šv. Mišių eigą 
ir patvirtino liturginio giedoji
mo stilių, vėliau ir pavadintą 
Grigaliaus vardu. 

Grigališkasis giedojimas 
- pati seniausia vokalinės mu
zikos rūšis (monofonija), kai 
kūrinys turi tik melodiją, bet 
ne harmoniją, jis atliekamas 
vienbalsiai. Toks giedojimas, 
atsisakant kitų muzikinės iš
raiškos galimybių, skatina su
sikaupti, jis patraukia dėmesį 
giesmės turiniu ir jos paskirti
mi, išryškina natūralų balsų 
grožį. 

Grigališkasis choralas, ta
pęs pagrindine Romos Kata
likų Bažnyčios muzika, labai 
svarbus visai Europos muzi
kos istorijai. Šiuo giedojimu 
pagrįstos visos liturginės gies
mės, jis sudarė sąlygas atsiras
ti ir didesnės apimties kūri
niams - liturginei dramai ir 
misterijai, o vėliau ir pasaulie
tinei muzikai. 

Ispanų dail. Francisko de 
Zurbaran paveikslas "Šv. 
Grigalius" Sevilijos meno 
muziejuje 

Europoje grigališkasis 
giedojimas paplito ir sukles
tėjo ankstyvaisiais viduram
žiais. Į Lietuvą šis giedojimo 
būdas atkeliavo kartu su 
krikštu ir domininkonų vie
nuolijomis, ypač paplito Lie
tuvos Didžiosios kunigaikštys
tės laikais. Vilniuje nuo 1513 
m. Šv. Jonų šventovėje veikė 
pirmoji Vilniuje ir Lietuvoje 
grigališkojo giedojimo mo
kykla. 

Grigališkojo giedojimo 
tradicijas bandė varžyti ir at
mesti carinė Rusija, po pasku
tinio padalijimo 1795 m. prisi
jungusi didžiąją Lietuvos dalį 
ir persekiojusi katalikų tikybą 
bei tradicijas. Ne lengviau bu
vo ir sovietinės okupacijos 
metais, kai buvo persekiojama 
bet kokia religinių veiksmų 
laisvė. 

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, stiprinant Lietu
vos Bažnyčią ir jos veiklą, at
gaivinamos ir jos tradicijos. 

Prieš dešimtmetį Palendriuo
se (Kelmės rajonas) buvo 
įsteigtas benediktinų vienuo
lynas. Jo broliai į savo apeigas 
įjungė ir grigališkąsias gies
mes. Jie yra išleidę grigališkų
jų giesmių garsaplokštę, pra
sidedančią adventine giesme 
"Rorate Coeli..." (Rasokite 
dangūs)" ir pavadintą gies
mės vardu. 

Vilniaus valstybiniame 
universitete prie šv. Jonų 
šventovės jau treti metai vei
kia grigališkojo giedojimo 
mokykla Schola Cantorum 
Vilnensis. 

Su grigališkojo giedojimo 
istorija ir tradicijomis galima 
susipažinti Kražiuose rengia
moj e vasaros stovykloje Ad 
Fontes. Čia, be teologijos ir fi
losofijos temų svarstymų, 
vyksta ir giedojimo pamokos. 
Ne seniai Schola Cantorum 
Vilnensis vyrų grupė (vadovas 
Romualdas Gražinis) dalyva
vo 10-ajame pasauliniame gri
gališkojo giedojimo festivaly
je Belgijoje, Watou mieste. 
Jame dalyvavo atlikėjų grupės 
iš 15 valstybių, tarp jų ir garsu
sis Londono Westminsterio 
katedros berniukų choras. 
Šiame festivalyje dalyvavo dar 
viena lietuvė dirigentė Adrija 
Vilma Čepaitė, vadovavusi 
Graco (Austrija) muzikos uni
versiteto grigališkojo giedo
jimo grupei ir olandų vyrų 
ansambliui Hartkeriana. 

Vilniečiams festivalio 
koncertai buvo savo jėgų, mu
zikinio pasirengimo išbandy
mas ir gera mokykla, klausan
tis kitų atlikėjų. 

Šiemet Schola Cantorum 
Vilnensis išleido savo pirmąją 
garsaplokštę. Joje įrašytos 17-
18 šimtmetį giedoti šv. Mer
gelės Marijos Gimimo miš
parai ir vakarinės liturginės 
valandos, tad šios tradicinės 
giedotinės maldos bus iš
saugotos ir ateities klausyto
jams. 

Parengė S. Katkauskaitė 

Vilniaus valstybinio universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis 
vyrų grupė. Vadovas - R. Gražinis 
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Karalienės Luizos tiltas Tilžėje - vienas draudžiamos lietuviškos spaudos kelių Į Lietuvą (XX 
š. pradžios atvirukas. Leidėjas - Bruno Šolcas) 

''Vargo mokykla" (skulptorius Petras Rimša. 
Lietuvos Valstybinio muziejaus rinkiniai) 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Lietuvių pažadinta dvasia nerimo. Prasi
dėjo 1863 m. atviras sukilimas. Valstiečiai rei
kalavo panaikinti baudžiavą, o bajorai - Di
džiosios Lietuvos kunigaikštystės atkūrimo. 
Tuo metu Europos tautos, atsikračiusios bau
džiavinės naštos, kilo naujam gyvenimui. Lie
tuvoje caras vykdė lietuvių tautos genocidą. 
Vilniaus generalgubematorium paskirtas žiau-

rumu garsusis Muravjovas. Jis nužudė 129 su
kilėlius, katorgon išsiuntė 972 žmones, Sibi
ran ištrėmė 1427, į kitas Rusijos sritis - 1529, 
areštavo 864. Statistiniai duomenys byloja, 
kad nukentėjo 9361 žmogus. O iš tikrųjų aukos 
buvo didesnės. 

Šventovės buvo uždarinėjamos. Nukentė
jo Žemaičių vyskupijoje kunigai. Jie buvo tre
miami, šaudomi, kariami. Nebuvo leista senų 
šventovių remontuoti, naujų statyti. Dalį šven
tovių pavertė cerkvėmis. Spauda uždrausta, 
mokyklos uždarinėjamos. Blaivybės skelbėjus -
vyskupą M. Valančių ir kunigus lydėjo sėkmė. 
Parapijose augo blaivybės brolijų gretos. 
Muravjovas, koriku vadintas, įspėjo M. Valan
čių, kad kunigai nesteigtų blaivybės draugijų. 
Palaužti lietuvio dvasiai teroro neužteko. Rei
kėjo dar 1864 m. uždrausti spaudą. Lietuvių 
poetas A. Baranauskas jausdamas, kad tautai 
gresia dvasinė mirtis, rašė: 

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda, 
Tegu, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda. 

Iš žmonių atiminėjamos maldaknygės, 
lietuviškos knygos. Iš mokyklų išvyta lietuvių 
kalba. Vyskupo M. Valančiaus rūpesčiu Tilžėje 
spausdinamas lietuviškas žodis. Drąsūs knyg
nešiai, nebodami tremties į Sibirą, kalėjimų, 
įsijungė į lietuviškų knygų platinimą. Motulės 
verpdamos iš maldaknygių, elementorių mokė 
savo vaikus lietuviškai skaityti. Į kovą už 
gimtąją kalbą įsijungė visa tauta. 

Į slaptą lietuviškos spaudos 
leidimą, susirūpinęs tautos li
kimu, ateina dr. Jonas Basa
navičius. Jo patekėjusi Aušra 
švietė kelią į laisvę. Aušros 
spindulių pažadintas, galingai 
lietuviška žeme, nuaidėjo V. 
Kudirkos Varpas. ''Kelkite, kel
kite" - žadino lietuvį dideliems 
darbams. Baigėsi XIX-asis 
šimtmetis, neatnešęs laisvės, 
bet prižadinęs tautą laisvės 
siekimui. „. .. '„ ..• 

(Straipsnis spausdinamas 
minint 145 metų liūdną sukak
tį nuo lietuvių spaudos už
draudimo. Red. ). 

Ragainė. Spaudos draudimo metais čia leista lietuviška spau
da (Lietuvos valstybinio muziejaus rinkiniai) 

DĖMESIO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 

PRENUMERATORIAMS! 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pa
žymėta ant laikraščio lipdės 
su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 1Ž leidėjai 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Euras - 2011m? 

Premjeras Andrius Ku
bilius birželio 17 d. pranešė 
manantis, jog ekonominės 
krizės pabaigą Lietuva gali 
pažymėti įsivesdama bendrą 
Europos sąjungos (ES) va
liutą - eurą. Jo teigimu, no
rint pasiekti, kad 2011 m. 
Lietuva būtų pasirengusi eu
ro įvedimui, reikia nuosek
liai mažinti biudžeto defici
tus 2009, 2010, 2011 metais. 
Didesnį nei 5% deficitą su
dėtinga finansuoti, nes sko
lintis tarptautinėse rinkose 
vis dar yra brangu. Todėl sei
mui teikiami pasiūlymai dėl 
biudžeto tikslinimo. 

Vyriausybė svarsto visas 
galimas fiskalinio konsolida
vimo priemones, sakė prem
jeras. Pasak A. Kubiliaus, at
sižvelgiant į spartų ekonomi
nės būklės blogėjimą, nieko 
nesiimant 2009 m., valdžios 
sektoriaus deficitas gali pa
siekti 8% bendrojo vidaus 
produkto (BVP) ir taip viršy
tų 3% Mastrichto kriterijaus 
ribą ir sukelti grėsmę vals
tybės finansų pastovumui. 

Augs nedarbo lygis 
Finansų ministerija pra

neša, kad nedarbo lygio au
gimas šiemet bus spartesnis, 
nei anksčiau manyta. Šiemet 
Lietuvoje mažės ir vidutinis 
apskaičiuotas (bruto) darbo 
užmokestis, nes likvidumo 
problemos vers įmones tau
pyti atlyginimų fondo sąskai
ta, rašoma vyriausybės birže
lio 17 d. patvirtintame šių 
metų valstybinio biudžeto 
pataisų projekte. 

Kovo mėnesį ministeri
jos specialistai numatė, kad 
vidutinis apskaičiuotas dar
bo užmokestis 2009 m. kris 
apie 4.4%, o nedarbo lygis 
sieks 13.5%. Pasak finansų 
ministerijos, sumažėjusios 
pajamos neigiamai veiks na
mų ūkių vartojimą ir vidaus 
paklausą. Darbo rinkoje 
įtampa auga - sausio-gegu
žės mėnesiais per savaitę už
registruota 6,000-9,000 be
darbių, 2008 m. per vieną 
savaitę buvo registruojama 
vidutiniškai 4,500, o 2007 m. 
- apie 3,500 bedarbių. 

Mažinami paskyrimai 
Vyriausybė birželio 17 

d. pritarė šių metų patikslin
tam biudžeto projektui, ku
riame numatyta, kad prezi
dento, seimo ir vyriausybės 
kanceliarijų šių metų pasky
rimai turėtų mažėti 2-3%, 
skelbia BNS. Paskyrimai ma
žinami daugiausia darbo už
mokesčio sąskaita. Projekte, 
dėl kurio galutinį žodį tars 
seimas, nurodyta, kad pa
skyrimai seimo kanceliarijai 
šiais metais turėtų sumažėti 
maždaug 2.9% nuo 111.928 
mln. iki 108.758 mln. litų. 

Prezidento kanceliarijai 
paskyrimus žadama mažinti 
apie 2.2% - nuo 18.056 mln. 

iki 17.661 mln. litų. Vyriau
sybės kanceliarija turėtų 
gauti beveik 3% mažiau lėšų 
- vietoje anksčiau planuotų 
28.639 mln. litų turėtų būti 
skirta 27.794 mln. litų. 

"Šengeno siena" 
Siekiant pagerinti Euro

pos sąjungos įvaizdį ir gauti 
didesnę įtaką kaimynystėje, 
būtų tikslinga palengvinti 
vizų režimą, teigia žinomas 
ES strateginių tyrimų cent
ras - Europos tarptautinių 
santykių taryba (ECFR). Ta
ryba savo išvadose nurodo, 
kad ES plėtra sukūrė "aukš
čiausią vizų sieną Europos 
istorijoje", o griežta vizų po
litika pakerta ES "minkštąją 
$alią" kaimynystėje. Dėl 
Sengeno erdvės plėtros atsi
radusios kliūtys keliauti pa
stūmė ES kaimynes į Rusijos 
glėbį. "Ukrainos ir Moldo
vos gyventojai buvo įpratę 
lankytis tokiose valstybėse 
kaip Lenkija, Lietuva ar 
Vengrija be vizų. Bet vos tik 
prisijungusios prie Šengeno 
zonos 2007 m. šios valstybės 
įvedė vizas visiems savo Rytų 
kaimynams. 

Kaip skelbia BNS, tyri
mo išvadose rašoma, kad 
2007 m. Lietuva Gudijos pi
liečiams išdavė 162,000 vizų, 
o 2008 m. šis skaičius nukrito 
iki 79,000. Analitikai nuro
do, kad palankesnis vizų re
žimas padėtų būsimajam eli
tui tapti europietiškesniu, o 
ilgalaikėje perspektyvoje tai 
būtų naudinga ES ir ekono
miniu požiūriu, nes padėtų 
užpildyti trumpojo laikotar
pio darbo jėgos paklausą. 
Tyrime taip pat perspėjama, 
kad Rytų kaimynystės pro
gramoje dalyvaujančios vals
tybės yra silpnos ir kai kurios 
gali dar susilpnėti, o Rusijos 
įtaka jose išaugti. 

Medikų protestas 
Birželio 18 d. prie seimo 

į antrą demonstraciją susi
rinkę daugiausia greitosios 
medicinos pagalbos darbuo
toj ai vėl reikalavo, kad atsi
statydintų sveikatos apsau
gos bei socialinės reikalų ir 
darbo ministeriai Algis Čap
likas ir Rimantas Dagys. Me
dikai taip pat reikalauja at
šaukti vyriausybės nutarimą 
dėl sutrumpintų atostogų. 
Teigiama, jog Lietuvos medi
kams sudaromos tokios dar
bo sąlygos, kad jie patys iš
vyktų iš šalies. Medikų atsto
vai nuogąstavo, kad pailgi
nus darbo laiką darbdaviai 
pasinaudos proga ir suma
žins darbuotojų skaičių. 

Balandį vyriausybė nu
tarė suvienodinti darbo laiko 
trukmę iki 38 val. per savaitę 
ir atostogas iki 36 kalendo
rinių dienų per metus visoms 
be išimties sveikatos prie
žiūros darbuotojų grupėms. 
Nutarimo įsigaliojimas ati
dėtas iki spalio 1 d. RSJ 
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Lietuvos kančių memorialo Kaune, Petrašiūnų kapinėse, fragmentas. Baltojo angelo autorius 
- skulptorius Sigitas Straigis 

Atominės elektrinės statybos 
projektas 

Lietuvoje vis sparčiau įsibėgėja pasirengi
mo statyti naują Visagino atominę elektrinę 
darbai. Planuojama, kad paruošiamieji darbai 
bus baigti 2011 m., o jau 2018 metais šalia Ig
nalinos atominės elektrinės pradės veikti nauja 
Visagino atominė jėgainė. Skaičiuojama, kad 
intensyviausiu jėgainės statybos laikotarpiu 
čia darbuosis net iki 5000 įvairių sričių specia
listų. 

Jėgainės projekto parengiamuosius dar
bus vykdančios bendrovės "Visagino atominė 
elektrinė" (VAE) generalinis direktorius Ma
rius Grinevičius sako, kad darbai jau yra stip
riai įsibėgėję. "Planuojame, kad 2018-aisias 
naujoji elektrinė pradės gaminti elektrą, tam 
pasiruošti reikalingi darbai yra sėkmingai 
įgyvendinami pagal suplanuotą grafiką", - sa
kė M. Grinevičius. 

Aplinkos ministerija jau leido statybas 

Š.m. balandį baigėsi vienas svarbiausių 
pasirengimo jėgainės statyboms darbų - nau
jos Visagino atominės elektrinės poveikio ap
linkai vertinimas (PAV). Aplinkos ministerijai 
nusprendus, kad nauja AE aplinkosauginiu 
požiūriu yra leistina, ji galės būti statoma pa
sirinktoje vietoje - Ignalinos AE teritorijoje, 
ant Drūkšių ežero kranto. 

Pasak M. Grinevičiaus, žinovų atliktas ir 
Aplinkos ministerijos išanalizuotas naujos Vi
sagino AE poveikio aplinkai vertinimas dar 
kartą įrodė, kad atominė energetika yra ir vie
nas draugiškiausių aplinkai elektros energijos 
gamybos būdų, apsaugantis gamtą nuo šiltna
mio efektą sukeliančių dujų išmetimo. 

Lietuvos ir užsienio žinovų parengtoje 
PAV ataskaitoje įvertintas elektrinės, kurios 
galingumas siektų iki 3400 MW, statybos ir 
eksploatacijos poveikis aplinkai - visuomenės 
sveikatai, socialinei ekonominei aplinkai, bio
loginei įvairovei, paviršinių vandens telkinių 
vandeniui, klimatui ir oro kokybei, žemės gel
mėms, kraštovaizdžiui ir kultūros paveldo ob
jektams. Ruošiantis statyti Visagino atominę 
elektrinę, yra planuojama maksimali 3400 
MW jos galia ir nuspręsta, kad jėgainės reak
toriai bus pažangiausios - 111 ar 111 + - kartos. 
PAV ataskaitoje buvo įvertintos ir reaktorių 
technologijų alternatyvos - verdančio van
dens, suslėgto vandens ir suslėgto sunkiojo 
vandens. 

Elektrinės statyboms - iki 5000 specialistų 

"Visagino atominės elektrinės projekto 
įgyvendinimui surinkome labai stiprią specia
listų komandą. Pastebime, kad projektas pir
miausia patraukia profesinius iššūkius mėgs
tančius žmones. Naujos atominės jėgainės 
statyba ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu 
mastu visada yra išskirtinė profesinė patirtis", 
- pasakoja M. Grinevičius. "Visagino atomi
nės elektrinės" darbuotojų kolektyvą šiuo me
tu sudaro 29 specialistai. Planuojama, kad iki 
pasiruošimo etapo pabaigos specialistų porei-

kis bendrovėje augs ir kolektyvas didės. 
VAE generalinio direktoriaus teigimu, 

naujosios atominės elektrinės projektui reikės 
branduolinės energetikos, technologijų, bend
rosios saugos, projektų valdymo, finansų ir ki
tų sričių specialistų. Išankstiniais numatymais, 
elektrinės statybos parengimo ir vykdymo, 
įrengimų komplektavimo, montavimo, deri
nimo ir kitiems darbams reikės apie 700 spe
cialistų. 

Intensyviausiu atominės elektrinės staty
bos laikotarpiu naujosios AE aikštelėje dirbs 
net iki 5000 įvairių sričių darbuotojų. Specia
listų reikės ne tik atominės elektrinės užsako
vui, bet ir generaliniam rangovui bei visiems 
statybos procese dalyvaujantiems subrango
vams. Vėlesniame tarpsnyje, pastačius elektri
nę, vieną energetinį bloką turėtų eksploatuoti 
apie 500 žmonių, o remonto ir priežiūros dar
bus vykdys rangovinės organizacijos. Neabe
jojama, kad šis milžiniškas projektas paskatins 
ne tik statybų sektoriaus, bet ir visos Lietuvos 
ekonomiką, taps rimtu po krizės atsigaunan
čios šalies ūkio katalizatoriumi. 

Šalies infrastruktūros tyrimas - iššūkis 
specialistams 

"Visagino atominės elektrinės" vadovas 
pasakoja, kad vienas iš ambicingiausių šiuo 
metu vykdomų pasirengimo darbų yra trans
portavimo studija. Statant Visagino atominę 
elektrinę bus gabenami sunkiasvoriai (500-
1200 t) ir didelių gabaritų (daugiau kaip 20 m 
ilgio, 4-9 m aukščio ir pločio) kroviniai. Thkių 
krovinių pervežimas bus pakankamai intensy
vus visą atominės elektrinės statybos laikotar
pį. Pasaulinėje praktikoje yra įprasta atomi
nes elektrines statyti ant jūros ar upių kranto 
ne tik dėl reaktorių aušinimo, bet ir dėl pa
prastesnio krovinių gabenimo statybos laiko
tarpiu. Lietuvos situacija yra kitokia - naujos 
Visagino atominės elektrinės statybos aikštelė 
yra šalia esamos Ignalinos jėgainės, gerokai 
nutolusi nuo uosto, per kurį judės didžioji 
krovinių dalis. 

"Kroviniai statybos aikštelę pasieks iš Va
karų ir jų gabenimo maršrutai nusidrieks be
veik per visą Lietuvą. Todėl dabar turime 
kruopščiai įvertinti visą mūsų šalies susisieki
mo infrastruktūrą, rasti ir technologiškai su
planuoti statybai reikalingų krovinių gabeni
mo būdus bei maršrutus", - pasakojo M. Gri
nevičius. Pasak jo, panašaus masto ir sudėtin
gumo yra ir kiti jėgainės statybos parengia
mieji darbai. 

Visi parengiamieji darbai bus baigti dar 
iki 2011 metų. Po to vyks atominės elektrinės 
projektavimo, statybos ir dokumentacijų dar
bai. Pasak M. Grinevičiaus, skaičiuojama, kad 
atominių elektrinių statyba nuo pamatų paklo
jimo iki reaktoriaus paleidimo užtrunka nuo 
ketverių iki šešerių metų. Ne mažiau laiko yra 
skiriama ir ruošiantis statyboms. Inf. 
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Krypčių derinimas 
Vasaros rinkimai ir gali

mybė jų išvengti buvo aptar
ta dviejų pirmųjų valstybės 
veikėjų susitikime. Ministe
ris pirmininkas S. Harper ir 
opozicijos vadovas M. Igna
tieff aptarė, kaip suderinti 
abiejų partijų siekius, sparti
nant ekonominį kilimą. Li
beralų partija, palaikoma 
NDP ir Kvebeko bloko, pasi
ruošusi pareikšti nepasitikė
jimą konservatorių mažu
mos vyriausybei ir reikalauti 
rinkimų dar šią vasarą. Opo
zicija reiškia susirūpinimą 
dėl nepakankamai sparčios 
ekonominės pažangos įsisa
vinant lėšas, didinama vals
tybės skola. Jie siūlo nedel
siant pakeisti nedarbo pašal
pos mokėjimo taisykles. Pa
rengtoje antikrizinėje ata
skaitoje vyriausybė tvirtina, 
kad jau atiduota 80% pinigų 
iš $22 bln. ekonominės pa
galbos fondo. Šios lėšos skir
tos 3,000 įvairių socialinių, 
statybos, pramonės plėtros 
ir atnaujinimo programų. 
Kad ir nežymiai, ekonomi
niai rodikliai gerėja, tai ro
do, kad vyriausybės pasirink
toji kryptis teisinga. 
~atstovu, veiks

mingiau sprendžiant medici
ninio izotopo tiekimą ir jo 
pakaitalų paieškas, paskirtas 
dr. McEwan, Albertos uni
versiteto vėžio ligų skyriaus 
vadovas, buvęs branduolinės 
medicinos direktorių tary
bos prezidentas. Chalk River 
medicininių izotopų gamyk
la uždaryta dėl saugumo, nes 
sistemoje pastebėta van
dens. Jos remontas gali už
trukti keletą mėnesių. Jau 
dabar jaučiamas šio labai 
reikalingo gaminio, tiriant ir 
gydant vėžio, širdies ligas, 
trūkumas. Kanada šiuo metu 
žada gauti medicininių izo
topų iš Australijos. Turpvals
tybiniame pasitarime Thron
te buvo aptarta, kaip suma
žinti medicininio izotopo 
stygių dabar ir užtikrinti jo 
gamybą ateityje. Kanada ski
ria lėšų ne tik atominio reak
toriaus atnaujinimui Mc
Master universitete, bet ir 
medicinių izotopų pakaitalų 
paieškai ir gamybai. 

Naujo, konservatorių 
pateikto svarstymui įstaty
mo projektas numato panai
kinti sąlygines bausmes nu
sikaltėliams. Nuo 1996 metų 
už nepavojingus nusikalti
mus buvo leidžiama skirti 
namų areštą, ribojant judėji
mo laisvę ir laiką, skirti vi
suomeninius darbus. Thčiau 
pastebėta, kad sunkiems nu
sikaltėliams tokios sąlyginės 
bausmės neveiksmingos. Daž
nai pažeidžiamas teismo 
skirtas režimas, per bausmės 
laiką padaromi nauji nusi
kaltimai. Naujasis įstatymas 
siūlytų įkalinant bausti už 
padegimus, įsilaužimus, di
desnes pinigų ar auto vagys-

tes ir visus, kuriems už nusi
kaltimus skiriama ne mažiau 
kaip 14 m. laisvės atėmimas. 

N ewfoundland-Labra
doro iždas pasipildys didele 
pinigų suma, kai bus prade
dama siurbti nafta Hibemia 
South gavybos plotuose. Čia 
geožvalgybos duomenimis 
yra apie 230 min. statinių 
naftos. Provincijos vyriausy
bė pagal susitarimą su šia 
verslove gaus 30% viso pel
no, ne mažiau kaip 10% ak
cijų priklausytų provincijai. 
Per artimiausius metus tiki
masi gauti 10 bln. dol. - tai 
dvigubai daugiau nei gauna
ma dabar. Pelnas būtų nau
dojamas provincijos kelių 
tinklui gerinti, sveikatos ap
saugos, švietimo ir kitiems 
poreikiams. 

Netoli Otavos esanti de
galinė Merivale Road Shell 
pirmoji pasaulyje pradėjo 
prekiauti švariu benzinu. 
Įprastas benzinas yra sumai
šomas su biokuru, kuris pa
gamintas iš nemaistinės šiau
dų dalies. Degalinė ir šiaudų 
perdirbimo įmonė- abu bio
kuro gamybos partneriai -
per mėnesį pagamina ir par
duoda 40,000 ltr. biokuro. 
Maišytas benzinas mažiau 
teršia orą, jo kaina ta pati, 
benzino sunaudojimo rodik
liai nuotolio vienetui - tie 
patys. 

Kalgario mieste yra pa
čios palankiausios sąlygos 
siekti profesinio tobulėjimo 
ir karjeros. Thi parodė Ka
nados miestų socialinės ge
rovės tyrimas. Vertinimo ko
misija palygino 4,700 miestų 
ir miestelių mokslo, sociali
nės raidos, ekonomikos ir 
asmeninės gerovės perspek
tyvas bet kuriam asmeniui, 
siekiančiam asmeninės ir 
profesinės karjeros. Kalga
ryje patraukli, stipri ekono
mika, gausu techninės ir 
mokslo inteligentijos, gali
mybės tobulėti profesinėje 
srityje ir asmeninei savišvie
tai, geros sąlygos aktyviam 
sportui. Kiti miestai, kuriuo
se yra palankios sąlygos pil
naverčiam gyvenimui ir pro
fesiniam augimui - Viktori
ja, Saskatoon, Guelph, Bar
rie bei Otava. 

Ontario provincija, sek
dama Br. Kolumbijos, Al
bertos, Mani to bos ir N ew
foundland-Labradoro pa
vyzdžiu, skelbia atviro įvai
kinimo įstatymą. Pagal ji 
įvaikintieji gali surasti infor
maciją apie savo buvusius 
gimdytojus, seseris ar bro
lius, išsiaiškinti paveldimų 
ligų istoriją, tėvai, atidavę 
vaikus įvaikinimui, - apie 
vaikus. Tie, kurie nepagei
dauja jokių ryšių, gali atsisa
kyti. Nuo 1921 m. Kanadoje 
buvo įvaikinta 250,000 vaikų. 
Likti nežinomais pageidavo 
tik pustrečia tūkstančio ati
davusių vaikus kitų globai 
tėvų. SK 



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.VI.23 Nr. 25 

~ MllSU TBVYl\IEJE 
LAIMINGI JAUNI, 

NEVEDĘ 

Žmogaus studijų cent
ras nustatė, jog jaunų ir ne
vedusių asmenų pasiten
kinimą savo gyvenimu lemia 
tai, kad jie daugiau bend
rauja, jaučiasi suprasti. Vy
resni asmenys, ypač gyve
nantys labiau izoliuotai, jau
čiasi prasčiau. Centro tyri
mas parodė, kad laimin
gesni jaučiasi pozityviau 
mąstantys lietuviai, pastebi 
šalies gyvenime vykstančius 
teigiamus pokyčius ir ma
nantys, kad ir patys gali da
ryti poveikį visuomenės gy
venimui. Jie jaučiasi reika
lingesni šeimai, visuomenei, 
dažniau didžiuojasi esantys 
Lietuvos piliečiai. Tyrimas 
parodė, kad laimingi žmo
nės vartoja mažiau alkoho
lio ir mažiau rūko. Vyrai ir 
moterys Lietuvoje maždaug 
vienodai laimingi. Lyginant 
Europos sąjungos mastu, 
lietuviai yra vieni nelaimin
giausių, būdami 26 vietoje 
iš 27. Nelaimingesni tik bul
garai 

NAUJA ĮSTAIGA 
Europos sąjungos lėšo

mis įrengtame Kėdainių 
pramoniniame parke, 0.75 
ha ploto žemės sklype, bus 
statoma ritualinių paslaugų 
įmonė ir krematoriumas. Į 
statybą planuojama inves
tuoti 10.5 min. litų. Investi
cinę sutartį dėl krematoriu
mo statybos Kėdainių savi
valdybė pasirašė su UAB 
"K2 LT". Krematoriumas 
stovės geografiškai visiems 
Lietuvos gyventojams pato
giausioje vietoje. Būsimasis 
centras neteiks šarvojimo ar 
laidojimo paslaugų, bus tik 
salė, skirta atsisveikinti su 
velioniu prieš palaikų sude
ginimą. Po to artimiesiems 
bus įteikiama kapsulė su pe
lenais. Planuojama, kad kre
matoriumas pradės veikti 
kitų metų pirmoje pusėje. 
Krematoriumo statybai Lie
tuvoje pritaria apie 83% gy
ventojų. Ligšiol palaikus de
ginimui reikėjo vežti į Latviją. 

AUGA KYŠININKAVIMAS 
Lietuvoje kyšininkavi

mas yra paplitęs labiau nei 
kitose Europos šalyse, rodo 
"Transparency Internatio
nal" 2009 m. duomenys. Be
veik trečdalis Lietuvos gy
ventojų prisipažįsta, kad jie 
ar jų šeimos nariai yra davę 
kyšį per pastaruosius dvyli
ka mėnesių. Tai yra didžiau
sias rodiklis tarp tyrinėtų 
Europos sąjungos (ES) šalių 
ir vienas didesnių rodiklių 
pasaulyje. Lietuviai yra taip 
pat vieni kritiškiausių pa
saulyje, vertindami valdžios 
pastangas pažaboti korup
ciją. 84% apklaustųjų mano, 
kad jų valdžios atstovų 

veiksmai, nukreipti prieš 
korupciją, yra neefektyvūs. 

"Transparency lnternatio
nal" Lietuvos skyriaus nuo
mone, 2009 m. Pasaulinio 
korupcijos barometro rezul
tatai aiškiai byloja apie ato
trūkį tarp Lietuvos gyvento
jų lūkesčių ir realių Lietuvos 
valdžios ir viešojo sekto
riaus atstovų antikorupcinių 
veiksmų bei konkrečių, 
efektyvių rezultatų. Iš 69 ap
klaustų valstybių, tik Izrae
lio gyventojai prasčiau verti
na savo valdžios antikorup
cines pastangas (86% ). 

MYLI JŪRĄ 
Birželio 5 d. pažymint 

Tarptautinę pasaulinio van
denyno dieną Smiltynės pa
jūryje surengta unikali veik
la: apie 700 moksleivių iš 
Klaipėdos, Telšių, Kėdainių 

sukūrė gyvąjį užrašą iš žmo
nių "Myliu jūrą". Įvykį su
manė ir organizavo Jūrų 
muziejus. Prieš tai delfina
riume buvo surengtas jauni
mo žinių forumas "Ar Bal
tija - saugūs namai Baltijos 
pilkiesiems ruoniams?" Da
lyvavo biologai iš Jūrų mu
ziejaus, "Baltijos aplinkos fo
rumo". Baltijos jūra yra vie
na labiausiai užterštų ir in
tensyviausiai eksploatuoja
mų pasaulio jūrų. Pagrindi
nis dėmesys diskusijos metu 
buvo skiriamas šioje jūroje 
gyvenantiems pilkiesiems 
ruoniams, kurie yra įtraukti į 
aplink Baltiją esančių šalių 
Raudonąsias knygas. 

PAŠALINO TERŠĖJĄ 
Aplinkos ministerija pra

neša, kad Lietuvoje neliko 
vieno didžiausių Baltijos jū
ros teršėjų, iš Helsinkio ko
misijos (HELCOM) suda
ryto "karštųjų taškų" sąrašo 
išbraukti Panevėžio miesto 
nuotekų valymo įrenginiai. 
2008 m. įdiegus biologinių 
nuotekų valymą, šis objek
tas jau atitinka HELCOM 
rekomendacijose numaty
tus reikalavimus dėl di
džiausių leidžiamų azoto ir 
fosforo koncentracijų į ap
linką išleidžiamose nuote
kose. Į 1992 m. sudarytą 
"karštųjų taškų" sąrašą 
HELCOM buvo įtraukiusi 
162 objektus - pagrindinius 
Baltijos jūros teršėjus. Į są
rašą dėl daromo neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai tada pateko ir 16 
Lietuvos subjektų. Thrp jų -
miesto nuotekų valymo 
įrenginiai, pramonės objek
tai, žemės ūkis ir Kuršių ma
rios. Šiuo metu sąraše likę 7 
Lietuvos objektai. 2005 m. 
iš HELCOM sąrašo iš
braukti Vilniaus (Grigiš
kių), Alytaus ir Marijampo
lės miesto nuotekų valymo 
įrenginiai. 2006 m. - dar 5 
objektai: Šiaulių ir Klaipė
dos miesto nuotekų valymo 
įrenginiai, bendrovės "Ache
ma", "Klaipėdos kartonas" 
ir "Sema". RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----

Wasaga Beach, ON 
l - Vysk. Jonas Ivanauskas 
tarp Vasagos lietuvių š.m. 
birželio mėn. Dešinėje stovi 
šios apylinkės tikinčiuosius 
aptarnaujantis Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas kun. 
Vytautas Staškevičius 
2 - Svečias vyskupas ir klebo
nas koncelebruoja šv. Mišias 
Vasagos Gerojo Ganytojo 
koplyčioje 

Ntrs. K. Poškaus 

Lituanistikos katedra 
turi veikti 

Ilinojaus universiteto Li- roje buvo suteikti trys dakta
tuanistikos katedros darbuo- ro laipsniai, dar dvi doktoran
tojai baiminasi, kad šį vienin- tės rašo mokslo darbus. Ta
telį užatlantės akademinį lie- čiau lietuviškos minties sklei
tuvių kultūros židinį gali ištikti dėjų mažėja - iš buvusių trijų 
Aušros Vartų šventovės Niu- dėstytojų katedroje liko dės
jorke likimas. Tuupydama lė- tyti tik G. Subačius. Profeso
šas universiteto vadovybė atsi- rius priminė moralinį Ilino
sako lietuviškų programų. jaus universiteto įsipareigoji
Čikagoje įsikūrusio Ilinojaus mą išlaikyti katedrą, mat ji 
universiteto Lituanistikos ka- buvo įkurta surinkus 600,000 
tedra mini dvidešimtpenk- JAV dolerių viso pasaulio lie
metį. Tačiau švęsti nėra ko - tuvių lėšų. "Pagal sutartį ka
dekanatas katedroje panaiki- tedra yra įsteigta amžiams", -
no kelias programas ir magist- pabrėžė G. Subačius. 
ro bei daktaro studijų pako- Vilniaus universiteto Fi
pas. Šiuo metu katedroje dvi lologijos fakulteto dekanas 
mokslo darbus rašančios lie- Antanas Smetona pabrėžė, 
tuvaitės gali būti paskutinės kad lituanistikos užutekiai už
jos doktorantės, rašo Lietuvos sienyje be Lietuvos valstybės 
žinios. paramos vargu ar gali išgy-

Pertvarką, uždarydamas venti. Seimo Svietimo, moks
ir daugybę kitų filologijos ka- lo ir kultūros komiteto (ŠM
tedrų, ėmėsi Ilinojaus univer- KK) narys konservatorius 
siteto Laisvųjų menų ir moks- Mantas Adomėnas žada dėti 
lų fakulteto naujasis dekanas. pastangų, kad lietuvybės cent
" Jis nori sumažinti mūsų ras Amerikoje neišnyktų. Jo 
reikšmę ir galimybes", - JAV nuomone, šiuo metu Lietuvai 
lietuvių leidiniui Draugas mi- nepavyktų materialiai paremti 
nėjo Lituanistikos katedros Ilinojaus universiteto Litua
vedėjas prof. Giedrius Suba- nistikos katedros, tačiau dip
čius. Departamento, kur glau- lomatinį dėmesį ir rūpestį pa
džiasi ir ši katedra, tinklalapis rodyti būtina. "Siuo klausimu 
lankytojus šiuo metu pasitin- galėtų kreiptis net preziden
ka raudonomis raidėmis para- tas. Tai pakankamai svarbus 
šytu įspėjimu: "Šiuo metu Sla- objektas, tad toks kreipimasis 
vų ir baltų kalbų bei literatū- būtų pateisinamas", - įsitiki

nęs seimo narys. Jis patikino, 
kad pertvarkomos katedros 
klausimas skubos tvarka bus 
įtrauktas į seimo ŠMKK arti
miausio posėdžio darbotvarkę. 

Studijos Lietuvoje 
Universitetuose ir kolegi

jose skiriama po 50 bakalauro 
studijų krepšelių lietuvių kil
mės užsieniečių vaikams ir 
vaikaičiams. Taip siekiama, 
kad užsienyje gyvenantys lie
tuviai ir jų palikuonys išlaiky
tų ryšį su istorine tėvyne, kul
tūra bei kalba. Lietuvių kilmės 
užsieniečiai bei išeivių vaikai į 
aukštąsias mokyklas bus pri
imami konkurso būdu. Balai 
studijų krepšeliui gauti bus 
skaičiuojami kaip ir Lietuvos 
mokyklas baigusiems abitu
rientams, tačiau lietuvių kil
mės užsieniečiai dėl teisės 
gauti studijų krepšelį konku
ruos tik tarpusavyje. 

Tai numatoma švietimo ir 
mokslo ministerio Gintaro 
Steponavičiaus pasirašytame 
įsakyme "Dėl asmenų, įgijusių 
išsilavinimą užsienio šalių ins
titucijose, išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikų, vai
kaičių, provaikaičių, 2009 me
tais priimamų į valstybės fi
nansuojamas studijas Lietu
vos aukštosiose mokyklose, 
studijų vietų skaičiaus". Inf. 

ros departamentas nepriima 
prašymų į jokias programas". Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Anot G. Subačiaus, išskai
doma katedra buvo stiprus 
lietuvių kultūros sklaidos 
centras. G. Subačiaus dėsto
mą lietuvių kultūros kursą per 
metus išklausydavo apie 120 
studentų, norinčiųjų būdavo 
dar daugiau. Šias paskaitas 
rinkosi ne tik studentai iš JAV, 
bet ir iš kitų viso pasaulio 
kraštų. Lituanistikos kated-

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavcns Blvd. 
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ĮVAIRIOS ZINIOS 

Lietuviškų vaidybinių 
filmų dienos 

Austrijoje Vienos kino 
teatre "Urania" gegužės 14 d. 
prasidėjo lietuviškų vaidybi
nių filmų dienos. Buvo rodo
mi Mario Martinsono Nerei
kalingi žmonės, Algimanto 
Puipos Nuodėmės užkalbėji
mas, Kristino Vildžiūno Aš 
esu tu ir Kristinos Buožytės 
Kolekcionierė filmai. Kino die
nų atidaryme dalyvavo ir su 
žiūrovais bendravo filmo Ne
reikalingi žmonės režisierius 
Maris Martinsonas. Susirinku
sius pasveikino Lietuvos am
basadorius Austrijoje Gied
rius Puodžiūnas. JA 

Procesija aplink šventovę iš Lietuvos atvykusių į Lenkijos 
Pucką, kur 1945 m. kovo 28 d. mirė nacių koncentracijos sto
vykloje kalintas kun. Alfonsas Lipniūnas 

Turizmo !lgentūrų 
atstovai Svedijoje 
Lietuvos ambasada Švedi

joje gegužės 6 d. surengė už
sienio kraštų turizmo agentū
rų ("ANTOR") sąjungos na
rių susitikimą. Turizmo agen
tūrų atstovai buvo supažindin
ti su Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimui skirtais 
renginiais ir programa "Vil
nius - Europos kultūros sos
tinė" bei turizmo ir verslo ga
limybės Lietuvoje. Lietuvos 
ambasadorius Švedijoje Re
migijus Motuzas visus pasvei
kino ir pakvietė į Lietuvos 
tūkstantmečio renginius Lie
tuvoje. JA 

Vandens amžius 
Žemės plutos, uolienų su

sidarymo chronologiją ir am
žių tiria geochronologijos 
mokslas. Šio mokslo specialis
tai darbuojasi ir Lietuvoje. 
Remiantis geochronologų ty
rimų duomenimis, apskai
čiuotas ir Pabaltijo artezinio 

baseino požeminio vandens 
amžius. Mineraliniai vande
nys susidaro didelėse gelmė
se, o paskui, kildami į pavir
šių, susimaišo su jaunesniu 
gėlu vandenimi. Seniausias 
Lietuvoje ir Baltijos kraštuose 
vanduo rastas gręžinyje ties Jo
niškiu - 37,300 metų amžiaus. 
Apskaičiuota, kad vandens la
šas požeminiais keliais nuo 
Šiaulių iki Palangos nukeliau
ja per dvylika tūkstančių metų 
- tai laikas, per kurį pasikeičia 
vandens ištekliai. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Paroda Maskvoje 
Maskvos tarptautiniame 

universitete gegužės 12 d. bu
vo atidaryta paroda Lietuvos 
spaudos fotografija 2008. Ja 
prasidėjo renginių ciklas "Lie
tuvos kultūros dienos". Paro
dą atidarė Lietuvos ambasa
dorius Maskvoje Antanas 
Vinkus. Dalyvavo ir šio uni
versiteto rektorius Sergey 
Krasavčenko bei kt. JA 

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 l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 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 

Atminimo lenta -
lietuvių kalbos 
tyrinėtojams 

Karaliaučiaus krašto Kran
te (Zelenogradske) atidengta 
lenta žymiems Mažosios Lie
tuvos lietuvių kalbos tyrinėto
jams Fridrichui Kuršaičiui 
(1806-1884) ir jo sūnėnui Alek
sandrui Teodorui Kuršaičiui 
(1857-1944). Vytauto Parankos 
sukurta atminimo lenta ati
dengta ant namo, kuriame pas
kutiniaisiais savo metais gyveno 
E Kuršaitis. Šio miesto biblio
tekoj e ta proga vyko paroda, 
supažindinanti su Kuršaičių 
lituanistine veikla. JA 

"Europos dienos" 
Vokietijos Hamburge šį 

pavasarį vyko "Europos die
nos". Buvo pristatyta ir Lietu
va: reklamuojamas Vilnius, 
Europos kultūros sostinės 
renginiai, atsakinėjama į klau
simus. Buvo rodomi Lietuvoje 
gaminti baldai. JA 

London, ON 
LONDONO PARAPIJOS 

TARYBA rengia JONINES 
Laisvio-Petro Sergaučio dvare 
birželio 28, sekmadienį. Tą 
dieną Mišios bus ne 3 val. po 
pietų Mary Immaculate šven
tovėje, bet 1 val. po pietų Pet
ro Sergaučio dvare, 660 Sun
ningdale Rd. E., Londone. 
Tuojau po Mišių prasidės Jo
ninių šventė su skaniais val
giais ir lietuviška muzika bei 
daina. Gėrimai - kiekvieno 
asmeniškas reikalas. Vaišių 
bilietas suaugusiam - $15. 
Bilietus dar galima įsigyti pas 
Rūtą Dragunevičiūtę tel. 
(519) 471-5333. 

VISOSE PASAULIO ŠA
LYSE gyvenantieji lietuviai 
kviečiami įsiįungti į SUTAR
TINĮ PASIDZIAUGIMĄ Lie
tuvos vardo TŪKSTANTME
ČIU, sugiedant Lietuvos him
ną visose šalyse tuo pačiu me
tu, kai jis bus giedamas Lie
tuvoje liepos 5, sekmadienį, 9 
val. vakaro. Pas mus tas lai
kas bus liepos 5, sekmadienį, 
2 val. po pietų ir Londono lie
tuviai kviečiami tai valandai 
susirinkti prie Mary Immacu
late šventovės. 

MIŠIOS BIRŽELIO 28, 
sekmadienį, bus už a.a. Anta
ną Kavecką. Inf. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

JAV Lietuvių bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas įvyko 
gegužės 30 d. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL. 
Jam vadovavo LB apygar
dos valdybos pirm. Aušrelė 
Sakalaitė. Suvažiavimas pra
dėtas Lietuvos himnu ir mi
rusių bendruomenės narių 

pagerbimu. LB apygardos 
valdybos pranešimą padarė 
pirm. A. Sakalaitė. Apygar
dos valdyba talkino JAV LB 
kultūros tarybai, rengiant 
teatro festivalį Jaunimo cent
re, taipgi prisidėta rengiant 
ir XIV mokslo ir kūrybos sim
poziumą. Kartu su Amerikos 
lietuvių taryba paminėta Ge
dulo ir Vilties diena, Šiluvos 
400 metų jubiliejus. Apy
gardoje veikia dvi lituanisti
nės mokyklos, kuriose yra 
nemažai mokinių, skautų ir 
ateitininkų organizacijos, 
tautinių šokių grupės ir cho
rai. Ižd. Genovaitė Treinienė 
apibūdino finansinę būklę. 
Revizijos komisijos pirm. 
Liudas Kirkus savo praneši
me pažymėjo, kad finansinė 
apyskaita buvo kruopščiai 
parengta ir jokių trūkumų 
nepastebėta. 

LB apylinkių pranešimai: 
Vytautas Stankevičius api
bendrino Brighton Park apy
linkės veiklą. Jai priklauso 
137 nariai, susitelkę apie 
parapiją. Mindaugas Bau
kus, Cicero apylinkės pirmi
ninkas, apgailestavo, kad 
apylinkė neteko veiklaus ir 
svarbaus nario dr. Petro Ki
sieliaus. Vasario mėn. prie 
Town Hall buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Vasario 16-
osios minėjime dalyvavo 
miesto valdžios atstovai, Lie
tuvos generalinė konsulė Či
kagoj e Skaistė Aniulienė. 
Artimai bendradarbiaujama 
su dabartiniu parapijos kle
bonu. East Chicago apylin
kės pirm. Birutė Vilutienė 
pasiguodė, kad anksčiau bu
vo gana gausi apylinkė, o da
bar veiklą palaiko keletas 
pasišventusių žmonių. Šioje 
apygardoje yra lietuviškų or
ganizacijų, su kuriomis kartu 
organizuojami renginiai. Le
monto apylinkės pirm. Ri
mantas Dirvonis apžvelgė 
apylinkės veiklą. Čia svečia
vosi Lietuvos užsienio reika
lų ministeris Vygaudas Ušac
kas, šiltai išlydėtas buvęs 
Lietuvos generalinis konsu
las Arvydas Daunoravičius, 
jo kadencijai pasibaigus. 
Waukeegan apylinkės pirm. 
Angelė Kavak pasidžiaugė 
šioje apylinkėje vykstančiais 
renginiais. Apie Indianapo
lio apylinkės kasdienybes ir 
šventes pasakoįo Rimantas 
Guzulaitis. Apie Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinių reikalus kalbė
jo Sklypų savininkų draugijos 
pirm. Birutė Vitkauskienė, pa
prašydama ir paramos iš Lietu
vių bendruomenės. 

Išrinkta nauja valdyba: 
Algimantas Barniškis, Biru
tė Kairienė, Angelė Kavak, 
Zita Litvinienė, Aušrelė Sa
kalaitė, Genovaitė Treinienė 
ir Irena Vilimienė; revizijos 
komisija - Liudas Kirkus, 
Birutė Plečkaitytė ir Loreta 
Timukienė. Suvažiavime da
lyvavo PLB valdybos pirmi
ninkė Regina N arušienė ir 
JAV LB krašto valdybos vi
cepirmininkė Sigita Šimku
vienė-Rosen. Abi džiaugėsi 
apygardos veikla ir atsaki
nėjo į klausimus. 

Lenkija 
Lietuviškų pavardžių ra

šymo klausimas Lenkijoje 
dar nėra išspręstas, o šio 
krašto švietimo ministerijos 
įsipareigojimai Lenkijos lie
tuvių bendruomenei nevyk
domi, kaip teigia LLB valdy
bos pirmininkė Irena Gas
peravičiū tė. Lenkų valdžia 
iki šiol neįvykdė įsipareigoji
mų ir dėl Punsko Kovo 11-
osios licėjaus priestato. Sei
nuose mokykla pastatyta 2005 
m., o licėjaus priestato staty
ba dar tebesitęsia - vis trūks
ta pinigų. Lietuviškų vieto
vardžių rašyba lietuviškais 
rašmenimis taip pat neiš
spręsta, bet tik Punsko vals
čiuje galima rašyti dvigubus 
pavadinimus. Lenkijoje, pa
sak LLB pirmininkės, kalba
ma apie Lietuvos lenkų pa
dėtį, bet ne visuomet pasa
koma tiesa. Pastaruoju metu 
Lenkijos spaudoje plataus at
garsio susilaukė gegužės 9 d. 
Vilniuje įvykęs Lietuvos ir 
Lenkijos seimų atstovų pasi
tarimas, kuriame nesusitarta 
dėl Lietuvos lenkų padėties. 
Lenkijos seimo pirmininko 
pavaduotojas priekaištavo 
Lietuvai, kad dokumentuose 
neleidžiama vardų ir pavar
džių rašyti lenkiškais rašme
nimis. Pagrasinta skųstis Eu
ropos žmogaus teisių teisme 
Strasburge. 

Gudija 
Gėliūnų kaimo daininin

kės A Laurinavičienė, J. Pukš
tienė, J. Jakovleva ir J. Jad
zevič dalyvavo Lietuvos tele
vizijos laidoje "Gero ūpo". 
Jos padainavo savo kraštui bū
dingų dainų. Jas į Lietuvą nu
vežė ir atgal parvežė etnomu
zikologas Arvydas Kirda, 
šiuo metu dirbantis Rimdžiū
nų ( Gervėčių krašte) kultūros, 
švietimo bei informacijos 
centre meno vadovu. Gėliū
nų moteris laidoje stipriai 
parėmė tarp žiūrovų daly
vavę "Gervėčių" klubo na
riai, vadovaujami Alfonso Au
gulio. Entuziastingai plojo 
savo kraštietėms bei dainavo 
kartu su jomis. Ši laida, vado
vaujama nuolatinių vedėjų 
Loretos Sungailienės ir Sta
nislovo Kavaliausko, itin patiko 
žiūrovams. Laidoje dar pasi
rodė ansambliai "N alčia" ir 
"Ratilai" bei universiteto 
studentai iš Latvijos. JA 
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Joninės Hamiltone, Giedraičio klube 

Joninės-gražiausia vasaros sutikimo šventė. Šiemet ji anksčiau nei paprastai buvo atšvęsta Bamiltone, Giedraičio klube. Smagūs "Atžalyno" tautinių šokią 
grupės šok.ėjai, pasipuošę tradiciniais pievą lolynę vainikais, suko smagius ratelius, kviesdami Į juos visus šventės dalyvius. Rimantas Budrys (antroje eilėje 
iš kairės su armonika) vienas iš pagrindinią šventės organizatorių, "Atžalyno" dainininkas, šokėjas ir muzikantas, subūręs norinčius groti, pasistengė, kad 
muzika pakeltų šventinę nuotaiką. Būrėjos iš snrinldę gėlių puokščių galėjo išpranašauti ateitį, o pagrindinis šventės patiekalas kvapnus keptas paršiukas. 
Kas ragavo - ilgai dar prisimins jo skonĮ; kam neteko - k.vieB.ame kitąmet Ntrs. Danguolės Lelienės 

Vilniuje išaugs ''Vienybės medis'' 
Liepos 6 d„ Pasaulio lietuvių dainų šventės metu, 

Vilniaus Vingio parke bus atidengtas paminklas "Vieny
bės medis". Projektą kuria skulptorius Tudas Gutauskas 
bei architektas Rolandas Palekas. 

Skulptūros "Vienybės medis" atidengimas bus vie
nas svarbiausių Lietuvos Tūkstantmečio programos ren
ginių. Pasak projekto autoriaus ir skulptoriaus Tudo 
Gutausko, skulptūra skirta įamžinti Lietuvos tūkstant
metį bei iškiliausias šalies vienybę stiprinusias asmeny
bes. Jam vis kildavo klausimas, kaip mes išlikome - to
kia maža šalelė, tiek nedaug žmonių? ... "Tik vieninga 
tauta gali būti stipri. Tuip ir kilo mintis Tūkstantmetį su
sieti su mūsų vienybe, sukurti jos simbolį. Ne tik pasaulio 
lietuvių, bet ir visų tautybių žmonių, kurie čia gyvena, 
simbolį," - pasakoja T. Gutauskas. 

''Vienybės medžio" aukštis sieks net 9 metrus. Pag
rindinis iš akmens kuriamos skulptūros motyvas -verps
tė. Paminklo centre - saulę primenančiame apskritime 
- jau yra iškalti reljefiniai įrašai su iškiliausių Lietuvos 
Tūkstantmečio asmenybių pavardėmis. Iškiliausios as
menybės buvo renkamos beveik tris mėnesius. Pirminį 
pavardžių sąrašą atrinko ir pasiūlė Lietuvos mokslų 
akademija (LMA). Iš pasiūlytų asmenybių šimtą labiau
siai Lietuvos vienybei nusipelniusių balsuodami turėjo 
galimybę rinkti žmonės. Buvo galima ne tik balsuoti, bet 
ir pasiūlyti naujų, į LMA sudarytą sąrašą neįtrauktų as
menybių. Galimybė prisidėti prie projekto išreiškiant 
savo nuomonę sulaukė ypač didelio susidomėjimo - per 
šešias balsavimui skirtas savaites buvo atiduota beveik 
30,000 balsų. Balsavusiųjų dėka galutinis tūkstantmečio 
iškiliausiųjų sąrašas papildytas maestro Vytauto K.ema
gio, Stasio Lozoraičio ir Tėvo Stanislovo pavardėmis. 
Galutinį sprendimą dėl iškiliausiųjų asmenybių šimtuko 
priėmė ministerio pirmininko A. Kubiliaus sudaryta 
speciali darbo grupė ir Lietuvos mokslų akademija. 

Tui, jog "Vienybės medyje" atsirasiančias pavardes 
rinko ne tik istorijos specialistai, kiti mokslininkai, bet ir 
Lietuvos žmonės, skulptūros autorius Tudas Gutauskas 
ypač vertina. Pasalt jo, "Vienybės medis" - tai šių laikų 
žvilgsnis į praėjusį tūkstantmetį. "Vienybės medyje" iš
kalamos iškiliausių Tūkstantmečio asmenybių pavardės 
- ne tik lietuvių. Tuip pirmą kartą bus sujungiami įvairių 
tautų atstovai, gyvenę ir dirbę vardan Lietuvos: lenkai, 
rusai, žydai, totoriai, gudai bei kitų tautybių žmonės. Ti-

kimasi, kad skulptūra taps pasaulio lietuvių vienybės 
simboliu, harmoningai įsikomponuosiančiu lietuviškame 
peizaže bei parodysiančiu visų lietuvių siekį būti vienin
giems: gyventi ir dirbti vardan Lietuvos. 

Skulptūros mecenatai: Lietuvos respublikos vyriau
sybė, Valdemaro ir Irtos Vaičekauskų šeimos fondas, 
Kazickų šeimos labdaros fondas, Vilniaus Verslo ko
legija, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų ir darbda-

vių konfederacija, UAB "Llo", Socialinių mokslų kole
gija. Rėmėjai: Lietuvos radijas ir televizija, DELFI, 
VERSUS, "Andriuškevičiūtė, Kuras ir partneriai", 
"Vilniaus diena", Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos 
mokslų akademija, MELI, "Gaudrė". Inf. 

Tėčio dalgis 
Vaikystėj mačiau, kaip dalgiu 
Tėvelis palauki( sieksniavo.„ 
Lig ~iolei taip ailkiai regiu 
Parkritusius žolę ir javą. 
Miraže - su pirmu gaidžiu 
Daigelį iš prieklėčio ima, 
O rytui nutvitus, girdžiu 
Jo skambų, ritmingą plakimą. 

Mačiau - ilgakojai gandrai 
Per pradalges pėdino paskui ... 
Man buvo koktu, negera~ 
Kai rūbus varlyčių jie draskė. 
Atrodo, visai neseniai 
Atolas Jo rankom kvepėjo, 
Nors kaime užakę šuliniai 
Ir svirtys negirgžda nuo vėjo. 

Tačiau senučiukė vinis 
Nebodama metų nei laiko 
Spėlioja, gal Jiąnakt palis, 
Rudijantį dalgį dar laiko„. 
O šis, vis kas dieną liūdniau, 
Žaliuojantį lauką apžvelgia.„ 
Aš glostau kas kartą meiliau 
Kadais Tėčio išplaktą dalgį. 

Ir vė~ it vaikystėj basa, 
Išvydusi Jo siluetą, 
Nužėrusi kojom rasas 
Aš bėgu per pievą gėlėtą ... 
Man regis, Tėveli, kad Tu 
Rankogaliais prakaitą šluostai... 
Nuo užmojų dalgio aJtrių 
Rikiuojasi pradalgių juostos. 
Irena VAIČIULYTĖ-BRADAITIENĖ 



Apie automobilius - nerimtai 
Spalvos turi nemažai įtakos mūsų nuotaikai, vidinei būsenai, nepastebimai daro poveikį sprendi
mams ir elgesiui. Pastebėję tam tikrus dėsningumus, apdailos specialistai jas atidžiai parenka 
visuomeninėms erdvėms, daiktų ir drabužių kūrėjai savo gaminiams. Vienos spalvos parenkamos ligo
ninėms ar mokslo įstaigoms, kitos - spo-rto salėms ar kavinėms, gamykloms ar mokykloms. Spal
vas psichologai sieja su žmogaus būdo savybėmis ir požiūriu į gyvenimą. Pagal tai renkamės dėvi
mus drabužius, gyvenamosios erdvės apdailą. O ką sako turimų automobilių spalvos? Spalvų teo
retikai yra pastebėję ryšius tarp savininko charakterio savybių ir jo automobilio spalvos. Ar tikrai 
taip - įsitikinkite patys. 

Raudona. Šios spalvos au
tomobilio savininkas atviras 
aplinkai žmogus, mėgstantis 
būti pastebėtas, kviečiantis 

bendrauti. Dažnai jis - "Barbė 

devyndarbė", vienu metu ga
lintis dirbti keletą darbų. Ar 
tik ne dėl šios savybės raudo
nieji automobiliai dažniau nei 
kiti stabdomi kelyje dėl grei
čio viršijimo? Kita vertus, ga
lima spėti, kad ir kitose gyve
nimo srityse - darbe, šeimoje, 
laisvalaikiu - esate veržlus ir 
mėgstantis pirmauti. 

Juoda - subtili ir koncent
ruota spalva. Bet juodos auto
mobilio dangos švytėjimas ro
do, kad nemažai valandų ten
ka praleisti jo priežiūrai. Pa
prastai juodų automobilių sa
vininkai nemėgsta pigių puoš
menų, tai kalba apie jų profe
sionalumą darbe ir saiko po
jūtį gyvenime. 

Sidabrinės spalvos auto
mobilių savininkai turi gerą 
skonį, jiems sekasi gyvenime. 
Todėl kartais, pagirtinai atli
kus dar vieną darbo užduotį 
ar dėl kitų priežasčių, jie 
mėgsta pasijusti išskirtiniais. 
To išskirtinumo nereikia lai
kyti tuštybės ženklu, greičiau 
- nebijoma parodyti sėkmės. 
Dažniausiai sidabro spalvos 
automobilių savininkams se
kasi gyvenime, karjeroje ir fi
nansiniuose reikaluose. 

Žalia ir mėlyna - pačios 
"žemiškiausios" spalvos liu
dija, kad jų mėgėjai yra prak-

tiški žmonės, nesirūpinantys 
išoriniais blizgučiais, nepasi
duoda mados mėgdžiojimui. 
Jie ramiai ir šaltakraujiškai 
įvertina bet kokią padėtį ir 
randa protingą išeitį. Tai pati
kimi žmonės, į kuriuos mėgs
tama kreiptis pagalbos ir pata
rimo. 

Balti automobiliai, ge
riausiai matomi kelyje, kalba 
apie savininko meilę švarai ir 
tvarkai. Tikriausiai, jo namai, 
aplinka ir darbo vieta įstaigoje 
- labai tvarkingi. Bendraujant 

su jais ryškėja labai atviras ir 
tiesus požiūris į gyvenimą ir 
žmones. 

Geltona ir oranžinė spal
vos šaukia - pastebėk mane! 
Ne veltui taksi ar mokykliniai 
automobiliai dažomi šia spal
va. Jas pasirenkantys žmonės 
mėgsta būti matomi, nesvar
bu, dėl kokių priežasčių. Jie 
nuolat tikisi pagyrimo, susiža
vėjimo. Išsiblaškę ir nedėme
singi oranžinės ir geltonos 
spalvos gerbėjai mėgsta pra
mogas, nerūpestingai links
mintis panašių į save draugų 
būryje. 

Visokius lenktynių auto
mobiliams būdingus piešinius 
ant savųjų dažniausiai perke
lia žmonės, turintys neišsipil
džiusių lūkesčių gyvenime, gy
venantys pagal jų suvokimą -
žemiau savo galimybių. Tokios 
išskirtinės puošmenos leidžia 
sulaukti nors trumpalaikio dė-

mesio. Tas pats pasakytina 
apie gėlėmis, debesėliais ar 
kitokiais margumynais puo
šiamų automobilių savinin
kus. 

Pagal "DriverSense" 
parengė SK 

*** 
Sutuoktiniai važiuoja ma

šina. Variklis vis gęsta. Vyras 
suirzęs sako: 

- Prakeiktos žvakės .. 
Žmona jį ramina: 
- Ko norėti, juk toks vėjas 

lauke. 
*** 

Mokykloje mokiniams bu
vo liepta parašyti rašinėlį apie 
kokią nors kelionę. Trum
piausias buvo Tomo rašinys. 
"Mes važiavome prie jūros. 
Tačiau kelionė baigėsi tuoj už 
miesto, kai mašina sustojo. 
Tėtis vaikščiojo aplink ją ir 
kalbėjo tokius žodžius, kurių 
rašinėlyje negalima atkartoti. 
Todėl geriau baigiu, nes apie 
trumpą kelionę tegali būti 
trumpas rašinys". 

*** 
- Tai jūsų mašina? 
- Iš dalies. 
- Kaip suprasti? 
- Kaiji pataisyta ir išplau-

ta, o bake pilna benzino, ja 
naudojasi mano žmona. Kai ji 
grįžta, dukra važinėja į šokius. 
Kai nėra šokių, sūnus važiuo
ja į stadioną. 

- O kada važinėjate jūs? 
- Kai ji sugenda ir ją rei-

kia vežti taisyti. 
Tinklalapis Bernardinai 

Keliausim į Lietuvą! Montrealio lietuvių choras koncertuoja Aušros Vartų parapijos s.alė~e 
gegužės 24 d. Ntr. V. Bulobenes 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
''Vilnius - Europos kul

tūros sostinė 2009" progra
moj e iš 700 suplanuotų ren
ginių iki birželio pradžios 
įvyko 250, juose apsilankė 
apie pusė milijono žmonių. 
Daugiausia lankytojų sulau
kė programos atidarymo 
renginiai (per 200,000), gru
zinų dailininko Nik Piros
manio paroda Vilniaus pa
veikslų galerijoje (per 30,-
000), Gatvės muzikos diena 
(apie 100,000 vien Vilniuje), 
"Ledinis barokas" (per 30,-
000), Europos peizažų paro
da (20,000). Pasak progra
mos direktoriaus Rolando 
Kvietkausko, birželio, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais įvyks 
beveik 200 įvairių kultūros 
ir meno renginių. 

Vasaros programoje - bir
želio 9-28 d.d. vyksta tarp
tautinis Vilniaus operos fes
tivalis. Birželio 20 d. Valsty
binėj e dailės galerijoje ati
daryta paroda "Sp~.lvų ir 
garsų dialogai. M.K.Ciurlio
nio ir jo amžininkų kūryba". 
Birželio 12-14 d.d. prie Gu
dijos sienos vyko Baltijos 
valstybių muzikos ir menų 
festivalis "Be2gether". Bir
želio 21 d. "World Festival 
Choir" (200 narių iš įvairių 
valstybių) atliks G. Verdi Re
quiem. Tą patį savaitgalį Vil
niuje vyko renginys "Tebūnie 
naktis!" bei į savo progra
mos atidarymą pakvietė šių 
metų Lietuvos kultūros sos
tinė Plungė. 

Ilgai laukta teatro prem
jera - Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis Idiotas pagal Fio
dor Dostojevskį įvyks liepos 
1 d. Liepos 4 d. 25-iose Vil
niaus dailės galerijose ir pa
rodų salėse bus pradėtas pa
rodų ciklas "Abstrakcija ir 
ekspresionizmas - dvi Vil
niaus tapybos tradicijos", 
skirtas daugiau nei 60 šiuo
laikinių Lietuvos dailininkų 
tapybai pristatyti. Liepos 8-
12 d.d. "Litexpo" parodų 
centre vyks meno mugė "Vil
nius '09". Taip pat liepos mė
nesį prasidės kino marato
nas "52 savaitės". 

Rugpjūčio mėnuo bus 
skirtas pristatyti nuo seno 
Vilniuje gyvenančių skirtin
gų tautų kultūroms. Bus su
rengtas Litvakų kongresas, 
kurio metu bus atliktas Kad
dish holokausto aukoms pa
gal Anatolijaus Šenderovo 
muziką; vyks smagios tradi
cinės žydų muzikos klezme
rių festivalis; bus surengtas 
Vilniukų suvažiavimas ir 
daug kitų projektų. Iš jų pa
minėtini džiazo perkusi
ninko Vladimiro Tarasovo 
bei vokiečių rašytojo Frid 
Manno projektas "Tvanas", 
paremtas Biblijos tekstais, ir 
Vilniaus amatų - odminių, 
tekstilininkų, medžio drožė
jų meistrystės paveldo pri
statymo renginiai. 

Kauno miesto savival
dybės Vinco Kudirkos bib
liotekos centriniame padali
nyje gegužės 7 d. buvo su-

rengta tradicinė knygos 
šventė "Laikas gyvena kny
gose", skirta Spaudos atgavi
mo, kalbos ir knygos dienai 
paminėti. Ta proga buvo pa
ruoštos dvi parodos. Prane
šimus "Apie lietuviškos kny
gos vaidmenį Lietuvos per
galių ir nuopuolių keliuose" 
bibliotekoje vykusiai popie
tei parengė dr. Eugenija 
Vai tkeviči ū tė, akademikas 
Antanas Buračas ir filosofas 
Romualdas Ozolas. 

Kompozitorės Justės Ja
nulytės kūrinys chorui Ak
varelė buvo išrinktas geriau
siu jaunimo (iki 30 metų) 
kategorijoje Paryžiuje birže
lio 12 d. pasibaigusiame 56-
j ame Tarptautiniame kom
pozitorių forume (Interna
tional Rostrum of Compo
sers ). Šį forumą rengia Tarp
tautinė muzikų taryba, re
miama UNESCO ir "Radio 
France". J. Janulytė baigė 
kompozicijos magistrantūrą 
2006 m. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. Jos Bal
ta muzika 2004 m. buvo pri
pažintas geriausiu kameri
niu kūriniu Lietuvos kompo
zitorių sąjungos konkurse, o 
Tekstilė - geriausiu 2008 m. 
lietuvių simfoniniu kūriniu. 

Tarptautinis vieno akto
riaus teatro festivalis "Mo
noBaltij a", vykęs Kaune šių 
metų gegužę, per keturias 
dienas parodė 11 spektaklių. 
Jame dalyvavo aštuonių Bal
tijos jūros valstybių atstovai. 
Festivalio laimėtojai, įvertin
ti tarptautinės jury komisi
jos, buvo: pirmosios vietos -
Birutė Mar už spektaklį Mei
lužis pagal M. Duras, antro
sios vietos - Estijos aktorius 
Tinu Oja už spektaklį Gai
delis iš elementoriaus, trečio
sios vietos - Aldona Bendo
ri ū tė už spektaklį Liūdnos 
dainos iš Europos širdies pa
gal F. Dostojevskį. Specialus 
jury prizas buvo į,!eiktas Ro
ger Westberg iš Svedijos už 
Hamletas: komedija pagal W. 
Shakespeare. Žiūrovų sim
patijų prizu buvo apdovano
tas Janusz Stolarski iš Len
kijos už Ecce Homo pagal F. 
Nietzsche. 

XIII Vilniaus festivalyje 
Georg Friedrich Handel ora
torijos Mesijas atlikimu ge
gužės 18 d. buvo pagerbtas 
vieno didžiausių muzikos 
menininkų, humanisto lordo 
Yehudi Menuhin atminimas. 
J. Menuhin (1916-1999) bu
vo vienas iš autoritetų, pa
laikiusių Vilniaus festivalį 
nuo pat jo įsteigimo, teikusių 
festivaliui ypatingo muziki
nio pakylėjimo. Oratoriją 
Mesijas atliko Bambergo 
simfoninio orkestro choras, 
Lietuvos kamerinis orkest
ras ir solistai: sopranas J ana 
Mamonova (Rusija), meco
sopranas Lucia Duchonova 
(Slovakija), tenoras Eric 
Stoklossa (Vokietija) ir bo
sas Wiard Withold (Olan
dija). GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų .. „ ..... „ ..... „ 0.50% 
180-364 dienų .... „ ..... „ .. 0.50% 
l metų „ „„„„„ „.„„„ .„„„„ 0.85% 
2 metų .„„„„„.„ ... „.„ .. „ .„. 1.10% 
3 metų „„„„„„„ ... „„ ... „ „„ 1.50% 
4 metų „ .. „„„.„ ... „ .„ ... „ „ .. 1.75% 
5 metų .„„„„„„„„„„„„„ „„ 2.00% 

Taupomoj i sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūktaupymosąskaita 0.10% 

Amerikos dol GIC 
l metų tenn. ind „ .. „„„„ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" .„„„„ 1.15% 
l metų „„„„„.„ .... „.„.„„„„. 1.400fci 
2 metų .„.„„„„ ..... „.„.„„„„. 1.90% 
3 metų „„„„„„ ..... „.„.„„„„. 2.25% 
4 metų „„„.„„ .. „.„.„.„„.„„ 2.50% 
5 metų„„„„„.„ .... „.„.„„„„. 2.75% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA, RRSP ir RRIF 
atviras, kintantis„.„.„„„ 1.25% 
l metų „„„„„.„ .... „„„„„„. 1.65% 
2 metų „„„„„.„„ .. „ „ „„„„. 2.15% 
3 metų „ „„„„.„.„.„„„„„„. 2.50% 

4 metų „„„„„„„ ... „ „ „„„„. 2.75% 
5 metų „„„„„.„ .... „„„„„„. 3.00% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

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

Asmenines paskolas 
nuo „„.„„„„„„„ .. „„„„„„„„ 4.75o/o 

Sutarties paskolas 
nuo „„.„„„ „„„„ .. „„„„„„„. 4. 75°/o 

Nekihtojamo tum paskobs 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų .„„„„„„„„„ .... „„ .. „.„„„„. 3.50°/o 
2 metų .„„„„.„.„„„„„„.„.„„.„„„ 4.00% 
3 metų .„„„„„„„„„„.„ ....... „„„„„ 4.50% 
4metų.„„„„.„„„„„ .. „„.„„.„„„„. 4.75% 
5 metų .„„„„„„„„„ .... „ .. „.„.„„„„ 5.00% 

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
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 j ums geresne,: ka iną. A rba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliška i ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, A lgiui M edeliui. 

MEDELIS CONSULTJNG el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., O rtho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, MSW 1C5 
Tc l. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Pavardė ir karjera 
DAIVA REPEČKAIT~ 

Akademikų ir lituanistų 
grupė paskleidė Pareiškimą, 
kad sutrumpintos moterų pa
vardės, nerodančios santuoki
nės padėties, yra "amoralios". 
Akivaizdu, kad taip bandoma 
kurti visuomenės nuomonę. 
Jei visuomenė bus abejinga, 
greitai bus prarasti nedideli 
laimėjimai, kuriuos per pasta
ruosius metus pavyko iško
voti. 

Pareiškimo tekstas galėtų 
būti chrestomatinis. Juo galė.. 
tų būti remiamasi visoje Eu
ropos sąjungoje kaip iliust
racija, kad būna ir taip. Kai 
visa Europa krapšto galvas, 
kodėl tokios sudėtingos lietu
vių pavardės (žmogus dar pa
sidomės, ar čia tos pačios šei
mos pavardė, bet kompiuteris 
niekaip nesupras, kad -as, 
-ienė ir -aitė - tai viena šei
ma), ši grupė aiškina, kad 
"tradicinės" pavardės rodo 
moterims ir merginoms dera
mą vietą. 

Pareiškimo autoriams la
bai gražu, kad netekėjusios 
moterys turi vaikiškas priesa
gas, o "šventą priklausymą 
šeimai" kažkodėl turi rodyti 
tik moteris. Beje, čia pat - lo
ginis prieštaravimas. Vienoje 
pastraipoje aiškinama, kad 
mažybinės priesagos atitinka 
mergaičių amžių, kitoje siūlo
ma nenorinčioms nurodyti 
santuokinės padėties pasilikti 
mergautinę pavardę, neatsi
žvelgiant i amžių. 'Thip nepalie
kama ištekėjusioms mote
rims, kurių karjeroje ar tie
siog joms svarbu išsaugoti 
mergautinę pavardę, galimy
bė parodyti "šventą prildausy-

mą šeimai" ir turėti tokią pa
čią pavardę, kaip ir jų vaikai. 

Bet juk, kaip buvo rašyta 
prieš kelis mėnesius, jei mo
teris tuokiasi su imigrantu ir 
nekeičia pavardės, į ją žiūrima 

įtariai ir beveik iš karto įtaria
ma, kad santuoka gali būti fik
tyvi. Jei tik sutuoktinis užsie
nietis, staiga tarsi nebegalioja 
moters teisė pasirinkti tokią 
pavardę, kokią nori, nors lie
tuvių santuoka irgi gali būti 
fiktyvi (dėl turto, paveldėji
mo, siekiant geriau atrodyti 
visuomenėje ... ). 

Ilgus metus buvo laikoma 
natūraliu dalyku, kad moteris 
ištekėdama išeina į kitą šeimą, 
todėl įgauna ir naują tapaty
bę. Pavardė su priesaga -ienė 
ir atskleidžia šį priklausymą. 
Tučiau šis ėjimas iš savo šei
mos į vyro, atsispindintis pa
vardėje, prarado savo turinį. 
Pora šiomis dienomis kuria 
vadinamąją branduolinę šei
mą, o ne persikelia pas vieno 
iš jų tėvus. Naują namų ūkį 
kuria abu, tačiau šis pokytis 
iki šiol kažkodėl pažymimas 
tik moters dokumentuose. 
Tunka keisti įpročius būti va
dinamai nuo vaikystės turėta 
pavarde, keisti parašą, inicia
lus, pasą ir kitus atributus, ku
riuos teisinė valstybė pripa
žįsta žmogaus tapatumo pa
grindais. Nemažai moterų iš
teka studijuodamos ir kartu 
siekdamos karjeros, tad vėliau 
tenka pridėti santuokos liudi
jimą, siekiant įrodyti, kad dip
lomas tikrai priklauso dabar 
kitaip besivadinančiam asme
niui. 

Pareiškimą sukurpę as
menys, norėdami tradiciją pa-
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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 

NEMOJ0MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus. bronzines 

plokštes, atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

dėti į šaldikij ir apsimesti, kad 
žmonių vadinimosi vardais 
modeliai gali būti autono
miški nuo visuomenės gyveni
~o, ne.~asteb.i, kad pokJ:čių 
1svengtt 1au nepnanoma. Sian
dienė moteris, kartu su vyru 
lygiomis dalimis kurdama 
naują namų ūkį, nebejaučia 
to ėjimo iš savo šeimos į vyro. 
Jei pavardžių daryba užšal
doma, kai visuomenė keičiasi, 
kyla įtampa. 

Įtampą kelia tai, kad, nors 
sutuoktinių indėlis į naują šei
mą lygus, simbolinė ir politi
nė našta, užkraunama mote
riai, yra gerokai didesnė. Su
darydama santuoką, moteris 
pagal teisinius ir kompiute
rinius terminus turi tapti nau
ju žmogumi, o vyras gali likti 
tuo, kuo buvęs. Akademikų 
grupės pareiškime taip pat yra 
simptomiškas teiginys: pavar
dė rodo "šventą priklausymą 
šeimai", ne "šventą indėlį į 
šeimos kūrimą". Tus milžiniš
kas atotrūkis tarp to, kaip jau
čiamasi, baugina, ir tai yra su
prantama. 

Būtų sveiku protu supran
tama, jei vardai, pavardės, pa
vadinimai, Wdynas, reiškiniams 
įvardyti keistųsi pagal objek
tus. Tui yra kalbos gyvumo 
ženklas. Tučiau būdinga, kad 
po pavardžių klausimo socia
linės apsaugos ir darbo minis
terio patarėja Elena Urbonie
nė Pasaulinei gyvybės dienai 
paminėti skirtame renginyje 
teigė, jog šiuolaikinės moterys 
per daug dėmesio skiria karje
rai ir apleidžia savo pareigą 
būti motinomis. 

Darbas ir karjera -viena 
iš sričių, didinančių trumpų ir 
dvigubų pavardžių aktualu
mą, todėl nesunku įsivaiz
duoti, kad pagal valstybinę 
šeimos viziją, nors to atvirai 
nepasakoma, mergina turėtų 
tenkintis laikinu darbeliu, kol 
yra -aitė, vėliau atsidėti vaikų 
auginimui ir iš to kaupti pen
sijos fondą, o į rimtesnį darbą 
įžengti jau būdama -ienė su 
keliais paaugintais vaikais. 
Tursi ministerijos reikalas bū
tų ne paskatinti ar padrąsinti, 
kad kažkas vyktų, o morali
zuoti, kad nevyksta. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

(Iš DELFI interneto vartų) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Kana.doje praleidau žiemą. 
Ji buvo, kaip reta, ir šalta, ir nemie"/a. 
Pavasaris vėlyvas, šaltas ir lietingas. 
O vasara kokia? Dar nežinia. 

Nes šimtmečiais JI buvo grobstoma kaimynų. 

Dvi.dešimti meta~ kai Šalis atgavo "laisvę, 
Bet niekaip dar negali atsigauti. 
Juk valdė JĄ daug buvusiųjų gobšių, 
Dalinosi kas kq ir grobstė. Lėktuvas galingas pakilo i aukštybes, 

Skraidi.na jis kelis šimtus žmonių. 
Kas miega jau, kas skaito, 

Jau perskridom Kanados kalnus aukštus 
Ir ežerus ir lygumas "laukų. 

O ten, toliau, mažutis vaikas verkia. Dabar platus Atlantas, 
Dallg va"/andų reikės sėdėti 'lėktuve, 
Po to laukimas kitame oro uoste, 
Kol vėl pakilsim į padangę, 

Grenlandijos sa"/a po apklotu ledu. 

Po to įskrisim į Europos oro erdvę - arčiau 

savos šalies, 
Kad Lietuvoj mielojoj nusileistume. Bet tik tuomet, kai iJ Frankfurto iJskridę, 

Nusileisim Vilniaus oro uoste, Birželį bus šventė Lietuvai didžiu,'/ė -
Tūkstančio metų Jubiliejus. Širdim pajusime, kad esame namuos. 
Nors metų daug, bet vis jauna ir neturtinga, AGNIETĖ PREILAUSKAITĖ-BUTVILIENĖ, Kaunas 

v 

Zodžiai ir gyvenimas 
dabar itin populiariu užsiėmi
mu - kompiuteriniais žaidi
mais; jis atspindi dar vieną in
formacinės technologijos įsi
veržimą į mūsų gyvenimą. Kai mūsų gyvenime atsi

randa kokie nors reiškiniai, 
tuo pat metu gimsta juos įvar
dijantys žodžiai. Kalbos kūry
binės versmės neišsemiamos. 
Nors dažnai sakoma, kad žo
džiai geriausiai paslepia mūsų 
mintis, bet reikia pripažinti, 
kad kalba yra geriausias mūsų 
minčių ir tikrovės atspindys. 

Jau penkeri metai Ameri
kos kalbininkai stebi visuo
menės kalbą ir daro išvadas, 
kiek ir kaip mūsų žodžiai at
spindi tikrovę. Nagrinėdami 
ir lygindami spaudos, viešo
sios ir internetinės kalbos 
srautą, jie pastebi, kad tam 
tikrais laiko momentais bend
rame visuomenės žodyne ga
na aiškiai išsiskiria ir pasikar
toj a žodžiai, atspindintys ar 
nusakantys svarbiausius poky
čius, reiškinius ar naujoves. 
2008 m. tokiu svarbiausiu žo
džiu tapo bailout. Šis žodis, il
gai tūnojęs tik tam tikrų vers
lo ir finansinių grupių kalboje 
ir raštuose, tapo visuomenės 
ir vyriausybės mėgstamiausiu 
žodžiu. Kalbininkai tvirtina, 
kad bailout buvo dažniausiai 
ieškomas ir tikrinamas pagal 
prasmę spausdintuose ir in
ternetiniuose žodynuose po 
to, kai žlugo didžiosios JAV 
finansinės įstaigos, ir vyriau
sybė buvo priversta skirti 700 
bln. dol. pagalbą. Me"iam-

TSIŲSTA PAMIN~TI 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDAS, 2009 m. pavasaris, 
aplinkraštis ir 44-oji aukų apy
skaita, 28 psl.; tvarko ir reda
guoja MLF tarybos vicepir
mininkas dr. Jurgis Anysas. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis wmy.teyzib.c:om lau· 
kia jūsų apsilBDkymo. Skaity· 
tojai kviečiami susipažinti sujuo 
ir siqsti savo pastabas elektroni· 
niu paštu - tevzib@rogers.com. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

(prie Ellons} 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 

Webster žodyne aiškinama: 
bailout - išgelbėjimas nuo 
finansinių sunkumų. Šis žodis 
turi ir kitą papildomą savo 
reikšmę, kuri tik nujaučiama 
ir slypi už žodžio prasmės. 
Žodis bailout susijęs su ne
ramumu, baime, nerimu, ir 
tai nusako didelės dalies vi
suomenės vidinę būseną. 

2007 metais kalbos žino
vai metų žodžiu buvo išrinkę 
Woot. Ši santrumpa nieko ne
sako eiliniams žmonėms. At
siradus ir plačiai paplitus 
kompiuterių žaidimams, ji gi
mė kaip laimėjimo praneši
mas. "We Own the Other 
Tuam" skelbia vienas iš žaidi
mo partnerių, laimėjusių prieš 
kitą komandą ar žaidėją per
galę, kompiuterinei kalbai bū
dinga santrumpa. Jame skam
ba laimėjimo triumfas ir 
džiaugsmas. Šis žodis įsitvirti
no interneto žodyne kartu su 

Populiariausių žodžių kū
rėjais tampa ir pramogų pa
saulio atstovai. Prieš dvejus 
metus humoristinių laidų kū
rėjas ir vedėjas c.olbert įtvirtino 
kalboje truthiness. Kuo truthi
ness skiriasi nuo žodžio truth 
(tiesa)? 1Tuthiness - teisybė, 
kuri kyla iš žmogaus proto ir 
patirties. Šis komiko išplatin
tas terminas tarsi protestuoja 
prieš JAV prezidento valdymo 
metu valdžios pareigūnų ma
nipuliacijas tikrais ir taria
mais faktais, prisidengiant 
įstatymų skydu. 

Lietuvoje, ko gero, popu
liariausiu žodžiu būtų išrinkta 
krizė. Bet dėl politinės sumaiš
ties aukščiausioje valdymo 
grandyje šis žodis geriausiai 
atspindi ir dabartinę Kanados 
visuomenės padėtį ir tikrovę. 

Pagal "Canadian Press" 
parengė S. Katkauskaitė 

~W~:t\I~~ 

DENT~L C~R.E 

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

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 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% 
1 metų 1.65% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.65% 
5 metų 3.00% 

INVISTICINĖ 
SĄSKAITA 

"GIC" INDĖLIAI 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

1 metų 
2 metų 
3 metų 

4 metų 
5 metų 
1 metų iškeičiamos 

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

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 

"Planas 2 4" Kasdieninių 
palūkanų čeki ų / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuoši mčiai ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė L l A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 

1 metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 
1 metų iškeičiamos 

1 metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 d ienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

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

,__ __________ _, 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDI EN I NI Ų 1 metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PAS Ko Los Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
1 metų 

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

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamų jų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be Įspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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ŠALFASS krepšinio žaidynėse jaunių A komanda "Kovas", 
laimėjusi bronzos medalį. Priekyje iš k.: Vytautas Baronaitis, 
Vaclovas Baronaitis, Jonas Stončius; 11 eil. iš k.: treneris 
Vytas Stončius, Darius Miečius, Zachary Lukoševičius, Josh 
Jonaitis, Matthew O'Grady, treneris Rimas Miečius 

Ntr. M. Stončiaus 

Stasys Bakšys, Hamiltono lietuvių sporto klubo "Kovas" pir
mininkas, įteikia pirmąją klubo stipendiją David Willen
brecht'ui per sezono užbaigos pokylį. D. Willenbrecht'as, ku
ris baigs McMaster universitetą, Ekonomikos fakultetą atei
nančiais metais, gavo $500 stipendiją po konkurso. Jis yra 
baigęs Vasario 16-osios gimnaziją ir dvejus metus studijavo 
Vilniaus universitete. Įdomiausia, kad D. Willenbrecht'as ne
mokėjo lietuviškai kalbėti prieš pirmąją kelionę į Lietuvą per 
2005-tų metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, bet dabar 
sklandžiai šneka ir rašo lietuviškai 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Rygoje Europos moterų 

krepšinio čempionate dar vie
ną apmaudžią nesėkmę paty
rė Lietuvos rinktinė. Antrojo 
rato F grupės rungtynėse lie
tuvės rezultatu 55:57 nusilei
do Prancūzijos krepšinin
kėms. Lietuvos komanda, be
veik tris kėlinius žaidusi pro
tingą ir drausmingą krepšinį, 
subyrėjo per paskutines 10 
minučių. Jau trečiojo ketvir
čio pradžioje iš lietuvių turė
tos 11 taškų persvaros beliko 
6, o persvarą Prancūzijos rink
tinė įgijo tik per paskutines 
dvi minutes, kai mūsiškės 
puolime visiškai išsikvėpė. 

• Trečiąją nesėkmę 2010 
metų Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos varžy
bose patyrė ir paskutinius šan
sus patektį į baigmės ratą pra
rado Lietuvos rinktinė. Lietu
viai septintose atrankos gru
pės rungtynėse svečiuose 
21:31 nusileido Ispanijos ran
kininkams. 

• Sankt Peterburg buvo 
apdovanoti ištvermingiausi 
didžiausio pasaulyje bekelės 
maratono "Ladoga Trophy 

2009" Rusijoje dalyviai. Vie
nintelė šiose varžybose daly
vavusi Lietuvos lenktynininko 
Benedikto Vanago ir Sauliaus 
Jurgelėno įgula - su "Suzuki 
Jimy" automobiliu užėmė ant
rąją vietą. "Ladoga Trophy 
2009" bekelės maratoną pra
dėjo daugiau nei 200 dalyvių 
iš penkiolikos pasaulio šalių. 
Per 9 dienas dalyviai turėjo 
įveikti sudėtingą 1200 km 
nuotolį aplink didžiausią Eu
ropoje Ladogos ežerą. 

• Čekijoje Tarptautinės 
lengvosios atletikos federaci
jos (IAAF) "Grand Prix" seri
jos varžybose "Zlata tretra" 
("Auksinis startukas") mote
rų 800 m bėgimo rungtyje šeš
ta užbaigė bei keturis įskaiti
nius sezono taškus pelnė Irina 
Krakoviak. Lietuvos atstovės 
rezultatas - 2 minutės 0.71 se
kundės - naujas asmeninis re
kordas. Bėgimo nugalėtoja 
tapo britė Marilyn Okoro 
(2:0.21). 

• 37-erių metų disko me
tikas Virgilijus Alekna IAAF 
"Aukso lygos" pirmojo rato 
varžybose Berlyne (Vokieti-

Toronte 2010 m. vyksiančios IX Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas ieško dainininkų 
visuose veiklos baruose - ir sportininkams padovanojo DS marškinėlius! Apačioje, jauni Ka
nados sportininkai siūlo krepšinio kamuolį pamėtyti meno vadovei muz. Daliai Viskontienei 

Ntrs. R. Kurienės 

Besiruošiant gyvenimui 
Spausdiname žurnalistiką studijuojančio Dovilo Bukausko rašinį apie 

save, kaip įvadą į kitus jo straipsnius apie studentų stažuotes Lietuvoje, 
įdomius įspūdžius, naudingą patirtį, naudingas išvadas. Red. 

Gimiau 1990 metais, bir
želio 7 dieną Bruklino mieste, 
Niujorko valstijoje. Abudu tė
vai buvo neseniai emigravę į 
JAV iš Lietuvos. Šeimoje visa
da kalbėjome lietuviškai, ka
dangi drauge su mumis gyve
no tėvo mama, kuri anglų kal
bos nemokėjo. 

Trejų metų pradėjau lan
kyti lopšelį nemokėdamas 
anglų kalbos. Kiek motina pa
sakoja, kalbos vystymesi įvyko 
lūžis. Kuriam laikui lietuvių 
kalbos vystymasis sustojo, o ir 
anglų kalba prabilti laisvai 

ja), diską numetęs 64.06 m, 
užėmė šeštąją vietą tarp 11 
varžybose dalyvavusių atletų. 
Varžybas laimėjo olimpinis ir 
pasaulio čempionas estas G. 
Kanter, kuris diską nusviedė 
67.88 m. 

• Lietuvių kilmės bang
lentininkas Patrick Gudaus
kas Maldives atoluose vyku
siose "Sri Lankan Airlines 
Pro" varžybose atliko triuką, 
vadinamą "rodeo clown" ir 
taip tapo banglenčių sporto 
istorijos dalimi. Iki šiol aukš
čiausio lygio varžybose šio 
triuko nebuvo pavykę atlikti 
niekam. VP 

truko porą trejetą mėnesių. 
Po to, kai pradėjau vartoti abi 
kalbas, jos vystėsi gana toly
giai, kadangi namuose tebe
kalbėjome lietuviškai, o ame
rikietiškoj e aplinkoje - ang
liškai. Baigiant darželį, moky
toja pasiūlė tėvams leisti ma
ne į sustiprintas akademines 
programas mokykloje, kad iš
vengtų elgesio nesklandumų. 
Ne todėl, kad būčiau buvęs iš
dykęs, bet todėl, kad darželyje 
pasirodžiau gana gudrus vai
kas. 

Pradinę mokyklą, nuo pir-

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKIL OJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

mos iki penktos klasės, lan
kiau ne savo vietinėje mokyk
loje, bet važinėjau į Manhete
ną lankyti "Talented and gif
ted program" P.S.11 mokyk
loje. Mokykla buvo gana prog
resyviame antrame Niujorko 
miesto mokyklų distrikte/švie
timo skyriuje, kuris nesišalino 
naujų programų, kreipė dė

mesį į naujus mokslinius tyri
nėjimus švietimo bei švietimo 
metodikos srityje. Taip pat pa
tyriau gana neamerikietišką 
klasių grupavimo modelį. 

Nukelta į 13-tą psl. 

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

ar į namus 416-231-4937 



Besiruošiant 
• • gyven1mu1 

Atkelta iš 12-to psl. 

Su tais pačiais vaikais mokiausi nuo pirmos iki penktos 
klasės. Paprastai JAV viešosiose mokyklose vaikai yra per
grupuojami kasmet. Po šios mokyklos trejus metus lankiau 
vidurio mokyklą - The Salk School of Science. Aš į ją įstojau 
galvodamas, kad tenai bus stipri tiksliųjų mokslų programa. 
Tačiau jų tiksliųjų mokslų programa nebuvo labai stipri, ir 
mano lūkesčiai neišsipildė. Nebebuvau tikras, ar norėsiu toliau 
studijuoti tiksliuosius mokslus. 

Stuyvesant gimnaziją taip pat lankiau Manhetene. Džiau
giuosi, kad teko lankyti vieną iš stipriausių Niujorko miesto 
mokyklų. Į šią mokyklą patenkama tik egzaminų keliu. 
Kiekvienais metais, spalio mėnesį Niujorko aštuntokai laiko 
egzaminą, kad įstotų į 6 stipriausias miesto gimnazijas. 

Moksleivių, laikančių egzaminą, 
skaičius paprastai svyruoja apie 
20,000. Taigi, negražu girtis, bet -
kartais reikia šypsotis. 

Mokykloje greta eilinių reikalauja
mų disciplinų grojau trombonu mo
kyklos pučiamųjų orkestre bei žai
džiau "Ultimate Frisbee" komando
je. Šiaip jau mokyklos orientacija -
tikslieji mokslai bei matematika. Pa
gilinęs žinias šiose srityje, supratau, 
kad man artimesni humanitariniai 

Dovilas Bukauskas mokslai. Besimokant humanitarinių 
mokslų klasėse sekėsi kur kas geriau. 

Rašymas, nuomonės išreiškimas apie literatūrinius kūrinius ir 
jų nagrinėjimas, diskusijos - mano stipresnioji pusė. Matema
tika, skaičiai, mechanika - ne. Todėl, atėjus laikui rinktis kole
giją nusprendžiau, kad norėčiau rašyti. Jei ne prozą ar poeziją, 
tai dokumentuoti šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Todėl sto
jau į žurnalistiką. Idealiai norėčiau dirbti "National Geo
graphic" pobūdžio leidinyje. 

Šiuo metu studijuoju Niujorko miesto univesiteto vienoje 
kolegijoje. Tai Baruch College. Kaip kad dažnai priimta JAV 
mokyklose pirmiausia mokoma įvairių disciplinų, nesikoncen
truojant į specialybę, tam kad studentas įgytų bendrą išsilavi
nimą apie jį supusią ir supančią aplinką, istoriją, kultūrinius, 
politinius bei socialinius reiškinius. Antro kurso pabaigoje pa
prastai reikia paskelbti kur norėsi specializuotis. Aš rinksiuosi 
žurnalistiką. Šiais metais dirbau mokyklos leidžiamame 
laikraštyje "Ticker", kur jau pirmais metais esu išsikovojęs 
redaktoriaus poziciją- "Chief Copy Editor." 

Greta akademinės veiklos vyko ir neakademinis gyveni
mas. Nemažą jo dalį užėmė Niujorko miesto Maironio lituanis
tinė mokykla. Ją pradėjau lankyti trejų metų ir lankiau iki de
šimto, paskutinio, mokyklos skyriaus. Kiekvieną šeštadienį nuo 
9 iki l teko pasinerti į lietuvių kalbą, kultūrą, meną, dainavimą. 
Taigi ir nemažai draugų susiradau tarp išeivijos lietuvių. 

Lietuviškoji gyvenimo linija atvedė ir į dalyvavimą skautiš
koje veikloje bei į "Neringos" stovyklą Vermonte. Dabar su 
šiomis organizacijomis sieja ir darbinė veikla - "Neringos " 
stovykloje dirbau vadovu ir planuoju dirbti šią vasarą. Mairo
nio lituanistinėje mokykloje kartais pavaduoju mokytojus. 
Skautų stovykloje iki šiol lankiausi kaip skautas, o dabar pradė
siu dirbti kaip savanoris padėjėjas. 

Dalyvavau įvairioje užklasinėje veikloje. Lankiau Bruk
lino muziejaus ir Pratt instituto vaizduojamojo meno klases, 
Gugenheimo muziejaus architektūros užsiėmimus ir plaukimo 
klases YMCA organizacijoje. Su šeima žiemos metu dažnai iš
vykstame slidinėti. Retsykiais - pakopinėti po kalnus. Kelio
nės po Europą: Lietuva, nuostabus Žemaitijos valstybinis par
kas, Praha, Paryžius, Helsinkis, Latvija, Estija, Roma ir 
Pompėja .... 

Turiu jaunesnį brolį ir bendraudamas su juo mokinausi, 
kaip reikia dalintis savo gyvenimu su kitu artimu žmogumi, 
kaip išmokti pakantumo, dėmesingumo, jautrumo, o kai 
prireikia - ir griežtumo. Laisvalaikiu mėgstu užsiimti su kom
piuteriais ir skaityti. Taip pat užsiimu medžio drožinėjimu. 
Ateityje norėčiau daug keliauti - kartais išsivaizduoju, kad 
žurnalistinis darbas man padės tai atlikti. 

Norėčiau paminėti, kad gyvenu gana įdomiame Bruklino 
miesto rajone, vadinamame Bedford Stuyvesant. Tai ar
chitektūrine prasme nuostabus rajonas, kuris buvo pastatytas 
europiečių, bet ilgainiui apgyvendintas tautinių mažumų iš 
Afrikos arba Afrikos diasporos šalių. Čia gyvendamas mokausi 
apie knygose nebūtinai išmokomus dalykus: užslėptą rasinę 
diskriminaciją, prekybą savo kūnu, "gentrification", hipsteriz
mą, toleranciją vieni kitiems, tebeklestintį rasizmą, kultūrinius 
skirtumus, kuriems suartėti kartais net neįmanoma, žiaurumą 
ir socialinius skirtumus. (Bus daugiau) 

Dovilas Bukauskas 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Mano Močiutė 

Išleistuvių kalba 
LUKAS ŽIBAITIS 

Aš savo Bostono lietuviš
kos mokyklos užbaigimo pro
jektą paskyriau savo močiutei 
Daliai Žibaitienei, nes ji savo 
gyvenime daug pasiekė, ir aš 
ja labai didžiuojuosi. 

Mano močiutė, Dalia Re
gina Zambacevičiūtė gimė po
ra metų prieš Sovietų Sąjun
gai okupuojant Lietuvą- 1938 
m. balandžio 10 d. Per jos 
ankstyvą vaikystę Sovietų Są
junga ir Vokietija aršiai kovo
j o Lietuvos žemėje. Sovietų 
okupacijos metais mano mo
čiutė Dalia lankė Jurbarko 
gimnaziją, o vėliau ji studija
vo lietuvių kalbą ir literatūrą 
Vilniaus universitete. Baigusi 
universitetą, ji pradėjo dirbti 
Jurbarko rajone Smalininkų 
vidurinėje mokykloje. Ten ji 
mokė lietuvių kalbą ir litera
tūrą. Po metų darbo Smali
ninkuose Dalia ištekėjo už 
mano senelio Anatolijaus Ži
baičio, ir vėliau jie išsikraustė 
toliau dirbti ir gyventi Šilu
tėje. 

Mano močiutė buvo ne 
tik mokytoja, bet ir poetė. Per 
visus savo kūrybingus metus, 
ji sukūrė daug eilėraščių, ku
rie buvo sutalpinti į aštuonias 

gyva indoeuropiečių kalba. 
Už tuos poelgius ir pasisaky
mus ją nekartą buvo iškvietę 
tardyti į KGB. 

Mano močiutė ne tik rašė 
eilėraščius bei mokė lietuvių 
kalbos ir literatūros, bet taip 
pat vadovavo keturioms Dai
nų šventėms ir režisavo moki
nių ir suaugusių spektaklius. 
Ji taip pat labai gerai mokėjo 
deklamuoti eilėraščius ir to 

Lukas Žibaitis, baigęs lietu
višką mokyklą Bostone, MA 

Bostono lietuviškos mokyklos abiturientai Lukas, Lina, 
Tomas, Aric su kun. Žuku 

knygas. Mano močiutė pradė
jo rašyti eilėraščius, kai tik iš
moko rašyti žodžius. Eilėraš
čių rašymas buvo jos dvasinė 
stiprybė ir atrama. Poezija bu
vo jai antra meilė, kuri galbūt 
atsirado jos genuose, nes jos 
prosenelis buvo knygnešys lie
tuvių spaudos draudimo lai
kais. 

Dalia jaunystėje dažnai 
reikšdavo savo nuomonę, o 
taip pat ir savo nesutikimą so
vietų valdžiai. Dar būdama 
studentė, ji dalyvavo demonst
racijoje Vilniuje, skirtoje pa
minėti Vengrijos 1958 metų 
sukilimą. Vėliau, dirbdama 
mokytoja, ji dažnai savo mo
kiniams pabrėždavo, kad lie
tuvių kalba yra pati seniausia 

išmokė savo sūnų ir dukrą. 
Mano tėtis ir mano teta, tėčio 
sesuo, netgi dalyvavo Lietuvos 
televizijoje eilėraščių dekla
mavimo konkursuose. 

Sovietų okupacijos me
tais, norėdami išspausdinti 
eilėraščių knygą, visi poetai 
būtinai turėjo parašyti bent 
keletą eilėraščių apie komu
nistų partiją arba Leniną. 
Mano močiutė nenorėjo že
mintis ir rašyti okupantus gar
binančių eilėraščių, todėl jos 
poezija išvydo dienos šviesą 
tik Lietuvai atgavus savo ne
priklausomybę. 

Mano močiutė rašė eilė
raščius apie Lietuvos norą bū
ti stipriai, apie Lietuvos gamtą 
ir gyvenimo reikšmę. Jos eilė-

raščiai dažnai turi gilią pras
mę, ir kiekvieną kartą juos 
skaitydami mes galime rasti 
vis naujų vaizdų ir prasmių. 

Aš dabar norėčiau Jums 
padeklamuoti vieną savo mo
čiutės eilėraštį. Šis eilėraštis 
buvo išleistas knygoje Žodžiai 
į šviesą ir vadinasi Po tavo dan
gum. 

Po tavo dangum 
Stoviu po Tavo dangum 
ir mano rankos tuščios 
Priberk į jas grūdų, 
kad nepalūžčiau, 
kad nesužvarbtų širdis -
ties Tavo, Viešpatie, langu, 
keliu į viršų rankas, 
į Tavo šviesųjį dangų ... 
Pripilk į delnus grūdų -
į širdį saulėto ryno ... 
Aš sielą į aukštį keliu, 
prie Tavo vieškelio rymau. 

1998 m. birželio 3 d. 
Klaipėda-Šilutė 

Šiame eilėraštyje aš ma
tau savo močiutės tikėjimą į 
Dievą, o taip pat ir viltį, kad 
Dievas mus visada lydės gyve
nimo kelyje. Aš manau, kad 
tas dvasinis ryšys su tikėjimu 
jai padeda kurti daugelį eilė
raščių. 

Kaip jūs dabar žinote, ma
no močiutė, Dalia Žibaitienė, 
daug pasiekė savo gyvenime, 
ir aš labai ja didžiuojuosi, o 
taip pat ir tuo, kad esu jos vai
kai tis. Aš taip pat labai di
džiuojuosi visais savo arti
maisiais, kurie taip pat pasie
kė savo gyvenimo tikslus -
mano senelis Lietuvoj e yra 
mokytojas ir rašytojas. Jis yra 
parašęs vieną knygą - Klaipė
dos krašto istoriją. 

Iš mano mamos pusės, 
mano močiutė užaugo Lietu
voj e ir labai mylėjo Zarasų 
kraštą. Kai ji atvažiavo į Ka
nadą, apsigyveno Ste-Agathe 
miestelyje, nes apylinkės gam
ta jai priminė Lietuvą. Mano 
seneliai Kanadoje daug metų 
sunkiai dirbo ir pagaliau jie 
ten sukūrė sėkmingą verslą. 
Mano senelis pastatė daug na
mų, kurie yra panašūs į Svei
carijos namelius. Dabar mano 
senelio verslas Kanadoje yra 
netgi išaugęs į mažą miestelį, 
kuris buvo pavadintas to vers
lo vardu - Chanteclair. Mano 
mamytė Diana taip pat įkūrė 
panašų didelį verslą (arba biz
nį) ir yra jo vadovė. Matyda
mas, kiek daug mano tėveliai 
ir seneliai dirba ir pasiekė, aš 
taip pat noriu sekti jų pavyz
džiu ir stiprinti lietuvybę Bos
tone ir visur, kur aš begyven
siu. 

Aš šiandien jaučiuosi kaip 
jaunas stiprus medis, dygstan
tis iš savo močiutės, o taip pat 
ir iš visų savo šeimos narių 
šaknų. Mano lietuviškos šak
nys dabar dar giliau įaugo ma
no šeimos dėka, o taip pat ir 
dėka tų nuostabių metų, pra
leistų Bostono lietuviškoje 
mokykloje, kurią aš prisimin
siu visą savo gyvenimą. 

Ačiū Jums visiems už tai! 



14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.VI.23 Nr. 25 

Staigi Kęstučio Miklo netektis 
EDVARDAS ŠULAITIS 

A.a. Kęstutis Mildas, vi
suomenininkas, žurnalistas, 
87-erių metų, staiga mirė bir
želio 15 d. rytą savo namuose, 
Singer Island, FL. Manoma -
jį ištiko širdies ataka, nors iš 
vakaro jis niekuo nesiskundė. 
Išvakarėse atšventė savo 
draugo Antanines. Lietuvoje 
ir Vokietijoje jis buvo žinomas 
Miklaševičiaus pavarde, o at
vykęs į JAV savo pavardę su
trumpino. 

trys pastatai: stotis su butu sto
ties viršininkui, namukas per
važos prižiūrėtojui ir daržinė. 
Ši vietovė tada priklausė Tuu
ragės apskrities valsčiui. Kai 
Kęstučiui sukako 17 metų ir 
reikėjo gauti Lietuvos pasą, 
buvo vargo, kol pasų skyrius 
nustatė jo tikrąją gimimo vie
tą. Pasirodo, stotelė, ilgainiui 
keičiant apskričių ribas, buvo 
priskirta prie Raseinių apskri
ties Skaudvilės valsčiaus, o ta
rybiniais laikais ji atiteko Jur
barko rajonui. Imdamas da-

A.a. Kęstutis Mildas Čikagoje, susitikęs su Edvardu Šulaičiu 

K Miklo gyvenimas buvo 
įdomus, primargintas įvairiau
sios veiklos ir aktyvaus dalyva
vimo. Paskutiniu metu jis dar 
buvo seniausios pasaulyje lie
tuvių organizacijos - Susivie
nijimo lietuvių Amerikoje 
(SLA) pirmininku, darbavosi 
Lietuvių bendruomenėje bei 
kituose lietuvių vienetuose, 
buvo Lietuvių žurnalistų są
jungos pirmininku, nemažai 
rašė spaudoje. Lietuvos bajo
rų karališkoji sąjunga Kęstu
čiui pripažino bajorystės kil
mę ir 1997 m. liepos 6 d. 'Il'akų 
pilies Vytauto Didžiojo menė
je jam buvo įteiktas bajorystės 
aktas, Miklaševičių herbas -
trys ragai trimitai skyde. 

Žurnalistė Salomėja Nar
keliūnaitė Kęstučio 75 metų 
minėjimo proga išleistame lei
dinyje rašė: "Likimas lėmė, 
kad Kęstutis, vilniečio Petro 
Miklaševičiaus ir aukštaitės 
Aleksandros Černiauskaitės 
pirmasis vaikas, gimė 1922 m. 
liepos 6 d. pakeliui iš Radvi
liškio į Tuuragę mažutėje Ly
biškio geležinkelio stotyje, ne
toli nuo didžiojo Lyduvėnų til
to per Dubysą. Ten buvo tik 

bartinės Lietuvos pasą, Kęs
tutis vėl turėjo problemų, bet 
naujieji biurokratai rado 
"genialią" išeitį - jie pase įra
šė, kad Kęstutis Kostas Mildas 
gimė Raseiniuose, kuriuose ... 
jis net nėra buvęs ... ". 

Studijas Kęstutis pradėjo 
Vilniaus universitete, kur pasi
rinko Humanitarinį fakultetą, 
teatro meno ir mokslo sritį 
(jam vadovavo prof. Balys 
Sruoga). Taip pat Lietuvos 
sostinėje jis baigė aktoriaus 
J. Gustaičio dramos studiją, o 
vėliau lankė režisieriaus R. 
Juknevičiaus dramos studiją, 
kuri veikė Vilniaus dramos 
teatre. 

1949 m. spalio 5 d., ketver
tą metų prabuvęs pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje, at
plaukė į Niujorką, žinojo, kad 
iš humanitarinių mokslų pra
gyventi negalės. Tud pradėjo 
studijuoti inžineriją. Po šeše
rių metų vakarinių studijų 

Niujorko universitete gavo 
mechanikos inžinieriaus dip
lomą. Tačiau tuo nepasitenki
no ir tęsė studijas Farmingdale 
SUNNY universitete pra
monės administracijos srityje. 

PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

11> KULNO SKAUSMAJ 

11> P!:DOS SKAUSMAI 

11> PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

11> [AUGĘ NAGAI 

11> VIETINI! NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

11> SENIORŲ Pt.DŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPt.DYSTt. 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ Pt.DOS DEFORMACIJŲ 

',,,..~:"" TA ISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDt.KLAIS 

+ PRllMA ME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 W I LLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

Kęstutis dirbo įvairiose 
bendrovėse konstruktoriumi, 
padarė nemažai patobulini
mų, jo pavarde užregistruota 
12 patentų. Ilgą laiką - nuo 
1967 m. iki išėjimo į pensiją 
1997-aisiais-darbavosi "Rea
dex Micropint" korporacijoje: 
iš pradžių vyriausiuoju inži
nieriumi, vėliau korporacijos 
viceprezidentu ir generaliniu 
direktoriumi. 

Šalia savo tiesioginių pa
reigų, Kęstutis daug dirbo vi
suomeninėse organizacijose ir 
spaudoje. Dar gyvendamas 
Lietuvoje patyrė, kad turi žur
nalistinį talentą. Atvykęs į 

JAV bendradarbiavo šio kraš
to lietuvių spaudoje: nuo 1969 
m. jis buvo Darbininko pa
skirtu žurnalistu Jungtinėse 
Tuutose, o nuo 1996 m. -Lie
tuvos telegramų agentūros 
ELTA korespondentu Niujor
ke. Ilgą laiką buvo Lietuvių 
žurnalistų sąjungos (LŽS) na
rys, jai kurį laiką vadovavo. 

Daug metų pašventė Lie
tuvių bendruomenės veiklai -
vadovavo vietinei LB apylin
kei, dar ir dabar yra LB Flori
dos apygardos valdybos pirmi
ninkas. Daugelį kartų rinktas į 
JAV LB Turybą nariu, buvo 
VLIK'o Tarybos narys, Lie
tuvos šaulių sąjungos išeivi
joje veikėjas. 

Prieš daugiau kaip 3 me
tus jis tapo seniausios lietuvių 
organizacijos šiame krašte -
Susivienijimo lietuvių Ameri
koje (SLA) pirmininku. Velio
nis palaikė artimus ryšius su 
Lietuva. Jai atgavus nepri
klausomybę, kasmet važiuo
davo įvairiais visuomeniniais 
reikalais. 

Vykdant a.a. Kęstučio va
lią, jo palaikai bus sudeginti. 
Birželio 18 d. susirinkus jo 
vaikams, už velionies sielą bu
vo aukojamos šv. Mišios. Vie
šas atsisveikinimas su velioniu 
numatomas maždaug po mė
nesio Floridoje. Gili užuojau
ta antrajai žmonai Jūratei 
(pirmoji jau buvo senokai mi
rusi), vaikams bei kitiems arti
miesiems, o taip pat ir visai 
lietuvių visuomenei, kuri ne
teko nuoširdaus darbuotojo. 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dcy· 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

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

LANDSCAPING. Žolės 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). 

Iš praeities. Kėdainių ir Šėtos skautai 1933 m. stovyklauja prie 
Šventosios. Nuotraukos vidury - Vytautas Macas, torontietis, 
TŽ bendradarbis 

~<ES 1'1\ l ~l Ja\ S 
ART s~ruoao 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTINU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštin<( 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8

3,;.~o: ;, va1;d o~~~,1„~!~~~~Pysanka" head :a:g• 
Advokatas 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, a tsiradusios ryš ium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija j Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvar kymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisė klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, l hronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: mtw.pacclawfirm.com El. pa~las: lawycrs@pacchmfirm.com 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrec1ion Rd. Toro1110 O M9J\ 5G l 

Fondas 
Formdation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JL/sit sutelktas 5.03 111111. do/. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 111/11. dol. pelno lieluvybės 
išlaikymui Kanadoje, ltuma11italinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lieLuvių studentams. 

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 paiamu mokesčiu. 
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Graži saulėta diena pasitaikė sekmadienį, birželio 14, "Turonto Challenge" eitynėms. Apsirengę oranžiniais marškinėliais, 22 lietuviai susirinko Turonto miesto cent
re eitynių pradžiai. Vieni bėgo, kiti lygiavo dėl lėšų telkimo Labdaros slaugos namams. Pasiekę savo tikslą, grįžo į Labdarą, kur slaugos namų valdyba juos sutiko, 
pavaišino ir įteikė kiekvienam dalyviui trispalve aprištą rožę. Dalyviai taip pat buvo apdovanoti įvairiais mecenatų paauk.otais prizais Ntrs. V. Stanevičienės 

ELENA SAPLYTE 
šį pavasarį baigė Turonto uni- TERESĖ SAPLYfĖ 
versitetą įsigydama garbės ba-
kalauro laipsnį (with High Dis- baigė Toronto universitetą 
tinction) istorijos ir anglų lite- 2008 m. įsigydama "Honours 
ratūros srityje. Yra baigusi Tu- Bachelor of Arts" laipsnį (with 
ronto Maironio mokyklą, buvo High Distinction) anglų litera
"Angeliukų" choro narė, skau- tūros srityje. Buvo ilgametė 
tė, vadovė "Romuvos" stovyklo- "Gintaro" ansamblio šokėja, 
je. Šiuo metu vadovauja Turon- "Angeliuką" choro narė, baigu· 
to "Šatrijos" tunto vyr. skau· si Turonto Maironio mokyklą, 
tėm, šoka "Gintaro" ansamb- skautė, vadovė "Romuvos" sto
lyje, moko jaunesnių "Gintaro" vykloje. Niujorke atliko "In
šokių grupę. Šį rudenį tęs stu- temship" su žurnalu Book Fo
dijas Turonto universitete (Tua- rum. Dabar dirba žurnalo The 
chers College). Sveikiname Mark News Web-Site leidykloje 
Elytę ir linkime sėkmės toles- Turonte. Sveikiname Turesę ir 
niame moksle. Šeima linkime jai sėkmės. Šeima 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.""""=,~ ·t~~--.....-\1}~· .;_.j"~~ 

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

(905) 333-5553 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affiliated 

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.affil iatedinsurance.ca • rickd@affi liated insurance.ca 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(j pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MSZ 2X3 

Turontiečiq Mariaus ir Rūtos (Urbonaitės) 
Rusiną sūnus ANDRIUS birželio 6 d. 

Čikagoje susituokė su adv. Sauliaus ir Romos 
(Olšauskaitės) Kuprių dukra RIMA. 

Andrius, pernai baigęs inžineriją Londono Westem 
universitete, dirba Labbatt's bendrovėje, o Rima 
įsigijo "Design" srities magistrą ir žada dirbti toje 
srityje Kanadoje. Jaunieji gyvens Montrealyje. 
Jungtuvių Mišias l v.p.p. auk,.ojo prel. Edmundas 
Putrimas, Cicero priemiesčio Sv. Antano šventovė
je. Mišių metu vargonavo Ričardas Sokas, kuris 
taip pat giedojo solo; giedojo ir Dalia Viskontienė 
su Rita Radžiūnaite ir Jean Waterman. Jaunuosius 
į vedybinį gyvenimą palydėjo pabroliai Saulius Si
monavičius, Petras ir Tomas Kupriai, Greg Du
bejsky, Jonas Didžbalis, Andrius Povilaitis ir Jonas Birgiolas. Pamergės buvo Gaja Sidrytė, 
Sheila Waterman, Alice Holohan, Lina Bublytė, Audra Valiulytė, Rita Bradūnaitė ir Audra Ru
sinaitė. Sutuoktuvių puota prasidėjo 6 v.v. Wtllowbrook Ballroom patalpose; vakarui vadovavo 
Stasys Kuliavas. Po vakarienės svečiai skanavosi tradiciniu raguoliu ir lietuviškais grybais bei ki
tais saldumynais, klausėsi jaunimo ir tėvelių gražių žodžių bei grožėjosi jaunavedžių romantišku 
ir dailiai atliktu pirmuoju valsu. Po to grojo lietuviškas orkestras, šoko tėveliai ir svečiai iš Čika
gos, Turonto bei kt. Vakarui užsibaigus, jaunimas ir jam prijaučiantys dar linksmai dainavo be
laukdami samdyto autobuso, kuris vežė vestuvininkus atgal į viešbutį. Sekmadienį svečiai iš toli
mesnių vietovių buvo jaunojo tėvų Rusinų pavaišinti skaniais pusryčiais, turėjo progos pasveikin
ti jaunuosius ir tėvus, surengusius puikias vestuves. Dlv. 

Tėviškės žiburių pasku
tinis numeris prieš atosto
gas bus liepos 28 d. Po 
atostogų pirmas numeris 
išeis rugpjūčio 25 d. 

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

lietuvos ųskupų konferencijos (LVK) delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai, prel. E. Putrimas 

kviečia atvykusius į Lietuvą dalyvauti Šv. Mišiose, skirtose 
užsienio lietuviams š.m. liepos 5, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Vilniaus arkikatedroje baziŲkoje. Šios Mišios bus transliuo
įamos per Lietuvos radiją. Zemaitijoje tą dieną vyks didieji 
Zemaičių Kalvarijos atlaidai. Po sumos (12 v.d.) vyks iškil
minga procesija į Kryžiaus kelio kalną. Platesnė informacija 
tinklalapyje www.zemaiciukalvarija.lt. Inf. 

PASIRUOŠĘ KELIAUTI PO EUROPĄ~ 
\ \.. ,...., ..... , .. ,, 

Kviečiame Ra ramoje įsigyti 

Litws, Euros bei nemokamus 
E u r.o kel i o 11 i ·ų čeki u ~~'t„s ~,'\'.~ 

P S v: rllf!l/lf . "k d d" • . . ':$ a ffs1<1te apie sve1 atos rau i mą . ..............:t.~/ 
Nepa m irškite pasiimti PARAMOS deq.ito 
korte l ę , k u rio s paslaugomis gal i te naudotis 
PLUS sistemos pasauliniu mostu . PARAMA ....... 

297-5 Bloor W. l 1573 Bloor W. l www.poro~ 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį, birž. 28, 
pamaldos 9.30 v.r. ~ MONTREAJsmE 

Anapilio žinios 
• Sekmadienį, birželio 21, 

"Angeliukai" giedojo paskutinį 
kartą Lietuvos kankinių šven
tovėje prieš vasaros atostogas. 
Linkime jiems gražiai praleisti 
vasarą ir sugrįžti pasipildžius 
naujais nariais. Kviečiame į jų 
eiles įsijungti norinčius giedoti 
vaikučius. Tuo reikalu skam
binti Teresei Ramanauskienei 
tel. 905 824-9821. 

• Sekmadienį, birž. 28, Lie
tuvos kankinių ir Gerojo Gany
toj o šventovėse bus renkama 
antroji rinkliava šv. Vincento 
Pauliečio labdarai. 

• Vasaros metu, pradedant 
liepos S sekmadieniu ir bai
giant rugsėjo 6 sekmadieniu, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
sekmadieniais Mišios bus tik 
10 v.r. Autobusėlis tais sekma
dieniais veš maldininkus nuo 
"Vilniaus rūmų" 9.30 v.r. ir po 
Mišių važiuos atgal 11.30 v.r. 

• Vasaros metu per 10 v.r. 
Mišias skaitinius skaitys 11 v.r. 
Mišių skaitovai poriniais eiliniais 
sekmadieniais, o neporiniais 
eiliniais sekmadieniais skaiti
nius skaitys 9.30 v.r. Mišių skai
tovai. Jei kuriems skaitovams 
neaišku, prašome kreiptis į Ire
ną Paznėkienę arba dr. Kazi
mierą Jonušonį. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu, pradedant liepos 5 sek
madieniu ir baigiant spalio 4 
sekmadieniu, Mišios sekmadie
niais bus 10.30 v.r. 

• Birželio 12, penktadienį, 
Mississauga mieste mirė a.a. 
Vitolis Baleiša. 

• Aurora mieste mirė a.a. 
Ada Bataitienė, 91 m. amžiaus. 
Laidotuvių apeigos Šv. Jono 
lietuvių kapinėse bus birželio 
23, antradienį, 1 v.p.p. 

• Yra gautas padėkos laiš
kas iš Jolantos ir Dariaus Šarkų, 
kurių dukrelei Dominykai, ser
gančiai sunkia vėžio liga, nese
niai buvo renkamos aukos. Jie 
dėkoja už surinktus ir p.p. Dze
mionų atvežtus $500 bei žais
liuką ir meldžiasi už visus gera
darius. 

• Kanados lietuvių kata
likų centras gavo iš vaikučių 
savaitraščio Kregždutė redakci
jos padėkos laišką už paramą ir 
pranešimą, kad dėl stokos pini
gų laikraštėlis jau užsidaro ir 
nebeišeis. Prašo daugiau pinigų 
šiam laikraštėliui nebeaukoti. 

• Mišios birželio 28, sek
mad.: 9.30 v.r. už Gincų ir Ta
mošaičių mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje birželio 28, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Vincą 
Ignatavičių; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje birželio 27, 
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Mariją 
Bagočiūnienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, birželio 21, 

Tėvo dienos proga, paskutinį 
kartą prieš vasaros atostogas 
per 10.45 v.r. Mišias giedojo 
parapijos "Retkartinis" choras. 
Vasarą Mišių metu bus bendrai 
giedamos žinomos giesmės. 

• Popiežius Benediktas 
XVI paskelbė Kunigų metus 
nuo š.m. birželio 19 d. iki 2010 
metų birželio 19 d. Tuo popie
žius nori atkreipti tikinčiųjų dė
mesį, kad jie vertintų kunigus 
ne pagal kai kurioje pasaulieti
nėje spaudoje skelbiamas blogo 
elgesio išimtis. 

•Maldininkų kelionė į Ka
nados kankinių šventovę Mid
lande vyks rugpjūčio 21 d. Tai 
kelionei yra užsakytas auto
busas. Norinčius juo pasinau
doti prašom registruotis para
pijos raštinėje kaip galima grei
čiau, nes išvykos rengėjai KLK 
centras norės žinoti, ar užteks 
vieno autobuso. Kaina tik $15. 

• Dar liko vienas savaitga
lis "Kretingos" stovyklavietės 
Vasagoj paruošimui vasaros 
stovyklom. Stovyklų planuoto
j ai labai prašo savanorius at
vykti ir prisidėti prie įvairių dar
bų, kurių dar yra daug. Savano
riai gauna maistą, nakvynę ir 
padėką. Savanorių reikalus tvar
ko Rūta Jaglowitz 416 622-9919. 

• Lenkijoj mirė a.a. Anelė 
Vyšniauskaitė-Lasota, R. Plei
nienės sesuo. 

• The Catholic Register, To
ron to arkivyskupijos leidžia
mas savaitinis laikraštis, yra įdo
mus ir įvairus, nes turi straips
nių ir žinių, kurių kiti laikraščiai 
nespausdina. Šis laikraštis yra 
padėtas parapijos šventovės 
prieangyje. Prašom jį pasiimti, 
perskaityti ir tapti jo skaitytojais. 

• "Kretingos" pranciškonų 
Prisikėlimo parapijos stovykla
vietėj vyks trys stovyklos: lietu
viškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams liepos 5-18 d.d.; 
lietuviškai kalbantiems liepos 
19-rugpjūčio 1 d.d.; jaunų šei
mų su vaikais stovykla rugpjū
čio 23-29 d.d. Registracijos 
blankus galima gauti parapijos 
raštinėj. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 28: 8 v.r. už a.a. Aldoną 
Skrupskienę; 9 v.r. už a.a. Ma
rijoną Petriką; 10.45 v.r. už Vyš
niauskų ir Pleinių šeimų miru
sius, už a.a. Valeriją ir Stanislo
vą Pacevičius, už a.a. Bronių 
Urbonavičių ir šeimos miru
sius; 12.15 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius. 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame 

Kanados lietuvių fondui už 
$5,000 auką šv. Jono lietuvių 
kapinių mašinų vajui. 

Kapinių valdyba 

• Pamaldų laiko pakeiti
mas: pradedant liepos mėnesiu 
visos pamaldos vyks 11.15 v.r. 
iki 2010 m. birželio 27 d. 

• Vasaros pamaldų tvarka: 
pamaldos liepos mėnesį įvyks 
12 d. ir 26 d. 11.15 v.r., kurias 
ves Paulius Kravecas. Pamaldų 
liepos 5 ir 19 d.d. nebus. Pa
maldos rugpjūčio mėnesį vyks 
9 d. su šv. Komunija ir 16, 23 
bei 30 d.d., kurias ves klebonas. 
Pamaldų nebus rugpjūčio 2 d., 
"Civic Holiday" savaitgalį, ir 
rugsėjo 6 d., "Labour Day" sa
vaitgalį. Nuo rugsėjo 13 d., 
11.15 v.r. grįžtame į normalią 
tvarką. 

Slaugos namų žinios 
•A.a. Jono Nacevičiaus at

minimui pagerbti Labdaros 
slaugos namams aukojo: $100 -
L Nacevičienė, T. Zaleskienė ir 
L Skrypec, J.J. Zenkevičiai; $50 
- M.J. Zubrickai; $40 - E.M. 
Kazakevičiai, V. Paulionis; $30 
- L. Balsienė, B.A. Matulaičiai; 
$25 - S. Styra; $20 - S.J. And
ruliai, V. Balsienė, A.E. Joni
kas, V.D. Karosai, J .Z. Klevinai, 
A. Lemežys, l. Paškauskienė, 
S. Petraitienė, R.S. Ramanaus
kas, P.B. Sapliai, T. Tarvydas, L 
Turūtienė, D.A.Zakarevičiai. 

• A.a. Bronės Akelaitienės 
atminimui pagerbti $200 auko
j o S. Petraitienė. Labdaros 
slaugos namų valdyba nuošir
džiai dėkoja visų gyventojų vardu 
aukotojams už jų dosnumą. 

• Sekmadienį, birželio 14, 
įvyko "Toronto Challenge" bė
gimo/ėjimo lėšų telkimo vajus, 
kuriame dalyvavo 20 ėjikų/bė
gikų. Jų ir visų aukotojų dėka 
surinkta arti $4000. Kadangi 
lietuvių slaugos namai "Labda
ra" nėra pelno siekianti organi
zacija, kiekvienas doleris yra 
mielai priimamas ir įvertina
mas. Inf. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
J!lašinų vajui aukojo: $900-K. 
Zabienė; $200 - P. Dalinda, O. 
Dalindaitė; $50 - M. Tamulai
tienė. Dėkojame aukojusiems. 

Mielos draugės a.a. Do
reen Tarvydas atminimui Jean 
Slade Tėviškės žiburiams aukojo 
$30. 

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 

Apjuoskime pasauli Lietuvos himnu! KLB Montrealio 
apylinkės valdyba kviečia visus į Aušros Vartų parapiją liepos 5, 
sekmadienį, kur po pamaldų, 2 v.p.p. giedosime Lietuvos him
ną, jungdamiesi su visais ir visame pasaulyje giedančiais tuo 
pačiu metu. Įvykis bus filmuojamas. Bus užkandžių tiems, 
kurie neturės laiko grįžti namo po šv. Mišių. Inf. 

Aušros Vartų parapija 
Aušros Vartų parapijos choras baigė giedojimo sezoną 

jaukiomis vaišėmis parapijos salėje. 
Lisa Oddy, Audrės (Kudžmaitės) ir Fred Oddy duktė, baigė 

"Biomedical Science" McGill universitete bakalauro laipsniu su 
pagyrimu. Ji yra Genovaitės ir a.a. Vytauto Kudžmų vaikaitė. 

A.a. Algis Urbonavičius, 59 m. amžiaus, mirė birželio 18 d. 
Laidotuvių Mišios buvo atnašautos Aušros Vartų šventovėje 
birželio 22 d. Liūdi motina ir dvi seserys su šeimomis bei kiti 
giminės ir artimieji. Tėvas ir viena sesuo mirė seniau. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinis ratelis" birželio 18 d. užbaigė kitą malonią 

žiemos/pavasario veiklą. Klubas susirinkdavo kas ketvirtadienį 
žaisti "bingo", kortuoti, atšvęsti gimtadienius ar ypatingas 
šventes. Pensininkai užbaigė sezoną su pietumis, vynu ir skaniais 
pyragais, kuriuos paruošėv komitetas - Helen Kurylienė, Lucy 
Mikalajūnienė ir Angie Slekienė. "Auksinis ratelis" kviečia 
naujus narius prisijungti naujam sezonui ateinantį rudenį. 

Sekmadienį, birželio 21, Tėvo dieną kleb. kun. Aloyzas 
Volskis atnašavo šv. Mišias už parapijos tėvus. Mary ir Guy Ze
naitis pagerbė visus tėvus, senelius, uošvius su pietumis salėje 
po Mišių. Zenaičiai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie valgių 
stalo. VL 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos "Auksinis ratelis", užbai
gęs sezono veiklą birželio 18 d. Ntr. L. Visockaitės-Poole 

PADĖKA 
Montrealio lietuvių choras nuoširdžiai dėkoja KANADOS 

LIETUVIŲ FONDUI už paramą kelionei į Lietuvą dalyvauti 
tūkstantmečio Dainų šventėje. Tuip pat labai didelis ačiū už pa
galbą išleisti plokštelę "Lietuva". 

Choro vadovas Aleksandras Stankevičius 
ir choro nariai 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1985 AX.: 51~286-1981 

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 

DĖMESIO! KANADOS DIENA, LIEPOS l, ŠIEMET YRA TREČIA
DIENĮ. Nenorint sutrukdyti TŽ leidybos darbų, administracija ir 
redakcija tą dieną dirbs, tačiau TŽ raštinė bus uždaryta liepos 3, 
penktadienį. 

APJUOSKIME PASAULĮ TAUTIŠKA GIESME! 
KVIEČIAME SUSIRINKTI HIGH PARK, 

TORONTE, SEKMADIENĮ, LIEPOS 5, 1.30 v.p.p. gėlynuose prie klevo lapo (Į pietus nuo restorano) 

1000-mečio Odisėjos sutiktuvių proga 
GIEDOSIME LIETUVOS HIMNĄ SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS 

COME TO HIGH PARK. SUNDAY, JULY Sth, 1:30 pm, in the gardens by the MAPLE LEAF (south of the restaurant) 
To mark the completion of the Millenium Odyssey, we will join Lithuanians across the world and sing the National Anthem at the same time 




