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Valdžia ant dugno 
Kas nors turi rūpintis bendriniais reikalais, kas nors tu

ri valdyti kaimus, miestus ir valstybes, kad gyvenimas vyktų 
sklandžiai, tvarkingai, kad šalis nepavirstų anarchija. Nuo 
seno tam yra valdžios - žmonių renkamos ar kitaip atsira
dusios. 

V ALDYTI, kad visi gyventojai būtų absoliučiai pa
tenkinti ir laimingi, ar kas galėtų tvirtinti, kad kur 
nors kada yra buvę? Nebent pasakose. Nėra nei to

kių valdovų, nei tokių sistemų, pagaliau nei tokių pavaldi
nių, kuriems visko užtektų ir kuriems tik džiaugtis ir valdo
vus garbinti teliktų. Kadangi valdymas, koks jis bebūtų, ne
gali būti visiems priimtinas, tą natūralią būklę kai kurie val
dantieji bando panaudoti savo nevykusiems veiksmams pa
teisinti. Jeigu visiems neįtiksi, tai kam per daug stengtis? 
Tokia nuostata stiprina dėmesį į save - svarbu išsilaikyti sa
vo vietoje, dirbti sau pačiam, o kitiems ir valstybei - tik 
tiek, kiek esi atlyginamas, arba kiek laiko lieka. Šitokia 
mintis veda į biurokratinį galvojimą net ir tuos asmenis, ku
rie yra žmonių išrinkti ir prisiekę tarnauti valstybės gerovę 
kuriant ir ją stiprinant. Taip susidaro nuo viršaus iki apačios 
privilegijuotas valdininkijos sluoksnis, atliekantis savo pa
reigas už atlyginimus, kurie vis didinami tartum paskatini
mas darbo našumui kelti. Nėra abejonės, kad valstybės val
dyme toks valdininkų sluoksnis reikalingas, nes jame dirba 
daugybė specialistų, žinovų, be kurių būtų neįmanoma 
verstis. Šitoji aplinkybė vėl kai kuriuos skatina pasipūsti. 
Mat išrinktieji kadencijoms baigiantis keičiasi, o jie lieka. O 
kadangi nuolatiniai - tai ir svarbūs, ir galingi. Ir eilinis žmo
gus kasdienių reikalų atveju daugiau priklauso nuo to nuo
latinio biurokrato negu nuo išrinkto atstovo. Vienokia ar 
kitokia biurokrato laikysena kuria įvaizdį ir apie valdžią. O 
ta laikysena dažnai panaudojama kaip įspėjimas: galiu būti 
toks, galiu būti ir kitoks. Supraskite, ko reikia. Kad sklan
džiau suktųsi aptarnavimo variklis, žinoma, reikia tam tikro 
tepalo„. 

G ANA dažnų apklausų duomenimis, reta valdžia yra 
pakilusi iki vidurkiq. O Lietuvoje ji jau devyniolika 
metų vis apačioje. Stai šių metų kovo mėnesio ap

klausa pasitikėjimo klausimu į pirmą vietą iškėlė ugniage
sius, o vyriausybė turėjo pasitenkinti 20-ąja vieta, seimas 
tuoj po jos, pačiame dugne. Ką tai reiškia? O gi tai, kad val
džia blogai atlieka savo pareigas. Žinoma, vienaip ar kitaip 
galima vertinti apklausų būdus bei išankstinius pokrypius, 
bet kai metų metais vis pasikartoja tie patys rezultatai, da
lykas įgauna stipresnį pagrindą susirūpinti, nenurimti ir 
chronišką problemą įmanomais būdais judinti. Juk tas -
rink seimą kokį nori, vis tiek bus tas pats, savaime jau kaž
ką slepia, nerodo, o gal ir leidžia suprasti, kad tikroji val
džia yra kažkur kitur, tik ne Seimo rūmuose. Apkaltinti sei
mo narius aplaidumu ar neišmanymu ir tikėtis, kad bent 
patenkinamai atliktų savo pareigas, dalyko iš esmės nepa
keičia. Ir nėra jokio teisinio bei politinio mechanizmo tai 
pakeisti. Pataisos Konstitucijoje gal šiek tiek būtų naudin
gos valdžios orumui atstatyti? Bet rimčiausią pokytį turėtų 
padaryti pats valdžion patekęs asmuo, ir tai savo suprati
mu, nusiteikimu, pavyzdinga moraline žyme, pirmiausia at
sikratant minties, kad esu tik aukštesnio rango valstybės 
tarnautojas, triūsiantis dėl savo asmeninės gerovės, o valsty
biniai reikalai - kiek lieka laiko ir noro. Galimas dalykas (ir 
labai laukiamas), kad dejonės ir piktesnės kritikos tolydžio 
aprims valstybės vadovavimo vairą paėmus moteriškai ran
kai. Permainų tikrai reikėjo, todėl dauguma už Lietuvos ri
bų gyvenančių dar kartą sveikina naują prezidentę Dalią 
Grybauskaitę. Būtų džiugu netrukus matyti, kaip, anot mū
sų senolių, nauja šuota gerai šluoja. O tada ir apklausų re
zultatai turės keistis. ČS 
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Nuolaidžiavimų kaimynystė 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Iš spaudos sužinojome, 
jog Lenkijos seimo pirminin
ko pavaduotojas Jaroslavas 
Kalinovskis priekaištauja Lie
tuvai, kad dokumentuose ne
leidžiama rašyti vardų ir pa
vardžių lenkiškais rašmenimis 
ir grasina skųsti Strasburgo 
teismui. J. Kalinovskis teigia, 
kad per 15 bendradarbiavimo 
metų Lietuva neįvykdė trijų 
Geros kaimynystės sutarties 
punktų: lenkų apgyvendintuo
se rajonuose trūksta lenkiškų 
užrašų, neįteisintas lenkų kal
bos vartojimas, iki šiol vardai 
ir pavardės nerašomos lenkiš
kais rašmenimis. 

Gera kaimynystė plėtoja
ma lygiaverčiais, abipusiai 
naudingais pagrindais. Geros 
dviejų valstybių kaimynystės 

vardan negalima aukoti vals-

tybingumui reikšmingų daly
kų. Jei kėsinamasi į esminį 
tautos kultūros paveldo dė
menį - valstybinę kalbą, apie 
kokią gerą kaimynystę galime 
kalbėti? 

Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto Sociologijos ir poli
tologijos katedros vedėjas, 
Lietuvos Mokslų akademijos 
narys korespondentas Ro
mualdas Grigas savo kalboje, 
pasakytoje Lietuvos kultūros 
kongreso tarybos ir Vilniaus 
apskrities kultūros centro su
rengtoje konferencijoje 2009 
m. balandžio 14 d., atkreipė 
dėmesį į tautinio orumo nie
kinimą Lietuvoje. Anot profe
soriaus, "mūsų prezidentas 
per dvi kadencijas išgujo iš 
politikų leksikono žodžius tė
vynainiai, lietuviai, bendrapi
liečiai, jis pakrikštijo mus 

'Lietuvos žmonėmis'. Dabar 
šis kreipinys yra paplitęs kaip 
parazitas, kaip piktžolė. Krei
pinys 'Lietuvos žmonės' nieko 
nesako. Nubraukiama isto
rinė atmintis, nubraukiamas 
valstybinis patriotizmas, nu
braukiami politikų įsiparei
gojimai, nubraukiami ir mūsų 
įsipareigojimai. 

Pamenate, į Lietuvą atvy
kęs popiežius Jonas Paulius 
11, susitikęs Vilniuje su len
kais, į juos kreipėsi: 'Lenkų 
kilmės lietuviai'. Nes lietuvis 
yra politinės tautos subjektas, 
politinės tautos narys. Popie
žius pabrėžė politinės tautos 
reikšmingumą ir būtinybę taip 
kreiptis, kaip, pavyzdžiui, 
Prancūzijos prezidentas į savo 
šalies piliečius visada kreipiasi 
'prancūzai'. Pas mus to neliko. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff arIME 
Popiežius Benediktas XVI 

birželio 3 d. priėmė užsienio 
reikalų ministerį Vygaudą 
Ušacką, pasveikino Lietuvą 
su vardo paminėjimo tūks
tantmečio sukaktimi ir pa
vadino ją didžia katalikiška 
šalimi, turinčia gilias krikš
čioniškas tradicijas. V. Ušac
kas taip pat susitiko su Vati
kano valstybės sekretoriumi 
kard. Tarcisio Bertone, sek
retoriumi santykiams su vals
tybėmis arkiv. Dominique 
Mamberti, Kardinolų kolegi
jos dekanu, buvusiu ilgalai
kiu valstybės sekretoriumi, 
kard. Angelo Sodano, paskir
tu popiežiaus legatu, asme
niniu atstovu Lietuvos tūks
tantmečio iškilmės. Užsienio 
reikalų ministeris su Šv. Sos
to pareigūnais aptarė per
spektyvą artimai bendra
darbiauti, Lietuvai rengiantis 
2011 m. pirmininkauti Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijai (ES
BO), skleidžiant darnaus val
stybių sambūvio, toleranci
jos, religinės laisvės vertybes. 

Lietuvos vyriausybė bir
želio 3 d. devynioms tradici
nėms bažnyčioms ir religi
nėms bendruomenėms pa
skirstė 3.3 mln. Lt. Pagal Tei
singumo ir Finansų ministe
rijų siūlymą didžiausia suma 
- 3 min. Lt - teko lotynų 
apeigų katalikų bažnyčiai, 
kuriai atstovauja jos vado
vybė Lietuvoje - Lietuvos 
vyskupų konferencija. 164,-
200 Lt skiriama Lietuvos 
stačiatikių arkivyskupijai, 
36,500 Lt - Lietuvos sentikių 
bažnyčios Aukščiausiajai ta
rybai, 31,300 Lt - Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čios konsistorijai, 13,100 Lt
Lietuvos musulmonų sunitų 
dvasiniam centrui - muftia
tui, 10,400 Lt - Šv. Juozapo 
Bazilijonų ordino Vilniaus 
vienuolynui, 10,300 Lt - Lie
tuvos karaimų religinei bend
ruomenei, 9,000 Lt - Lietu-

vos evangelikų reformatų 
bažnyčios - Unitas Lithua
niae - sinodui, 8, 700 Lt - Lie
tuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios sinodo kolegijai, 
7,900 Lt - Lietuvos žydų re
liginei bendrijai, 2,900 Lt -
Rytų sentikių cerkvės, netu
rinčios dvasinės hierarchijos, 
Vilniaus sentikių religinei 
bendruomenei, 2,500 Lt -
Kauno žydų religinei bend
ruomenei ir 1,000 Lt - Vil
niaus miesto žydų religinei 
bendruomenei "Chassidie 
Chabad Lubavitch". Valstybė 
tradicinėms religinėms bend
ruomenėms lėšų skiria kas
met. Skiriama suma priklau
so nuo tradicinės tikybos ti
kinčiųjų skaičiaus. 2001 m. 
visuotinio surašymo duome
nimis, Romos katalikų tiky
bai save priskyrė 2. 75 mln. 
Lietuvos gyventojų, stačia
tikių (ortodoksų) - 141,800, 
sentikių - 27,000, evangelikų 
liuteronų - 19,600, evangeli
kų reformatų - 7082, musul
monų sunitų - 2860, judėjų -
1272, graikų apeigų katalikų 
(unitų) - 384, karaimų - 258 
gyventojai. 

Kunigų metus popiežius 
Benediktas XVI atidarė bir
želio 19 d. vakarą Šv. Petro 
bazilikoje vadovaudamas 
Švenčiausiosios Jėzaus Šir
dies šventės mišparams. 
Kard. Claudio Humes, Kuni
gų kongregacijos prefektas 
paskelbė, kad atidarytas spe
cialiai Kunigų metams pa
ruoštas interneto tinklalapis. 
"Kunigų metai turi tapti ma
lonės laiku, per kurį turėtų 
subręsti apaštaliniai, ištiki
mybės ir vidinio atsinaujini
mo vaisiai." Interneto tinkla
lapis www.annussacerdota
lis.org yra būdas, kuriuo Ku
nigų kongregacija nori pa
dėti kunigams ir juos palydė
ti, pateikti įvairių naudingų 
žinių ir tekstų. Tinklalapio 
turinys yra pateikiamas še
šiomis kalbomis. 

v 

Ziauraus atminimo birželis 
Mylimieji, 1941-ųjų birže

lio mėnesio įvykis nebuvo at
skiras ar apgailėtinas nesusi
pratimas. Ne, tai buvo bend
ros komunistinės pasaulėžiū
ros viena - iš daugelio kitų -
apraiškų. Komunistinėje sis
temoje jokio kito lojalumo, 
jokio kito paklusnumo ir jo
kios kitos meilės negali būti, 
kaip tik partijai. Šiai pažiūrai 
nusikaltęs individas, miestas 
ar tauta pasirašo savo mirties 
nuosprendį, kuris yra įvykdo
mas be pasigailėjimo. Tai rodo 
Poznanės miesto lenkų stu
dentų sukilėlių likimas. Tai 
rodo Vengrijos - dar toks nau
jas - kruvinas sukilimo už
gniaužimas. Tai rodo ir mūsų 
tautos birželio tremtys. 

Kiekviena sveika santvar
ka remiasi tiesa, teisingumu, 
pagarba ir meile. Bet šios ver
tybės - iš esmės religinės. O 
jei religija, kaip pavyzdžiui, 
komunistinėje Rusijoje, iš vie
šojo gyvenimo yra išmesta, tai 
ten sveika santvarka nebėra 
įmanoma. 

Popiežius Leonas XIII, 
tas didysis sociologas, savo 
enciklikoje Inscrutabili tei
singai yra pasakęs: "Be ma
žiausios abejonės yra aišku, 
kad pilietiška santvarka negali 
turėti jokio vidinio tvirtumo, 
jei ji nėra sukurta ant amži
nųjų teisybės ir nesikeičian
čiųjų teisės ir teisingumo pa-

Kun. PLACIDAS BARIUS, 
OFM 

(Iš jo knygos "Meilei to 
negana") 

Placidas Barius, 
Torontas, 1955 

na jėga iš širdies išplėšti ... 
Koks baisus žmogaus 

jausmų išniekinimas!.. Kada 
pats Dievas yra palikęs savo 
tėvynės meilės įstatymą ir 
Kristus savo ašaromis yra ją 
pašventinęs, bolševikai savo
sios tautos meilę laiko išda
vimu ... Koks klaikus dorovės 
vertxbių išniekinimas! 

Siandien minime tų išnie
kintų vertybių kankinius - sa
vo tautos ištremtuosius. Dau
gelio iš jų jau nebėra tarp gy
vųjų. Kiti dar gyvi, bet turbūt 
ne vienas iš jų linkėtų, kad jie 
seniai būtų pasekę pirmųjų 
keliu. 

kribizliojau. Bet, pasirodo, šį 
tą parašiau. Ir gerai padariau. 
Tai bus mano testamentas. Jei 
Tau gyvenime eisis kada nors 
blogai, prisimink, kad buvo ir 
yra žmonių, kuriems buvo blo
giau negu Tau. Nors ir blogai 
bus, galėsi gelbėtis viltim, kad 
geriau turėsi. Aš tos vilties 
neturiu. Tūkstančiai čia yra 
tokių kaip aš. Visi be vilties. 
Esame užkasti ir palaidoti ne
vilty. Prisiminiau visas jaunys
tėje mamulės išmokytas mal
das. Ten nuėjus, gal bus ge
riau. Nepavydžiu pasiliekan
tiems, nes tik mirty šiokia to
kia viltelė beblykčioja. Savo 
adreso neduodu, nes, jei ir pa
rašytum, Tavo laiškas manęs 
neberas. Sudiev, sudiev, su
diev. Tavo brolis Mykolas". 

Būti pavergtam, panie
kintam ir nemylimam yra sun
ku. Bet sunkiausia yra neturė
ti vilties. Ir kas mūsų išvežtuo
sius naikina - gal ne tiek dar
bas, badas ir ligos - kiek ne
turėjimas vilties sugrįžti ir ma
tyti savo namus. Yra tiesa, kad 
ir mes turime savo vargų. Bet 
kokie jie menki, palyginti su 
mūsų išvežtųjų vargais!.. Mes 
gyvename laisvėje! Ir tas gyve
nimas laisvėje mums uždeda 
pareigų. 

Didžiausia pareiga yra 
realiai ir praktiškai prisiminti 
ne tik išvežtuosius, bet ir ap
skritai tėvynės likimą. Čia bū-

Tremtiniai stalių dirbtuvėje Olonki, Irkutsko srity, Bochano raj. 1957 m. 

grindų". Taigi, jei santvarka -
nesvarbu, ar ji bus šeimos, or
ganizacijos arba valstybės, jei 
ta santvarka nėra paremta 
amžinais ir nesikeičiančiais 
etikos dėsniais, ji niekados 
nebus vidujai konsoliduota. Ji 
nesilaikys žmonių valios ir 
prielankumo dėka, bet smurto 
ir jėgos dėka. 

Stai kodėl bolševikai, Lie
tuvoj e radę ir tiesą, ir teisin
gumą, ir pagarbą savo val
džiai, ir meilę savo kraštui, 
pastebėję lojalumą savo tradi
cijoms ir prisirišimą priereli
ginių įsitikinimų, nieko kito 
nebegalėjo daryti, kaip tik lie
tuvius sunaikinti, - ir pirmiau
sia tuos, kurie kitiems galėjo 
turėti daugiausia įtakos. Bol
ševikų akimis žiūrint, Lietuvą 
ir jos žmones sunaikinti buvo 
būtinybė. Žmogiškumo aki
mis žiūrint, tai buvo genoci
das - žmonių laisvės sunaiki
nimas ir jų išskerdimas. Kada 
kiekvienas žmogus iš pat ma
žens yra mokomas ir pratina
mas gerbti savo sodybą, kaimą 
ar miestą, savo kraštą ir savo 
tėvynę, atėjūnas tai jam mėgi-

Ntr. iš knygos Naikintos, be nenugalėtos kartos kelias 

Aš turiu nusirašęs vieną 
laišką, kuris iš Uralo kalnų 
kasyklų per Lenkiją yra pasie
kęs Torontą. Vardai ir vietovės 
dėl saugumo mano yra pakeis
ti. Rašantysis Lietuvoje studi
javo mediciną. Jis rašo: "An
tanai! Nors beviltiškai, bet ti
kiu, kad šis laiškas tave pa
sieks. Aš nežinau, kodėl jį ra
šau. Aš nenoriu žinoti, kaip 
tu gyveni, ir neklausk manęs, 
kaip aš gyvenu. Dirbu vienuo
lika metų rūdos kasyklose. 
Bet mano terminas greitai pa
sibaigs. Rašydamas šiuos sa
kinius, guliu medinėje lūšno
je, ant sutrintų lapų. Nebega
liu atsikelti, nes mano abi ko
jos neberemia. Nebegaliu ir 
vienos rankos pakelti. Gydy
tojo priežiūros praktiškai nė
ra. Nors gydytojas man ir nie
ko nesako, bet esu tikras, kad 
be plaučių, dar turiu kaulų tu
berkuliozę. Jau praėjusiais 
metais buvo keletas kraujo
plūdžių, bet pastarosiomis sa
vaitėmis pradėjau kraujais net 
vemti. Taigi, kaip matai, mano 
terminas baigiasi ... Skaitau, 
ką Tau čia vargais negalais su-

dų ir galimybių yra nepapras
tai daug - pradedant laiško ir 
siuntinėlio pasiuntimu, bai
giant visų savo išgalių, talentų 
ir turto tėvynės ir jos vaikų la
bui paaukojimu ... 

Svarbiausia - tai, kad mei
lės įrodymas būtų praktiškas 
ir prasidėtų nuo mūsų pačių: 
kad mūsų vaikai išliktų lietu
viškai kalbantys ir galvojan
tys, kad patys nesidrovėtume 
lietuviškos kilmės; kad remtu
me lietuviškas organizacijas ir 
tautinį judėjimą; kad būtume 
solidarūs ir dirbtume vieni ki
tų veiklos neskaldydami ir ne
trukdydami. 

Mylimieji, be Dievo pa
galbos veltui mes statytume. 
Viskas yra Dievo rankose -
kiekvienas plaukas, kiekviena 
ašara, kiekviena gyvybė ... 
Prašykime Jo, kad mūsų tau
tos ir tautiečių bandymo die
nos būtų sutrumpintos ir var
gai sumažinti. Jei tai yra Jo 
planuose, tegrįžta laisvės die
nos kiek galima greičiau! O 
sau prašykime ištvermės ir 
veiklos išminties! 
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Apie moterų pavardes 
Akad. prof. habil. 

dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, 
Vilnius 

Pastaruoju metu teko 
daug įsitraukti į lietuvių vardų 
ir pavardžių istorijos tyrimą. 
Parašiau knygą Lietuvių as
menvardžiai, kuri turėtų pasi
rodyti jau šiais metais. Įvairūs 
asmenys manęs dažnai teirau
jasi, kaip žiūriu į neva mgder
niškas moterų pavardes Zvirb
lis ir Žvirblė vietoj Žvirblytė ir 
Žvirblienė. Iš anksto pasaky
siu, kad su mažomis išimtimis 
- neigiamai. Ir štai dėl ko. 
Iš senų laikų lietuviai pavel
dėjo aiškią ir labai patog!ą as
mens įvardijimo sistem9:. Zmo
gaus, kurio pavardė Zvirblis, 
dukterį vadindavo Žvirblytė, 
su mažybine priesaga, nes juk 
tai - mažas žmogus, dar vai
kas. Vietoj priesagos -ytė tam 
tikrais atvejais dėdavo -aitė, -
ūtė, -ikė ir kt. priesagas, kurių 
pirmykštė reikšmė taip pat 
buvo mažybinė. Suaugusi 
Žvirblytė virsdavo Žvirblė. Taip 
vietomis pasakoma ir dabar. 
Tačiau plačiai tokia vartosena 
neįsigaliojo, nes forma Žvirblė 
ilgainiui gavo senmergės 
reikšmę. 

Kai Žvirblytė (Žvirblė) iš
tekėdavo, ji gaudavo vyro pa
vardę su priesaga -ienė (vie
tomis -uvienė), taigi už Karve
lio ištekėjusi virsdavo Karve
lienė. Jos nevadindavo Kar
velė, nes nebereikėjo nurodyti 
moters subrendimo, juk tai 
jau ištekėjusi moteris, taigi 

žmona. Pasakydavo Karvelė 
(su -ė iš vyro pavardės!) tik 
pašaipiai, paprastai, jeigu mo
teris būdavo laisvo elgesio, 
kaip liaudis sakydavo, paleis
tuvė. Taip ir dabar vietomis 
tebesakoma. 

Analogiškai būdavo daro
ma ir su vyriškomis pavardė
mis. Žvirblio sūnų vadindavo 
Žvirblytis (Žvirblaitis ar pan.), 
o kiek ūgtelėjusį - daug kur 
Lietuvoje - Žvirbliokas. Vedęs 
sūnus gaudavo tėvo pavardės 
formą (taigi Žvirblis), nes nuo 
tos formos turėjo būti daro
mas vaikų įvardijimas. Pas 
mus, kaip ir daugelyje pasau
lio kraštų, yra vyriškoji (ne 
moteriškoji) palikuonių įvar
dijimo linija. 

Kartais išgirstame, kad 
moterys ima vartoti vyriškąją 
pavardės formą, pvz, Žvirblis 
vietoj Žvirblytė ar Karvelis vie
toj Karvelienė. Čia jau visai 
negerai. Taip daryti neleidžia 
lietuvių kalbos sistema, ski
rianti daiktavardžių giminę 
galūnėmis, be to, tokia varto
sena yra nelogiška. Ji ir nepa
togi, nes netobula. Man pa
čiam teko atsiprašyti vieno žy
maus vokiečių mokslininko, 
kai jį supainiojau su tą pačią 
pavardę turinčia moterimi. 
Užsieniečiai baltistai ne kartą 
man yra išreiškę susižavėjimą 
tobula lietuvių asmens įvardi
jimo sistema. O mes, pamėg
džiodami svetimuosius, jos 
kratomės! 

Kebliau su galūnėmis -ė 
tipo moteriškosiomis pavar-

dėmis. Tokios pavardės kaip 
Žvirblė 'Žvirblytė', daromos iš 
tėvo pavardės, lietuvių antro
ponimikos dėsniams neprieš
tarauja. Kitas klausimas, ar 
tikslinga jas vartoti. Be to, ne
galima pasakyti Karvelė 'Kar
velienė' - kai moteriškoji pa
vardė su galūne -ė daroma iš 
vyro pavardės - tipo pavardes. 
Jų daryba kertasi su lietuvių 
antroponimijos raida. Jos tar
mėse turi neigiamą reikšmę. 
Tokių pavardžių vartoti nepa
tartina. 

Kokia išeitis? Labai pa
prasta. Nereikia drausti mo
terims netinkamai vadintis. 
Juk tuo atveju jos vis tiek taip 
vadinsis. Tačiau būtina, kad 
jos žinotų, jog netinkamai el
giasi. Tegu pati moteris nu
sprendžia, ar verta jai sudar
kyti savo pavardę, vadintis 
Karvelė vietoj Karvelienė tik 
dėl to, kad iš pavardės nebūtų 
aišku, jog ji yra ištekėjusi. Be 
to, tasai aiškumas apgaulin
gas. Jeigu pavarde Karvelė pa
sivadinusi moteris turi vyrą 
Karvelis, vis tiek aišku, kad ji 
ištekėjusi. Tai - stručio meto
das slėpti galvą smėlyje. Dau
giau nieko. Beje, lietuvių as
mens įvardijimo sistema išsi
rutuliojo savarankiškai, ji ne
patyrė lenkų kalbos įtakos, 
kaip kartais klaidingai mano
ma. Kas kita patys asmenvar
džiai, kurie buvo amžiais nuo
la t lenkinami, slavinami, vo
kietinami ar kitaip perdirbi
nėjami, daugiausia svetimųjų 
administracijos. 

Nuolaidžiavimų 
kaimynystė 

telktos paskutinėje V. Alanto knygoje Tauta 
istorijos vingiais. Ideologiniai mąstymai. 

Kalbant apie mūsų tautiškumą, verta ir 
lenkiškos kilmės lietuvių Lietuvoje paklausti, 
kuo jie save laiko, lenkais Lietuvoje, ar Lietu
vos lenkais? Nesenų laikų partija "Lenkų Lie
tuvoje sąjunga", vėliau persivadino "Lenkų 
rinkimų akcija". Demokratijos akiratyje nei 
tautos, nei tautybės nėra (yra pilietinė visuo
menė bei pilietybė). Bet yra pilietinė tauta, 
kurios kamienas Lietuvoje yra lietuvių tauta. 
Todėl lenkiška partija, "lenko korta", lenkiški 
rašmenys ir užrašai Lietuvoje yra netinkamo 
elgesio išdava. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Manau, jog turime skirti tam tikras politi
kų kategorijas. Jeigu jie nesikreipia į mus 
"tautiečiai" arba "lietuviai", tėvynainiai, ma
nykime, jog iš tų politikų neturėsime didelės 
naudos nei kultūros, nei valstybės integralu
mo požiūriu". Tepasiekia profesoriaus žodžiai 
ne tik mūsų politikų protus, bet ir širdis. 

Tautinės kultūrinės politikos ideologas 
Vytautas Alantas Lietuvai skyrė dėmesį, min
tis, rūpesčius ir raštus. Lietuvių tautos jis ne
idealizavo, tiesa, troško gero, bet kaip tik dėl 
to žvelgė į ją realiai, tad matė ir kėlė aikštėn 
jos neigiamybes, ypač nesugyvenimą, skaldy
mąsi, nutautėjimą ir nubyrėjimą nuo tautos 
kamieno. Svarbiausios mintys apie lietuvių 
tautą, jos praeitį bei rūpestis jos ateitimi su-

Ar iš didelės meilės ar dėl baimės mūsų 
valstybės vadovai kitaip elgiasi? Valstybės šei
mininkas yra jos pilietinė visuomenė, Lietuvo
je - lietuvių pilietinė tauta; be jos valios vals
tybės vadovai, ar tai būtų iš meilės, ar iš bai
mės, esminiais tautai ir jos valstybei klausi
mais nei pažadų svečiui dalinti, nei sutarčių 
pasirašinėti neturi teisės. 

(Straipsnis sutrumpintas. Red.) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
"Krizė suvaldyta" 

Premjeras Andrius Ku
bilius birželio 16 d. pasi
džiaugė, jog "pavyko suval
dyti krizės procesus ir anks
tesnės valdžios paveldą". 
Tačiau pridūrė, kad krizė dar 
nėra įveikta, o problemos 
lieka "pakankamai sudėtin
gos". Jo nuomone, antroje 
metų pusėje yra svarbiausia 
suvaldyti viešuosius finansus 
bei parengti "Sodros", svei
katos apsaugos sektoriaus 
reformas. 

Krizės suvaldymui padė
jo birželio 15 d. pasirašytas 
IT centro steigimo Lietuvoje 
ketinimo protokolas su "Bar
clays" banku ir sėkmingai iš
platinta 500 min. eurų obli
gacijų laida. Tai reiškia, kad 
Lietuvai pavyko pasiskolinti 
tarptautinėse rinkose - tačiau 
to krizės laikotarpiu nepavyko 
padaryti nei Estijai, nei Lat
vijai, priminė A Kubilius. 

Apdovanotas vadas 
Lietuvos ginkluotųjų pa

jėgų vadas, prezidentas Val
das Adamkus kadenciją bai
giantį kariuomenės vadą 

gen. ltn. Valdą Tutkų į atsar
gą išlydės prisegdamas jam 
vieną aukščiausių valstybės 
apdovanojimų. Prezidentas 
paskyrė V. Tutkui Vyčio Kry
žiaus ordino Komandoro di
dtiį kryžių už "asmeninį in
dėlį kuriant Lietuvos res
publikos krašto apsaugos sis
temą ir stiprinant šalies sau
gumą bei integruojant Lie
tuvos valstybę į tarptautines 
gynybos struktūras". 

Birželio 23 d. seimas pri
tarė V. Tutkaus atleidimui iš 
kariuomenės vado pareigų 
pasibaigus 5 metų kadenci
jai birželio 30 d. Naujas 
kariuomenės vadas bus Gy
nybos štabo viršininkas flo
tilės admirolas Kęstutis Ma
cijauskas. 

Baigia darbą Kosove 
Paskutinis Lietuvos ka

rių būrys KFOR-20 baigia 
dalyvavimą NATO tarnyboje 
Kosove. Birželio 25 d. krašto 
apsaugos ministerė Rasa 
Juknevičienė vyko į Kosovą 
Lietuvos karių būrio misijos 
baigimo iškilmėms. Ministe
rė taip pat susitiko su Koso
vo prezidentu Fatmiru Sej
diu, Kosovo užsienio reikalų 
ir saugumo pajėgų ministe
riais bei kitais pareigūnais. 

Trisdešimties Lietuvos 
karių būrys tarnauja bendro 
Lenkijos ir Ukrainos bata
liono POLUKRBAT sudė
tyje. Nuo 1999 m. Kosove iš 
viso tarnavo apie 900 Lie
tuvos karių, 600 iš jų - PO
LUKRBAT sudėtyje. Spren
dimą mažinti karių skaičių 
Kosove Lietuva priėmė siek
dama stiprinti savo veiklos 
indėlį Afganistane ir atsi
žvelgdama į mažėjantį gyny
bos biudžetą. 

Naujas eurokomisaras 

Vyriausybė birželio 22 
patvirtino finansų ministerio 
Algirdo Šemetos kandida
tūrą į eurokomisaro, kuris 
atsakingas už finansinį prog
ramavimą ir biudžetą, parei
gas. A. Šemeta birželio vi
duryje prisistatė Europos 
komisijos (EK) pirmininkui 
Jose Manuel Barrosui ir su
laukė jo pritarimo. A. Še
meta eurokomisaro parei
gose pakeistų Lietuvos pre
zidente išrinktą Dalią Gry
bauskaitę. Naująja finansų 
ministere turėtų tapti dabar
tinė viceministerė Ingrida 
Šimonytė. 

A Šemetos manymu, in
teresų derinimas ir kompro
misų paieška dėl 2010 m. 
biudžeto yra vienas iš labai 
svarbių pačių artimiausių už
davinių, o ilgesnėje perspek
tyvoje - Europos sąjungos 
biudžeto reforma, pradėta 
prieš keletą metų. 

Energetikos planas 

Visų Baltijos jūros šalių 
vadovai ir Europos komisi
jos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso birželio 17 d. Briu
selyje pasirašė Supratimo 
memorandumą dėl Baltijos 
energetikos jungčių plano. 
Lietuvos energetikos minis
teris Arvydas Sekmokas sa
kė, kad jokių politinių kliū
čių įgyvendinti planą nebėra. 

Dabar bus ruošiama pa
raiška Europos komisijai. 
Elektros jungties iš Švedijos 
į Lietuvą projektui, įskaitant 
ir perdavimo tinklų stiprini
mą Latvijos vakaruose, Eu
ropos sąjunga skirs 175 min. 
eurų ( 604 min. litų), dar 100 
min. litų bus skirta antrajai 
tilto iš Estijos į Suomiją lini
jai. Bendra šalių paraiška 
dėl ES lėšų panaudojimo 
turi būti pateikta iki šių me
tų liepos 15 d. 

Europos komisijos, Da
nijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Suomijos, 
Švedijos ir Vokietijos vado
vų pasirašytas memorandu
mas kalba apie būtinybę to
liau plėtoti elektros ir dujų 
rinkas Baltijos jūros regiono 
valstybėse ir uungti jas į pla
tesnę ES energetikos rinką 
bei paremti investicijas. 

Dokumente numatoma, 
kad trijų Baltijos valstybių 
pagrindiniai tikslai elektros 
rinkoje yra sukurti vienodas 
sąlygas (rinkos dalyvių ne
diskriminavimas, naujiems 
dalyviams nesudaroma jokių 
kliūčių), atverti laisvą tarp
tautinę prekybą, sukurti lais
vą konkurenciją ir kaino
darą, o dujų rinkoje - surasti 
pigiausią sprendimą, kaip 
sujungti Suomiją ir tris Bal
tijos valstybes su įjungtu 
Europos dujų tinklu bei nau
jais tiekimo šaltiniais ir pa
greitinti rinkos atvėrimą. 
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Taip man atrodo 
(Politinės nuotrupos) 

Skaitant pranešimus i!i 
Lietuvos, truputi keistai skam
ba, kad ir tob klausimas-kur 
raiti pinigą policininką al
goms? Kur rasti miike bara
vyk'Ų, būtų aiškiau, bet jeigu 
jau reikia ieškoti pinigų al
goms išmokėti, peršasi mintis, 
kad finamlĮ sistemoje ar biu
df.eto sudaeymuose yra trūku
mų. Ir kai tų reikalingą pinigų 
valdžia nesuranda, belieka 
policin;nkams kito darbo ieš
koti uba imti k)iius, kad gali
ma būtų bent šiaip taip pragy
venti. Tie pinigų ieikojimai 
nejtikina, o tik sukelia piktą 
juoką. Kai buvo uhi.mota sei
mūnams algas didinti, neteko 
nieko panašaus skaityti. Algas 
pakėlė nieko neielkodami ir 
viešai neaimanuodami, kad 
pinigų nebeužtenka. Uip ir 
atsiveria pridatytos dmys, ui 
kurių stovi cM:figūros: mažytil 

policininkas ir milžinas seimū
nas - o kiek dar tokių priešta
ringų figūrų galime pamatyti! 
Jos išnyko, lai.tas išnaikins, 
arba rinkimai pakeis vaizdą. 
Laukiam, laukiam - nesulau
kimn. 

Na, dabar jau viltys lyg 
tikresnės, kai energingoji ir 
Europoje spėjusi pagarsėti 
Dalia Grybauskaitė atsistoja 
prie valstybės vairo. Ir ne tik 
atsistoja fotografuotis, bet, 
kaip pati pareiškė, dirbti -vi
siems ir su~. O tai jau pa
žadai kitoniški. Nora kitaip 
pasakyta, ir tai motcn-pllmą 
kartą konsmvatyvosios Lletu
vos istorijoje nebe vyru vado
vas ir valdovas. Jau vien dėl 
to apsimokėjo isijungti i Eu
ropos sąjungą. Kitaip vargu 
ar būtų atsiradusi proga pa
mėginti moteriško valdymo. 
Tik pusę atlyginimo žada nau-

joji prezidentė imti. O tai ir 
taupymas valstybės iždo, ir 
geras pavyzdys • .Kas dar išdtj
sęs taip pareikšti, neteko gir
dėti. Galilna tik spėti, kad ui 
tą prezidentės duoklę teks ati
dirbti. Būkit pasiruošę! Daug 
dalyq bus sprendžiama grei
čiau, tiksliau, ekonomiškai 
apskaičiuotai. 

Per deYynio1ika metų pri
šnekėta daug gražių melodijų, 
bet ratai vis sukasi vietoje. 
Laikas kiek pajudėti. Prezi
dentės energija čia bus kaip 
tik tinkama. Bent viltis tokia 
tebūna. Atlyginimas kaip atfy
ginimas ne viskas juk ui pi
nigus dirbama valstybės gero
vei. Bet su tais patarėjais ir 
padėjėjais jau nebeaišku. Sa
ko, j11 prezidentūroje per 
daug. Gal buvo nusiliūrėta i 
Vašingtoną, sostinę tos šalies, 
kur kon1ultantų kiekvienas 
kaimas turi. Vilnius - ne Va
iingtonas. Rodos, ir atsikvėpti 
lengviau apie tai pagalvojus. 
1kd ką gi bekalbėti apie prezi
dentę, kurios darbo taikiniai 
yra valstybė, o ne atskiri indi-

VILIUS BRAfaNAS 

Į 2009-jų metų jubiliej11 
viršūnę yra iškeltas Lietuvos 
vardo Tiibtantmetis. 'Th. su
kabia, nors ir svarbi, neturėtų 
nukreipti dėmesio nuo tautos 
iDitim.ui svarbių 1ai&Vės kovų 
jubilieją. Kiyfkelėje atsidūm
si lietuvi11 tauta paskelbė ra
šalu ir/ar krauju parašytas 
Dek.lanciju: 1918 m. Vasario 
16-osios, 1941 m. bll:ielio 23-
iosios, 1944 m. Vasario 16-
osios generolo P. Plechavi
aaus "Vyrai prie ginklo!" 

Kas prisimintina? 

Vietinės rinktinės, 1944 
m. spalio 7 d. Tėvynės apau
gos rinktinės mūiio prie Se
dos, daugiau kaip dešimtmetį 
Lietuvos bunkeriuose bei kau
tynių giriose rašytą. Vanago 
su Vytautu apifomllntą ir par
tizaną vadų susibūrime 1949 
m. Vasario 16-ją paskelbtą 
sensacingąją Deklaraciją, 

kaip 1990-j11 metų Kovo 11-
osiDI, Nepriklausomybės atto 
bei 1991 m. kruvinąją Sausio 
13-osios Deklaraciją. 

Tik kietų išbandymų, tik 
valstybingumo ir kovų ui lais
~ šimtmečiais tautos šUdin ir 
sąmonėn įspausta negęstanti 
kibirkštis galėjo paskelbti pa
sauliui tiek ir tokių Deklara
cij1Į. Net ne ginklu, o pJi•nlrsna 
rašiusieji Lietuvos Nepri.klau
llODlybėa aktus, visais keturiais 
atvejais neabejotinai statė pa
vojun savas gyvybes, nes tai 
darė okupanto apsuptyje. 

O 1941 m. Deklaracijos 
metu Lietuvos teritorijoje bu
vo net dviejų okupantų ka
riuomenės daliniai. Lemia
mais atvejais tautoje iitilo va
dovą veik visuose l...aisris ko-

Juozo Zibro mmiejm Pal1akq bime, Paantiio aealūnijoje 

vos sluobniume. Jie augebėjo 
išnaudoti istorini momentą, 
neprarasdami masinių aukų 
kautynėse. Deja, didysis tau
tos praradimas įvyko okupaci
nės "taikos" metu. 

Mūsų informacija dažnai 
be reikalo sielojasi dėl lietu
vių tautoje valstybingumo ir 
politinės brandos stokos. U!
uot gąsdinę šiaudinėmis dva
sini.o deficito baidyklėmis, ge
riau akelbtų vien tik Jubilieji
nių metą 11USW11uotą politinės 
nuovokos ir valstybingumo 
paveldo derlių. Jei okupacijos 
ir išdavysčių sąlygomis Lietu
vos labui galėjo iš visos Lletu
vos suu"'burti partizanų vadai, 
sunku suvokti, todėl Nepri
klausomoje Lietuvoje patrio
tiškai nusiteiki; lietuviai neiš-

vidai, tik sau gerovės ieškan
tys. Sumažinus etatų - bus 
riksmo. Bet kur jo nebūna? 
Kuris vadovas buvo geras vi
siems? 

Gal JAV Obama bando 
tokiu būti valinėdamas po ia1į 
ir šnekėdamas visiems ir su 
visais? Gal Saudi Arabijoje 
gautas medalis ši tą irgi reii
kia? Bet vistiek ką jis, šešis 
mėne.tius paprezidentavęe da
ro, tėra tik vagonėlią staty
mas ant bėgių. Pajėgų loko
motyvą surasti, kad tuos va
gonėlius trauktą nebus leng
va. Vienas dalykas aiškus, kad 
gražių kalbų ir skleidžiamų 
idėjų neu!teks. Prisistatymas 
ir plačios šypsenos, jeigu jos 
padeda politikuoti, žinoma, 
nekenkia. 'Dllpgi - ir populia
rumas, kuris šiais laikais, at
rodo, yra pau geriausias veli
mas nuvažiuoti, kur esi pano
rėjęs. O vis dėlto besivaržan
čių dėl "šiltą vietų" likimai 
nemala dalimi priklauso nuo 
žinomų ar mažai žinomų kapi
talistų, su kuriais apsimoka 
būti geruoj1L 

drjsta, jei ne kas dvi savaites, 
tai bent kartą per mėnesj. su
sitikti su penkiais ar tuzinu 
bendraminčių veiklai aptarti 
ir praėjusių savaičių veikla pa
sidžiaugti. 

Metų pabaigoje istorik'Ų 
ir tiesos siekėj1Į laukia plates
nė ir gilesnė įlvalga vertinant 
Vietinės rinktinės steigimą 
nacinės okupacijos metu ir, 
po jos atlikto vaidmens, Tėvy
nės apsaugos rinktinės kauty
nes prie Sedos. 'Thrp kita ko 
paaiškės, jog abiem minėtais 
atvejais įvyko lietuvių irvokie
či11 siekių susikirtimas. Ir tai 
vystėsi grumtynių tarp Wher
machto generolą ir nacių par
tijos komisarų dėl politikos 
Lietuvoje fone - panaudoti 
lietuvią laisvės troškulį sa
viems tikslams. Vienas svarus 
skirtumas buvo tas, kad Tėvy
nė& apsaugos rinktinė& vado-

Mm kiek - ir skelbia jie 
bankrotus, gąsdina žmones, 
kad lėksite į gatvę, kad u!
dirbtos pensijos žlugs. Norite 
dirbti - tai nešnekėkit prieš 
valdžią, kad jūsų sudėtus mo
kesčius ji naudoja kapitalistų 
bėdoms išpirkti. 'Dllp visku ir 
susimaišo. Retas kuris be
. tengia atrinkti, kas ką valdo. 
Štai Algimantas Matulevičius 
savo knygoje Valstybės valdy
mo u.fkuū.siai rašo, kad "vals
tybės klanas nepasi!ymi pado
rumu, sąžiningumu, darbštu
mu, nevengia korupcijos ••• " 
Kaip dabar visa tai pakeis Lie
tuvos prezidentė? Lengva 
.klausti, lengva il lalies tiūrėti. 
Bet kaip pabėgti nuo to įky
raus rūpesčio, kuris i galvą 
kalte kala, kad galėtų būti ki
taip. Nusiraminti galima sa
kant, kad "nėra namų be dū
mų". Turbūt tai tikriau, negu 
ramintis vald!ioms besitei
amt. o tuo tarpu tebūna nors 
tiek geriau, kad dujos atpigo, 
galbūt kaimynui kažką naujo 
beplanuojant. •• 

K.ųys BuhJdu, Vokietija 

vybė buvo gerokai skirtingo 
.kalibro nuo Vietinės rinktinės 
vadovybės (gen. Plechavi
čiaus). 

Įsidėmėtina, kad vien Se
dos kapinėse. bendram.e kape, 
guli 100 jaunų karių. Kartais 
stebina, kad apie tai vengiama 
kalbėti net pabiotiniuose ren
giniuose bei pranešimuose, 
kur derėtų tai priminti. Tikė
kimės, jog nežiūrint Tūkstant
mečio, šiais Jubiliejiniais me
tais nebus pamidti ui Lietuvą 
žuvusieji 1944 m. spalio 7 d. 
Yra uf.sitamaw1ių padėkos 
tie, kurie suorganizavo nors ir 
gan uždarą SO-čio minėjimą. 
Apie tai daug dokumentinės 
ir kitokios medžiagos yra su
kaupęs Sedos kautynių dalyvis 
dr. Vladas Kazlauskas. Net 
parašęs knygą Jie paniekino 
mirtj.(Straipsnis sutrumpin
tas. Red.) 

Ntr. ii leidinio Pcutnilio rąiolulB 



Kanados lietul'i1Į periodinė spauda. Šiuo meta tebeleid:iiami Tėriškb fiburiai; kitq leidyba 
lailmi bėgant sustabdyta, o Skautą ai4as perkeltas i Čikagą 

Skirtingi sąrašai 
Izraelio Jad Vašem Holokausto ir didvy

riškumo instituto duomenimis, iki 2003 m. 
sausio mėn. Pasaulio teisuoliais buvo pripa
žinti 19,706 žmonės, gelbėję žydus. Turp jų-
513 lietuvių. Palyginimui, Vokietijoje tokių 
žmonių yra 376, Italijoje - 325, Austrijoje -
84, Latvijoje - 93, Rusijoje - 79, Moldovoje 
- 53, Estijoje - 2. Žydų gelbėtojų paieška ir 
pripažinimas Pasaulio teisuoliais tęsiasi. Pa
gal Jad Vašem 2008.IX.22 duomenis Pasau
lio teisuolių iš Lletuvos sąrašą, apie kurį pa
skelbė VVGŽM žydų gelbėjimo ir atminimo 
iamžinimo skyrius, jau sudarė 767 asmenys. 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muzie
jaus Gelbėtojų skyriaus archyve sudarytas 
daugiau kaip 2700 asmenų, Lletuvos teritori
joje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas. Jame 
visos žinios, surinktos iš įvairių šaltinių apie 
žmones, kurie vadinami gelbėtojais. 'lai yra 
informacija ilgalaikiam tiriamajam darbui. 
~~~tina, kad šiame sąraše yra 159 dva
smm1ra1, 

Lietuviai ne kartą gelbėjo žydus, ką rodo 
istoriniai dokumentai, liudytojų pasakoji
mai. Gelbėdami žydus rizikavo tūkstančiai 
lietuvių. VVGŽM Gelbėtojų skyriaus archy
ve sudarytas daugiau kaip 2300 šeimų, Lie
tuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis 
sąrašas. Jame nurodytos gelbėtojų pavardės, 
kur tuo metu gyveno šeima, kuo vertėsi, gel
bėtų žydų pavardės, išgelbėtų žmonių skai
čius. Jei žydų šeimai ar pavieniams asme
nims nepavyko išsigelbėti, aprašomas jų ir 
gelbėtojų likimas, Pagal dokumentuose ras
tus adresus, kaimynų liudijimus išsiuntinėta 
anketa, i kurios klausimus atsakė 887 šeimos. 

Gauta nemažai nuotraukų, prisiminimų, 
spaudos iškarpų, laiškų. Juos iš įvairių pa
saulio šalių siunčia likę gyvi išgelbėtieji ir jų 
artimieji. 

Sudarytas ir išgelbėtųjų vardinis sąrašas, 
kuriam.e apie 3000 pavardžių ir vardų, nuro
doma, iš kur kilę išgelbėtieji, kur ir pas ką jie 
rado prieglobstj. Dar ne visi gelbėtojai ži
nomi. 

Nepaisant to, antisemitizmo palaikymo 
ir kurstymo pavyzdžiu reikia laikyti žinia
sklaidoje pasirodžiusius, iš Izraelio mus pa
siekusius, prakeikimą bei "lietuvių žydšau
džių" sąrašus. 

Sąrašuose yra pavardės iškilių Lietuvos 
laisvės kovotojų, pripažintų ir apdovanotų 
po mirties valstybiniais apdovanojimais. Tie 
sąrašai, netenka abejoti, yra sudaryti sovieti
nių saugumo parankinių, kuriems A. Snieč
kaus pavedimu vadovavo, deja, taip pat "lit
vakai" SSRS kolaborantai Eusiejus Rorovs
kis, Icikas Dembo, Judita Komodaitė, Da
nielius Todesas. Tokie sąrašai buvo sudarinė
jami areštų, tremčių bei persekiojimo tikslu. 
Dabar jie skelbiami kitu tikslu - kiršinti dvi 
tautas, kurstyti antisemitizmą. 

Lietuvių tautos ir jos valstybės viešas 
kaltinimas ir įžeidimas negali būti toleruoja
mas, nutylimas. 'lai prilygtų viešam prisipaži
nimui, kad lietuvių tauta ir jos valstybė iš tik
rųjų vykdė žydų tautos genocidą. 

Apginti lietuvių tautą nuo šmeižtų -
Lletuvos žydų bendruomenės garbės reikalas 
ir Lletuvos valstybės institucijų priedermė. 

Antanas R. Šakalys, Lietuva 
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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 

MISSISSAUGOJE Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

2009.VI.30 Nr.26 TĖVIŠKĖSŽIBURIAI 5 

KANADOS ĮVYKIAI 

Po atostogų- rinkimai? 
Kanados parlamentas 

trims mėnesiams išeina va
saros atostogų. Po derybų, 
atitolinus vasaros rinkimų 
galimybę, nutarta sudaryti 
darbo grupes. Jos išnagrinė
tų ginčytiną nedarbo pašal
pų skyrimo tvarką ir surastų 
vieningą priimtiną sprendi
mą. Tučiau ministeris pirmi
ninkas Stephen Harper pri
mena, kad mažumos vyriau
sybei rinkimų grėsmė visada 
išlieka. Jis ragina vyriausy
bės kabinetą vasaros metu 
susikaupti svarbiausiems dar
bams. Opozicija, vėl laikinai 
susivienijusi, politinės veik
los atoslūgio laiką ruošiasi 
panaudoti, rengdama šešėli
nę vyriausybę galimiems ru
dens rinkimams. 

Steigiama nauja valsty· 
binė tarnyba vertybinių po
pierių reguliavimui. Konser
vatorių vyriausybė, pažadė
jusi suvienodinti kontrolės ir 
atsiskaitomybės reikalavi
mus, jai patiki parengti fede
racinį vertybinių popierių 
įstatymą. Jame būtų numaty
tos visoms provincijoms ir 
teritorijoms vieningi reika
lavimai ir tvarka. Toks doku
mentas padėtų sustiprinti 
kontrolę ir atsakomybę už 
fmansinės veiklos metodus 
ir rezultatus, geresnį aptar
navimą. Dvi provincijos -
Alberta ir Kvebekas neprita
ria šiam sumanymui, bet fi
nansų ministeris Jim. Flaher
ty pabrėžia, kad tai savano
riškas Įsipareigojimas. Nau
josios įstaigos vadovu paskir
tas Doug Hyndman, Br. Ko
lumbijos provincijos finansų 
pareigūnas. 

Kanados žumalistas Ma
ziar Bahari, 41 m., News
week žurnalistas, neramumų 
metu suimtas Teherane, iš 
savo namų. Lig šiol nežino
ma, kas su juo atsitiko. Ka
nados vyriausybė pareikala
vo, kad konsulato pareigū
nams būtų leista susitikti su 
suimtuoju žurnalistu. M. Ba
hari gimė ir augo Irane, vė
liau studijavo Kvebeke. Pas
taruosius 10 metų jis gyveno 
ir dirbo Tuherane. Po Irano 
prezidento rinkimų, pralai
mėjusių kandidatų šalininkai 
apkaltino rinkimų komisiją 
apgaudinėjimu ir surengė 
daugiatūkstantinius protes
tus, reikalaudami atšaukti 
rinkimų rezultatus. Irano 
policijai ir armijai bandant 
išsklaidyti protestuotojų mi
nias, žuvo apie 20 žmonių, 
daug suimta. 

Didžiausiam Kanados 
miestui Torontui kyla grės
mė pavirsti atviru šiukšlynu. 
Į masinį streiką išėjo 24,000 
miesto savivaldybės darbuo
tojų - profsąjungos narių, 
atsakingų už sanitariją, par
kų ir baseinų, vaikų darželių, 
muziejų ir bibliotekų prie
žiūrą. Mieste neveikia 57 
vaikų darželiai, plaukimo 
baseinai, vasaros dienos sto-

vyklos. Turistai negali patek
ti į muziejus ir galerijas. 
Mieste kaupiasi šiukšlės. 
Miesto savivaldybė atidarė 
tris šiukšlių priėmimo aikš
teles, tačiau piketuotajai ne 
visada į jas įleidžia. Streiko 
organizatoriai reikalauja už
tikrinti darbo saugumą, va
dinamųjų ligos dienų skaičių 
ir kt. Streikuotojus įstatymu 
galima sugrąžinti i darbą, jei 
mieste dėl nešvaros kils ma
sinių ligų grėsmė. Etobicoke 
rajone, kur šiukšles tvarko 
privati verslovė, darbas ne
sutrukdytas. 

Kanadai trūksta dar
buotojų ir pareigūnų, galin
čių laisvai kalbėti valstybi
nėmis anglų ir prancūzų kal
bomis. Per paskutinius de
šimtmečius universitetuose 
ir mokyklose sumažėjo dė
mesys ir reikalavimai kalbų 
mokymuisi, tad 15% suma
žėjo kalbas mokančių diplo
mantų. Vyriausybė parengė 
11 pasiūlymų, kaip gerinti 
dvikalbių specialistų rengimą 
ir kviečia i jį atsižvelgti. 

New Brunswick pronn
cijoje mokyklinė diena bus, 
kaip ir anksčiau, pradedama 
valstybės himnu. 'lai patvir
tinta įstatymu. Ši ilgametė 
tradicija buvo sustabdyta, 
kai vienos pradinės mokyk
los vadovas pareiškė, kad 
himno giedojimas mokyklo
je pažeidžia kai kurių moki
nių teises. 

Neįprastą ieškinį teks 
spręsti Kvebeko Aukščiau
siajam teismui. Vieno pales
tiniečių kaimo gyventojai 
pateikė ieškin.Į dviem Kve
beko statybinėms bendro
vėms. Jos, pasamdytos Iz
raelio, stato namus okupuo
toje ir ginčytinoje teritori
joje. Palestiniečiai prašo su
stabdyti statybas, nugriauti 
jau pastatytus namus, atly
ginti 2 mln. nuostolį. Savo 
ieškini jie grindžia tarptauti
niais įstatymais, tarp kurių 
svarbiausias Ketvirtasis Že
nevos susitarimas. Pagal jį 
okupantams draudžiama už
imtoje teritorijoje įkurdinti 
savo gyventojus. Kvebeko 
statybininkų advokatas tvir
tina, kad Kanados teismui 
nepriklauso spręsti šį ginčą ir 
siekia, kad jis būtų atm.estas. 

Informacijos perdavimo 
ir sauaoJlmo būdai keičia 
tradicinį archyvą darbą. Ka
nados valstybinis archyvas 
ir biblioteka, kasmet išleis
davusi apie 1 min. seniems 
leidiniams įsigyti, šiuo metu 
sustabdė bet kokius pirki
nius. Gausėjant skaitmeni
nei informacijai, jie bando 
išsiaiškinti, kaip kaupti šią 
talpią ir patrauklią saugoji
mui informaciją. Knygynai 
ir leidyklos patiria nuosto
lius, nes popieriniai leidiniai 
dažnai yra nepakartojami, ir 
archyvams atsisakius jų įsi
gyti, gali būti prarasti nesu
grąžinamai. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
DAUG GYDYfOJŲ 
Sveikatos apsaugos mi

nisteris Algis Caplikas su
tinka su Pasaulio banko 
(PB) išvadomis, kad Lie
tuvoje yra per daug ligoni
nių ir gydytojų. Jo teigimu -
kritika teisinga, reforma bū
tina. Ataskaitoje, kurią Pa
saulio bankas paskelbė bir
želio mėn., žinovai pabrėžia, 
kad lėšos sveikatos apsau
gos srityje naudojamos ne
tinkamai - didinant finan
savimą sveikatos apsaugai 
daugiausia keliami medikų 
atlyginimai, o paslaugų ko
kybė išlieka ta pati. Reikėtų 
labiau gerinti darbo kokybę. 
Trūksta kontrolės, kad gy
dymo įstaigos būtų atsakin
gos už savo suteiktas paslau
gas. 

Pasaulio bankas teigia, 
kad Lietuvoje ne tik per 
daug ligoninių, tačiau dalis 
jų - per mažos, kad teiktų 
visas reikalingas paslaugas. 
Be to, daugiau pacientų tu
rėtų būti gydoma ambulato
riškai. Taip pat teigiama, 
kad Lietuvoje sveikatos ap
saugos sistemą reiktų orien
tuoti į ankstyvąją diagnos
tiką bei gydymą pirminės 
priežiūros įstaigose - tai 
Lietuvoje šiuo metu yra 
menkai išvystyta. Ligoninių 
pagal gyventojų skaičių yra 
dvigubai daugiau nei kitose 
ES šalyse. 

P01VYNISKĖDAINIUOSE 
Po smarkios liūties kilęs 

potvynis Kėdainių rajono 
Siponių kaime per parą at
slūgo maždaug 20 cm van
dens. Birželio 24 d. 7 kaimo 
sodybos dar buvo smarkiai 
apsemtos, dar 9 sodybos -
apsemtos iš dalies. Visi kai
mo gyventojai patys saugiai 
išsikėlė iš apsemtų namų. 
Potvynis Kėdainių rajone 
kilo birželio 23 d. pavakare 
- po 3 valandas trukusios 
smarkios liūties. Siponių 
kaime esančio vandens tel
kinio vanduo pakilo apie 1.5 
metro. Vietinių gyventojų 
teigimu, tai pirmas toks at
vejis šiame rajone. 

ĮVAIZDŽIUI NĖRA LĖŠŲ 
Vyriausybės kancleris 

Deividas Matulionis birže
lio 17 d. per seimo Audito 
komiteto posėdį pranešė, 
kad savo įvaizdžiu Lietuva 
galėtų pradėti rūpintis 2011 
metais. Jo manymu, dabar 
ne laikas skirti pinigus 
įvaizdžiui. Šiemet biudžete 
įvaizdžio projektams tėra 
numatyta 6 mln. litų. Di
džioji sumos dalis priklauso 
Turizmo departamentui, 
truputį - Užsienio reikalų 
ministerijai, Lietuvos eko
nominės plėtros agentūrai 
ir kt. Pernai šiam tikslui bu
vo skirta 20 mln. litų. Pasak 
kanclerio, peržiūrint biu
džetą nubraukti 1.5 mln. li
tų, anksčiau numatytų įvaiz

džio reikalams koordinuoti. 
Jis taip pat priminė, kad 

premjeras yra davęs pavedi
mą valstybės įstaigoms ne
leisti pinigų užsakomie
siems straipsniams, nes tai 
esąs tik lėšų švaistymas. 
Nors ankstesnės vyriausy
bės buvo paskelbusios kon
kursą ir sumokėjo 800,000 
litų už įvaizdžio strategijos 
parengimą bei 69,000 litų 
už įvaizdžio knygą, vyriausy
bės kancleris pareiškė ma
nąs, kad tie dokumentai -
netinkami, todėl darbą esą 
reikėtų pradėti iš naujo. 

EMIGRACUOS Sl'ATISI'IKA 
Statistikos departamen

to duomenimis, 2008 m. iš 
Lietuvos emigravo 23, 700 
gyventojų, imigravo 9,300. 
Didžiąją dalį 2008 m. mig
rantų sudarė Lietuvos pi
liečiai: 79% emigrantų ir 
68% imigrantų. Turptauti
nei migracijai įtakos turėjo 
suprastėjusi ekonominė ir 
finansinė šalies padėtis, 
sparčiai didėjantis nedarbas 
ir mažėjantis laisvų darbo 
vietų skaičius. Nuo pat įsto
jimo į Europos sąjungą (ES) 
Lietuvoje išlieka ta pati ten
dencija: daugiau negu du 
trečdaliai emigrantų išvy
kimo tikslo šalimi renkasi 
ES valstybę narę. 2008 m. į 
Jungtinę karalystę emigravo 
26% emigrantų, Airiją -
12%, Vokietiją - 8%, Ispa
niją - 5%. Išvykstama nuo
lat gyventi ir į JAV (11 % vi
sų emigrantų), Rusiją, Gu
diją (po 6% ). Lietuva ir to
liau pirmauja ES pagal emi
gracijos mastą. Išankstiniais 
ES statistikos agentūros -
Eurostato - duomenimis, 
2008 m. neigiamas emigravu
sių ir imigravusių asmenų 
skaičiaus skirtumas 1000 
gyventojų buvo tik keturiose 
ES valstybėse narėse - Lietu
voje (-2.3), Latvijoje (-1.1), 
Lenkijoje (-0.4) ir Bulgarijoje 
(-0.2). 

KAS IŠVYKSTA? 
Daugiausia iš Lietuvos 

ir į Lietuvą migruoja jauni 
darbingo amžiaus žmonės: 
kas antras migrantas yra 20-
34 metų amžiaus (47%) 
emigravusiųjų ir 46% imi
gravusių). 2008 m. penkta
dalį visų emigrantų sudarė 
25-29 m. amžiaus gyvento
jai, 13 % - 20-24 m. 14% -
30-34 m. Kas šeštas emi
grantas 2008 m. buvo iki 18 
metų amžiaus (2007 m. -
kas penktas). Pagyvenę gy
ventojai (60 metų ir vyres
nio amžiaus) 2008 m. sudarė 
3% visų emigrantų. 2008 m. 
daugiau negu 40% 18 metų 
ir vyresnio amžiaus išvyku
siųjų į užsienį nuolat gyventi 
nebuvo susituokę, o 43% vy
rų ir 37% moterų buvo susi
tuokę. Emigracijos priežas
tys beveik nesikeičia. 2007-
2008 m. dauguma (70%) 
emigrantų išvyko į užsienį 
dirbti. 2008 m. kas dešimtas 
emigrantas išvyko mokytis, 
2007 m. - kas aštuntas. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i----
LinkSIDOS sutiktuvės Argentinoje 

Argentinos lietuvių draugijos "Nemunas" šimto metą gyvavimo sukakties minėjimas pradėtas 
Berisso mieste "LTU 1000 Ambersail" jachtos sutiktuvėmis š.m. vasario 25 d. Nuotraukoje 
šalia jaunqjų - lietuvis su lagaminu, kurį jo tėvas, imigrantas iš Lietuvos, atsivežė į Argentiną 

Į Lietuvos tūkstantmečio 
ir lietuvių draugijos "Nemu
nas" šventinį minėjimą susi
rinko daugiau kaip 130 žmo
nių. Draugijos sveikinamąjį 
žodį tarė Buenos Airių pro
vincijos vyriausybės Imigrantų 
departamento generalinis di
rektorius Raimundo Marmo
ri. Miesto savivaldybės atsto
vas Oscar Lutczak pasveikino 
susirinkusiuosius ir atidengė 
garbės lentą. Renginio metu 
buvo parodytas filmas Lietu
vos tūkstantmečio odisėja: vie
nas vardas - Lietuva". 

Hamilton, ON 

Alina ir Petras Armonai 
sveikina savo vaikaitį 

STEVEN LOBODICI, 
pabaigusi Western universi
tetą "Bachelor of Arts, 4 year 
Degree, Major in Geography, 
Deans Honours". Linkime 
sėkmės! 

Pasirodymą pradėjo vaikų 
šokių grupė "Skaidra", kuriai 
vadovauja Romina Fourment 
Kalvelis ir Alejandra Pumar 
Žebrauskas. Ši grupė įkurta 
1971 metais, joje šoka vaikai 
nuo dvejų iki dvylikos metų. 
Koncertavo jaunųjų šokių 
grupė "Nemunas", šokęs vi
soje Argentinoje, taip pat Ka
nadoj e 2000 metais per Pa
saulio lietuvių šokių šventę. 
Taip pat koncertavo naujas 
lietuvių tautinių šokių jaunųjų 

veteranų ansamblis "Griaus
tinis". Buvę "Nemuno" šokių 

~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

TĖVO PATARIMAS 
JAUNAVEDŽIAMS 

Brangi,eji Vytai ir Birute, 
Menkiausias, lyg dėmesio 

nevertas, nesusipratimas šei
moj e prilygsta dulkei, įsi
skverbusiai į laikrodžio me
chanizmą. Ilgainiui, kuomet 
tų dulkių prisirenka daug, jos 
mechanizmą užteršia. Tad, 
mielas Vytai ir Birut~ saugo
kitės dulkių šeimoje! Salinkite 
kiekvieną dulkelę skubiai 
bendromis pastangomis, kad 
jos neterštų Jūsų šeimos dva
sinio mechanizmo. Atsimin
kite laiku, kad dulkėms šalinti 
visuomet naudinga vartoti 
švelnią medžiagą, nes šiurkšti 
braižo ne tik jautrų mecha
nizmą, bet ir kiekvieną gru
besnį daiktą. Aštrus žodelis 
ginčus dažnai nutraukia, ir jį 

Kretingos pranciškonai 
(www.kretingospranciskonai.lt }, 

atlikdami savą dvasinę misiją, i internetinę erdvę perkėlė 
lietuvių išeivijos kultūros žurnalą Aidai. Šį žurnalą, su dau
gybe labai įdomių straipsnių, laisvai galite skaityti internete 
adresu http://www.aidai.us/. Inf. 

Rutenis Pikšrys, Aidai.us administratorius 

"Ambersail" ntr. 

grupės šokėjai vėl susirinko 
koncertuoti ir savo dainomis 
palaikyti lietuvišką dvasią. 

Įgulos atstovas dovanojo 
dovanėlių lietuvių bendruo
menės nariams, o "Nemuno" 
atstovai įgulai padovanojo 
"Nemuno" šimtmečio marš
kinėlius. 

Alfredo Dulke, Šimtme
čio ruošos komiteto pirminin
kas, pakvietė visus dalyvauti 
Lietuvos tūkstantmečio ir lie
tuvių draugijos "Nemunas" 
šventėse. 

"Nemunas" inf. 

paleidęs asmuo atrodo nuga
lėtojo vaidmenyje. Prilyginu 
tą veiksmą kaip netinkamą te
palą, kuris sustabdo mecha
nizme girgždėjimą, bet dažnai 
būna atsirandančių metalo rū
džių priežastimi. 

Meile ir nuoširdumu lai 
dvelkia Jūsų šeimos santykiai. 
Meilė - širdies brangakmenis. 
Meilė - stebuklų pagrindas. 
Meilė - įkvėpėja visų laikų 

žmonijos avangardo. Ji gami
na genijus, yra Dievo kibirkš
tėlė. Jos ištikimiausias palydo
vas - nuoširdumas. Meilė be 
nuoširdumo nekeliauja. Kur 
nėra šito palydovo, ten nesi
mato ir dieviškos kibirkštėlės 
- meilės. Thd kartoju: meile ir 
nuoširdumu lai dvelkia Jūsų 
šeimos santykiai. Neužtrenki
te durų šitiems svečiams per 
visą savo laikiną gyvenimą 
žemėje. A. Dronsatavičius, 

Hamilton 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis 

www.tevzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. 
Kviečiame susipažinti su juo 
ir siųsti savo pastabas elektro
niniu paštu -

tevzib@rru=ers.com 



Du nauji garbės konsulai Kanadoje 
2009 m. birželio 19 d. 

Otavoje per pirmąjį Lietuvos 
garbės konsulų ir ambasados 
bendradarbių suvažiavimą am
basadorė Gintė Damušytė iš
kilmingai įteikė konsulinius 
patentus naujai pradėjusiems 
eiti pareigas garbės konsu
lams Kanadoje Nejollai Kor
ris ir Pauliui Kurui. 

Garbės konsulė Edmon
tono mieste Nejolla Korris 
yra patyrusi strateginio ir fi
nansinio planavimo ir perso
nalo vadovavimo sričių spe
cialistė, nuo 1997 m. vadovau
ja "The Sponsorship Group 
Ltd" bendrovei, šiuo metu 
dirba Albertos teisingumo mi
nisterijoj e. 1995-1997 ji ėjo 
Generalinės direktorės parei
gas Edmontono operos drau
gijoje, kur padarė svarų indėlį 
finansiniam šios institucijos 
stiprinimui. Naujai garbės 
konsulei pavesta atstovauti 
Lietuvos interesams 3.6 mili
jonus gyventojų turinčioje Al
bertos provincijoje. 

Garbės konsulai P. Kuras ir N. Korris, amb. G. Damušytė 

Garbės konsulas Toronte 
Paulius Kuras, dirbantis far
macijos srityje 30 metų, yra 
patyręs vadybininkas ir strate
ginis planuotojas. Jis ėjo vice-

prezidento pareigas vienoje 
didžiausių Kanados farmaci
jos bendrovėje "Shoppers 
Drug Mart", eina šios bend
rovės frančizės valdytojo pa
reigas, o 2007-2008 metais bu
vo išrinktas Kanados Farma
cininkų sąjungos pirmininku. 
Naujam garbės konsului pa
vesta atstovauti Lietuvos inte
resams per 12 milijonų gyven
tojų turinčioje Ontario pro
vincijoje. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leaven Blvd. 
Mi is auga ON LSG l S Mi i . auga, O L5 OAS 

.._ __ __. www .wa tersideden tai .ca www.9thlinedental.ca 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

"Abiejų garbės konsulų 
gebėjimai ir patirtis bus itin 
naudingi plėtojant verslo ir 
mokslo ryšius tarp Lietuvos ir 
Kanados, pristatant Lietuvos 
kultūrą šalyje ir pritraukiant 
naujų partnerių Lietuvai", 
sakė ambasadorė G. Damušy
tė. Po šių naujų paskyrimų 
Kanadoje veikia keturi Lietu
vos garbės konsulatai. 

Garbės konsulato Ed
montone adresas: 11629 - 83 
Street, Edmonton, Alberta 
T5B 2Y7 Canada. Tel.: + 1 
780 457-6900, faksas: + 1 780 
457-7949, el.paštas: nkorris 
@working-it-out.com 

Garbės konsulato Toron
te adresas: 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A6 
Canada. Tel.: + 1 416 538-
2992, faksas: + 1 905 764-
9233, el.paštas: pvk@rogers. 
com. Amb.inf. 

London, ON 
BIRŽELIO 28, SEKMA

DIENĮ, labai gražiai praėjo 
Joninių šventė Laisvio-Petro 
Sergaučio dvare. Parapijos ta
ryba dėkoja visiems progra
mos atlikėjams ir dalyviams 
už gausų dalyvavimą. 

VISI LIETUVIAI kviečia
mi įsijungti į SUTARTINĮ PA
SID ZIAU G IMĄ Lietuvos 
vardo TŪKSTANTMEČIU, 
sugiedant Lietuvos himną vi
sose šalyse tuo pačiu metu, 
kai jis bus giedamas Lietuvo
je liepos 5, sekmadienį, 9 val. 
vakaro. Pas mus tas laikas bus 
liepos 5, sekmadienį, 2 val. po 
pietų ir Londono LB apylin
kės valdyba kviečia visus lietu
vius tai valandai susirinkti prie 
Mary Immaculate šventovės. 

LIEPOS 5, SEKMADIE
NĮ, Mišios bus už Lietuvą. Inf. 

iATSIŲSTA PAMINĖTll 
MŪSŲ LIETUVA, Brazi

lijos lietuvių spalvotas žur
nalas lietuvių ir portugalų kal
bomis, 2009 m. gegužės mėn. 
Red. Vytautas J. Bacevičius. 
Adresas: Rua !nacio, 671, Sao 
Paulo/SP, CEP 03142-040. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Įš anks
to dėkingi - TZ leidėjai 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Palm Beach, FL. Ryšium 
su Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimu šios vie
tovės Lietuvių bendruome
nėje surinkta $1000 lietuvy
bei paremti ir gegužės 16 d. 
suma įteikta Lietuvos gar
bės konsulate, kur vyko li
tuanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės "Pasku
tinis skambutis". Į puošnias 
konsulato patalpas susirinko 
mokiniai, mokytojai, tėvai ir 
svečiai. Programai vadovavo 
mokyklos vedėja Jūratė Bar
kauskaitė-Meister. Ji savo 
žodyje dėkojo tėvams ir mo
kytojams už dosnų bendra
darbiavimą, primindama ir 
mokyklos reikalus. Mokyklą 
lanko 8 vaikai ir šeši suaugę, 
mišrių šeimų sutuoktiniai, 
norintys išmokti lietuvių kal
bos. Išreikšta speciali padė
ka gimnazijos mokytojai Rū
tai Gustaitytei-Bronušienei 
už suaugusių mokymą šioje 
mokykloje. Buvo įteikti mo
kiniams pažymėjimai bei svei
kinimai. Kartu buvo šven
čiama ir Motinos diena. Mo
kiniai Teodoras Bubulis, Mo
nika Prosniak, Nojus Banio
ta, Dorotėja Bubulytė, Tadas 
Račkauskas deklamavo eilė
raščius mamytėms. Mokyk
los darbuotojai Jolita Dro
mantaitė, Renata Armalaitė 
ir Šarūnas Račkauskas taip 
pat padeklamavo eilėraščių 
motinai, parodydami, kad 
meilė tėvams nesibaigia su 
vaikyste. Baigus programą, 
dr. Andrea Zotovaitė įteikė 
šimtininkų rėmėjų 1000 dol. 
mokyklai paremti su linkėji
mais, kad niekad nemirtų lietu
vybė ir skambėtų lietuvių kalba 
bei amžiais gyvuotų laisva Lie
tuva. Po programos vyko vaišės 
ir šventinis pabendravimas. 

Australija 
Prof. Zigmas Budrikis, 

gyvenantis Perth mieste, daug 
metų atliekantis mokslinio 
tyrimo darbus telekomuni
kacijos srityje, gegužės 20 d. 
Sydney mieste buvo apdova
notas garbingu "Clunies 
Ross" medaliu. Tokius apdo
vanojimus už mokslinius nuo
pelnus skiria "Australian Aca
demy of Technological Scien
ces and Engineering". Šio 
profesoriaus laimėjimu džiau
giasi Australijos lietuviai, 
nes jis, kaip rašoma Mūsų pa
stogėje, niekad nenutolo nuo 
lietuviško gyvenimo. Z. Bud
rikis gimė 1932 m. Pluotka
lių vienkiemyje, Skuodo valsč., 
tėvo Jono ir motinos Idos 
(vokiečių kilmės) šeimoje. 
Sovietams okupavus Lietu
vą, Budrikių šeima galėjo 
persikelti gyventi į Vokietiją. 
Jaunajam Zigmui teko mo
kytis vokiškose mokyklose, 
po karo lankė lietuviškas 
gimnazijas pabėgėlių stovyk
loje. 1950 m. Budrikių šeima 
išvyko į Australiją. Zigmas 
Bathurst vietovės imigrantų 

stovykloje su pagyrimu 1951 
m. baigė gimnaziją. 1952 m. ga
vo stipendiją ir pradėjo stu
dijuoti Sydney universiteto 
Inžinerijos fakultete, mecha
nikos-elektros skyriuje. Jis, 
prailgindamas studijas, galė
jo studijuoti ir fizikos bei 
matematikos fakultete. Taip 
baigė du fakultetus, įsigyda
mas ir du bakalauro laips
nius. 1955 ir 1957 metais 
(Bachelor of Science and 
Bachelor of Engineering). 
Darbavosi tyrimo laborato
rijose. Z. Budrikis 1961 m. 
apsigyveno Perth mieste Va
karų Australijoje. 1970 m. 
Vakarų Australijos universi
tete (Western Australia Uni
versity) įsigijo daktaro laips
nį elektros inžinerijos srity
je. Dirbo dėstytoju, asoc. 
profesoriumi, o nuo 1992 iki 
2003 metų profesorius Vaka
rų Australijos universitete. 
Toliau tęsė tyrimus, dirbda
mas WATR institute. Prof. 
Z. Budrikis yra dėstęs JAV 
bei Vokietijos universitetuose. 
Paskaitas skaitė ir Vilniaus 
universitete. Parašė daug moks
linių straipsnių ir užregistravo 
10 patentų. Su žmona Evi susi
laukė dviejų sūnų ir dukros. 

Lenkija 
Sein9 Lietuvių N amuo

se įvyko Sv. Kazimiero drau
gijos tarybos posėdis. Jame 
dalyvavo ne tik tarybos nariai, 
bet ir kaimų šios organizaci
jos skyrių pirmininkai. Pada
ryti pranešimai. Pasisakyta 
dėl lietuvio kunigo, kuris pa
stoviai galėtų Mišias atna
šauti lietuvių kalba. Bet šis 
klausimas taip ir nejuda. Pa
sidžiaugta, kad draugijos na
rių pastangomis buvo į Seinų 
šventovę sugrąžintas vargo
nininkas. Dabar vėl galima 
mokytis giesmių ir giedoti 
per lietuviams skirtas pamal
das. Šiais metais sukanka de
šimtmetis, kai pastatyti Lie
tuvių Namai. Reikėtų, pasak 
posėdžio dalyvių, sukaktį tin
kamai paminėti. Iškeltas Lie
tuvių Namų choro klausi
mas. Jame galėtų dalyvauti ir 
kaimų jaunimas. Tik reikėtų 
rasti choro vedėją. Posėdyje 
kalbėta, kaip paminėti Lie
tuvos vardo tūkstantmetį. 

Bulgarija 
Sofijoje birželio 1 d. ati

dengta lenta su lietuvių poe
to Marcelijaus Martinaičio 
kūrinio Kukučio baladės iš
trauka. Atida.tymą atliko Lietu
vos ambasadorius Bulgarijoje 
Arūnas Vinčiūnas, Bulgarijos 
Europos sąjungos reikalų mi
nisterė Gergana Pasi ir kultū
ros viceministeris Javor Milu
šev. Sofijoje vykdomas Europos 
sąjungos kraštų ambasadų pro
jektas "Seinų poezija". Europos 
kraštai savo poezijos fragmen
tais papuošia vieną Sofijos pa
statų sienų. Liepos mėn. numa
toma išleisti turistinį vadovą 
apie kiekvieną pastatą ir pro
jekte dalyvaujantį kraštą. JA 
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Italija - žavi, įvairi ir įdomi 
Kelionės įspūdžiai su "Cosmos" grupe 

GEDIMINAS KURPIS 

Nenusėdžiu namie. Karts nuo karto užeina no
ras pamatyti, kaip dabar atrodo tos vietovės, kurias 
kadaise mačiau, arba ką nors nauja pamatyti. Tudėl 
praeitą birželį ir išsirinkau šešiolikos dienų kelionę 
vardu Itali.an Masterpiece po Italiją - nuo Venecijos 
iki Capri ir vėl atgalios su anglakalbių grupe iš visur 
-Australijos, Pietų Amerikos, JAV, Škotijos, Angli
jos ir Kanados - iš viso 29 keleiviai. 

Iš Toronto į Venecijos Marco Polo oro uostą 
nukeliavau tiesioginiu skrydžiu su "Skyservice Air
lines" bendrove. Venecijos oro uoste mus greitai iš
skirstė i kelis autobusus, kurie išvežiojo į viešbu
čius, nes atvyko, berods, keturios "Cosmos" grupės, 
kurios keliavo skirtingomis kryptimis. Mūsų grupę 
nuvežė i "Poppi" viešbutį Mira priemiestyje. 

Pirmoji itališka pamoka ir išvažiuojam 
Viešbučio biuletenyje pasirodė žinutė, kad mu

mis kelionėje rūpinsis "Andrea". Paklausiau kažku
rį viešbučio tarnautoją, ar tai bus moteris, ar vyras, 
nes Kanadoje yra daug mergaičių vardu Andrea. 
Tus į mane piktokai pažiūrėjo ir sako, "Savaime aiš
ku, kad tai vyro vardas". Klausiu, o kaip būtų mote
riškas? - "Andrea, - bet pamatęs, kad aš klausia
mai į jį žiūriu, pridėjo, - Italijoje Andrea mergai
tėms absoliučiai nepopuliarus". 

Po kurio laiko pasirodė Andrea, jaunas smulkus 
vyrukas, angliškai kalbėjo su "riebiu" itališku ak
centu, bet mes jį suprasti galėjome. Pavalgėme 
kartu vakarienę, šiek tiek susipažinom savo grupėje 
ir gavome instrukcijas kitam rytui: keltis - 6.00 val., 
lagaminai į koridorių - 6.15, pusryčiai - 6.30, į au
tobusą - 7 .00 val. Ir taip beveik kiek.vieną rytą! .Kai 
sykį kažkas burbtelėjo, kad per anksti keltis, And
rea nukirto, kaip kirviu: "This is-a tour-a, not-a va
cation-a!" (čia rimta kelionė, ne atostogos). Kitą 
rytą prasidėjo mūsų rimtoji kelionė. 

Padua ir šv. Antanas 

Pakelėje matėsi daug gražių vilų . .Kai kurios la
bai gražiai išlaikytos, kitos truputį apšepusios, bet 
kadaise visos buvusios gražios su dailiom kalto me
talo tvoromis, dideliais kiemais, daug žalumynų. Ne-

Padua - ŠV. Antano bazilika 

trukus privažiavome Paduą (Padovą). Autobusą tu
rėjo pastatyti gana toli nuo bazilikos, tad visas pul
kas iš kelių autobusų ėjome pėsčiomis. Didžiulė 
aikštė su rimtai atrodančiomis valdovų ir dvasiškių 
statulomis, po to stulpelis su dviem rodyklėm: i kai
rę - "San Antonio", į dešinę - "San Leopoldo". 
Nemačiau nė vieno, sukančio į dešinę (vėliau skai
čiau, kad Leopoldo buvo XVIII š. kroatas vienuo
lis, daug nuvsipelnęs Paduos žmonėms). Netrukus 
pamatėme Sv. Antano bazilikos bizantiškus kupo
lus ir į islamiškus minaretus panašius bokštelius. 
Gavom, berods, valandą apžiūrėti baziliką ir jos ap-

tinką. Įeinant į ją mus pasitiko "aprangos tikrinto
jai", kurie dar prigrasino nieko viduje nefotografuo
ti. Bazilikoje be šv. Antano kapo akmens dar yra 
gražus meniškas altorius su Donatello (1444-45) 
bare!jefais apie šv. Antano stebuklus. 

Sv. Antanas Paduvietis yra vienas iš mano myli
miausių šventųjų - keliautojų globėjas, ir daugelis 
tikinčiųjų (taip pat ir aš) įjį kreipiasi prašydami pa
galbos surasti pavogtą ar pamestą daiktą. Gimė 
1195 m. Portugalijos Lisabonoje (Lisboa) turtingų 

Bologna - Neptūno aikštė ir statula 

ir kilmingų portugalų šeimoje. Vadinosi Fernando 
Martins de Bulhoes, kol pasirinko vienuolišką An
tano vardą. Mokėsi Lisabonos katedros mokykloje, 
vėliau Coimbros vienuolyne. Į vienuolyną įstojo bū
damas 17 metų, kunigu įšventintas 1220 metais. 
Netrukus išsiruošė i Maroką atversti klaidatikių, 
bet pakeliui susirgo ir turėjo grįžti, o vėlesniu ban
dymu pakliuvo i didelę audrą, kuri laivą nubloškė į 
Siciliją. Iš ten nukeliavo į šiaurinę Italiją - Vercelli, 
Forli, Assisi, Bologna, tapo pranciškonu. 

Sykį, besiruošiant kunigų įšventinimo apeigoms 
kartu su domininkonais, paaiškėjo, kad nėra pa
skirta pamokslininko. Pranciškonui Antanui teko 
sakyti pamokslą - savo sodriu balsu ir logiškomis 
mintimis sužavėjo klausytojus. Nuo to laiko jis buvo 
žinomas kaip pamokslininkas, tikėjimo tiesų moky
tojas įvairiose dabartinės Prancūzijos ir Italijos vie
tovėse. Mirė 1231 metais Paduoje, šventuoju pa
skelbtas 1232 metais. Ant jo kapo pastatyta ši di
džiulė bazilika, kurią kasmet lanko tūkstančiai tikin
čiųjų. Nuo XVII š. šv. Antanas vaizduojamas su Kū
dikėliu Jėzumi ant rankų - padavimas sako, kad 
Chateauneuf-la-Forest pilyje jam pasirodęs Kūdi
kėlis Jėzus, ir tai buvo vienas iš 53 stebuklų jo 
šventumui įrodyti. 

Priešais ŠV. Antano baziliką yra įdomi raito ka
riškio statula ant aukšto pedestalo. Thi Gattamelata 
(ši pravardė lietuviškai būtų "katė iš medaus"), ku
ris buvo nusipelnęs kovose už Venecijos respubliką. 
Skulptorius - tas pats Donatello, kuris sukūrė bazi
likos didįjį altorių. Padua dar turi ir seną universi
tetą, įsteigtą 1222 metais, bet jo neapžiūrėjome. 
Kažkaip, turistams Padua - tai šventas Antanas. 
Taškas. Keliavome toliau. Sekantis sustojimas 
Bolognoje. 

Bologna ir jos pasvirę bokštai 

Bologna viduramžiais buvo labai svarbus ir 
turtingas miestas. Bolognos universitetas seniausias 
Vakarų pasaulyje, įsteigtas 1088 metais. Jame 
mokėsi literatai Dante ir Petrarca, humanistai ir 
mokslininkai Erasmus of Rotterdam, Thomas 
Becket, Copernicus, Guglielmo Marconi. 1294 m. 
Bologna buvo penktas didžiausias Europos mies
tas, po Cordobos, Paryžiaus, Venecijos ir F1orenci
jos, su 60-70,000 gyventojų, tačiau po 1325 m. 
Zappalino mūšio su Modena, kurį pralaimėjo, pra-

dėjo smukti. 
Dabar miesto įžymybės yra Neptūno aikštė su 

fontanu ir du pasvirę bokštai - keturkampiai ir ne 
tokie išvaizdūs kaip Pisoje. Bet aukšti. Asinelli 
bokštas 97 m aukščio, o jo kaimynas Garisenda 
bokštas -48 metrų. XII-XIII š. mieste buvo apie 
180 bokštų, kuriuos pasistatė turtingos šeimos turbūt 
apsiginti nuo įsibrovėlių į miesto teritoriją, dabar 
beliko mažiau nei 20 (du pasvirę, kiti apgriuvę). 

Bologna nuo seno turi visą eilę pravardžių. "La 
dotta" - išmokslinta, nes turėjo seniausią universi
tetą; "Ia grassa" - nutukusi, nes žymi savo kulinari
ja; "Ia rossa" - raudona. Seniau dėl savo raudonų 
stogų, o po 1945 metų dėl komunistų vyravimo 
mieste. Apie tai ir aš galiu paliudyti. 1952 m. su 
ekskursija keliavau į Italiją ir, neturėdamas paso, o 
tik JAV kariškus dokumentus, turėjau per sieną 
važiuoti uniformuotas. Tuks atsiradau Bolognoj ir 
tik ką išlipęs iš traukinio pamačiau visas namų 
sienas aplipdytas plakatais su kūjais ir pjautuvais ir 
užrašais "Vota pro komunistai" Mat buvo rinkimų 
metas. Pasijaučiau nelabai jaukiai. Gal todėl ir 
dabar man Bologna nebuvo simpatiškas miestas. 

Įvažiavus į Bologną mus išleido autobusų sto
tyje porai valandų, nes reikėjo čia pavalgyti pietus. 
Parodė, kur Neptūno aikštė (ten daug kavinių) ir 
mes nužingsniavome link jos. Apsidairėm aikštėj, 
apžiūrėjom gražųjį Neptūno fontaną, pamatėm 
tolumoj pasvirusius bokštus, užkandom ir grįžom 
atgal į stotį. 

San Marino "kišeninė respublika" 

Seniausia pasaulio respublika, įkurta 3 rugsėjo 
301 metais nuo Romos imperatoriaus Diocletiano 
religinio persekiojimo pabėgusio krikščionio Mari
nus. Respublikos pilnas pavadinimas - Serenissima 
Repubblica di San Marino. Ji įsitvirtinusi ant aukšto 
ir stataus kalno Titano, kuris ir dabar iš trijų pusių 
sunkiai prieinamas. Titanus turi tris kalnagubrius, 
ant kurių stovi po pilį: aukščiausia iš jų Cesta, se
niausia - Gueita ir mažiausia -Montale. Respubliką 
valdo du rinkti regentai. Valdžios rūmai, Palazzo 
Pubblico, yra prie Piazza della Liberta aikštės, kur 
kasryt būna sargybos pakeitimas. Sargybinių unifor
mos - raudonos kelnės su geltonomis juostomis šo
nuose, žali švarkai ir juodos raudonai apvedžiotos 
kepurės. Respublika išliko nepaliesta nei kai Giu
seppe Ganbaldis vienijo Italiją, nei Napoleono žy
gio metu, nes kalnas sunkiai prieinamas, ir valstybė 
neturi jokių žemės turtų. Dabar ji pragyvena iš paš
to ženklų, monetų pardavimo ir, tikriausiai, yra ne
bloga užuovėja užsienio organizacijoms bei bendro
vėms nuo mokesčių. 

Mūsų viešbutis Titano buvo visai prie Piazza 
della Liberta, beveik ant kalno viršaus. Turėjome 
palaukti, kol gavome leidimą autobusu arčiau prie 
viešbučio privežti lagaminus - į statų kalną juos 
tempti mažas malonumas. Pasinaudojome pašto 
paslaugomis, nes Italijos paštas labai lėtai eina. San 
Marino ir Vatikano paštu siųsti atvirukai, mums 
taip sakė, greičiau nueina. Viešbutyje pavalgėm ge
rą vakarienę, pasivaikščiojom po miestelį, o kitą ry
tą nuėjome pažiūrėti sargybos keitimo prie valdžios 
rūmų. Dalyviai keturi -vienas komandavo, kitas tik 
žiūrėjo, vienas baigė tarnybą ir išžygiavo, kitas atžy
giavo jo pakeisti. Visa ceremonija truko tik dvi mi
nutes. Pasiėmę lagaminus ėjome pamaži pakalnėn 
ieškoti savo autobuso, o po pusvalandžio jau buvo
me pakeliui į Urbino. (Bus daugiau) 

San Marino - Piazza de Ia liberta. Valdžios rūmai 
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Skrajojantis Olandas 
Vieną kartą, jau prieš 

daugelį metų, gyveno laivo 
kapitonas, kuris nebijojo nei 
Dievo, nei jo Šventųjų. Sako
ma, kad jis buvęs olandas. 
Kartą jis buriavo į tolimus pie
tus. Viskas vyko puikiai, kol 
jis pasiekė Gerosios Vilties iš
kyšulį, kur laivą pasitiko vėjas 
tiesiai iš priekio ir buvo toks 
stiprus, kad galėjo jaučiui ra
gus nupūsti. Laivas atsidūrė 
dideliame pavojuje, todėl visi 
ėmė maldauti kapitoną saky
dami: 

- Kapitone, mes turime 
pasukti atgal. Jeigu tu ir toliau 
būsi užsispyręs ir bandysi ap
eiti iškyšulį, mes žūsime. Mes 
nebepamatysime savo gimtųjų 
namų, o kadangi laive nėra 
kunigo, tai mirsime, negavę 
nuodėmių atleidimo. Bet ka
pitonas tik pasijuokė iš savo 
įgulos ir ant borto esančių ke
leivių būkštavimų ir ėmė bai
siausiai keiktis ir dainuoti to
kias nepadorias daineles, kad 
į jo laivo didįjį stiebą perkū
nas turėjo trenkti bent šimtą 
kartų. Vėliau jis, šalčiausiai 
užsirūkęs pypkę, ėmė gurkš
noti alų tarytum jis sėdėtų sa
vo uosto karčemoje. 

Laive esantieji vėl ėmė jį 
prašyti pasukti atgal, bet juo 
daugiau jam šnekėjo, juo la
biau atkaklesnis jis darėsi. Jo 
laivo stiebai jau buvo aplau
žyti, burės sudraskytos, bet 
kapitonas tik kvatojo, tarsi 
kas būtų jam kokią gerą žinią 
pranešęs. Vėl kapitonas bai
siausiai keikdamasis stengėsi 
nugalėti audros šėlimą, jūri
ninkų nepasitenkinimą ir ke
leivių baimę. Ir kai įgulos vy
rai sutarė jėga jį priversti pa
sukti laivą į artimiausią įlanką 
ir ieškoti tenai užuovėjos nuo 
audros - jis išmetė maišti
ninkų vadą už borto. Kai jis 

tai padarė, prasivėrė debesys, 
laivą apšvietė keista šviesa ir 
ant viršutinio denio pasirodė 
žmogaus pavidalo dvasia. Sa
koma, jog tai buvo pats Vieš
pats Dievas. Keleivius ir įgulą 
apėmė baimė, o kapitonas ir 
toliau ramiai rūkė pypkę, ir 
kai dvasia į jį kreipėsi, nesitei
kė net kepurės nusiimti. 

- Kapitone, - tarė dvasia 
- tu esi labai užsispyręs ir iš-
didus. - O Tu esi palaidūnas -
sušuko kapitonas, - gal kas ir 
nori ramios kelionės - tik ne 
aš. Aš tavęs nieko neprašau ir 
nieko iš tavęs nenoriu, taigi 
skubiai palik laivą, nes kitaip 
aš tau sprandą nusuksiu. 

Dvasia nieko neatsakė, tik 
patraukė pečiais. Tada kapi
tonas pagriebė pistoletą ir šo
vė į dvasią, bet kulka, užuot 
lėkusi į taikinį, persmeigė 

kiaurai kapitono ranką. Da
bar jo padūkimas nežinojo ri
bų. Jis pašoko prie dvasios ir 
taikėsi smogti kumščiu jai į 
veidą, bet jo ranka lyg paraly
žiuota nusviro žemyn. Siusda
mas jis begėdiškai keikėsi ir 
visaip Galybių Viešpatį pra
vardžiavo. Tada dvasia tarė 
jam: 

- Šiuo tu esi prakeikia
mas ir pasmerkiamas buriuoti 
per amžius be poilsio, nesu
stojant ant inkaro ir neužsu
kant į jokį uostą. Tu negausi 
nei alaus, nei tabako. Tulžis 
bus tavo gėrimas, o mėsą tu
rės tau atstoti raudonai įkai
tinta geležis. Iš visos įgulos su 
tavim paliks tik kajutės ber
niukas. Jo pakaušyje išaugs 
ragai, burna pavirs tigro žioti
mis, o oda taps kietesnė už 
šunžuvies žvynus. 

Kapitonas tik urzgė, dva
sia tęsė toliau: - Tu visados 
būsi tarnyboje, niekada nega
lėsi sudėti akių, o jei užsi-

merksi, tavo kūnas bus bado
mas kardais. Kadangi tu mė
gai kankinti jūrininkus, tai 
liksi jų baubu. Kapitonas šyp
sojosi. 

- Tu būsi jūrų nelaboji 
dvasia. Buriuosi visuose pa
saulio vandenynuose šaltyje, 
rūkuose ir audroje. Ir tavo lai
vas atneš nelaimę visiems 
tiems, kurie jį tik pastebės„. 

- Jei baigei, tai sakyk 
amen, - atsiliepė sprogdamas 
iš juoko kapitonas. 

- Ir paskutinio teismo die
ną tu teksi velniui. 

- Fygų lapą gaus velnias, 
o ne mane! 

Staiga Visagalis prapuolė 
ir kapitonas pasijuto vienas 
su kajutės bernioku, kuris jau 
buvo pasikeitęs kaip Viešpats 
sakė. Įgula taip pat jau buvo 
iš laivo dingusi... 

Nuo tos dienos Skrajojan
tis Olandas, buriuodamas vi
suose pasaulio jūrose kelia 
jūrininkų siaubą. Jis užveda 
jų laivus ant seklumų, kurios 
nepažymėtos jūrlapiuose, nu
kreipia juos nuo kurso ir su
daužo jų laivus ant uolų. Jis 
paverčia jūrininkų vyną 
rūgštimi, o visą maistą pupe
lėmis. 

Kartais susitikęs kokį lai
vą pasiunčia jam laišką, ir jei
gu kapitonas bando jį skaityti, 
tai žūsta. Jeigu tuščia valtis 
pasirodo šalia dvasių laivo ir 
prapuola, tai yra nelaimės 
ženklas. 

Kad jo niekas nepažintų, 
jis dažnai keičia savo laivo iš
vaizdą. Sau įgulą jis susirinko 
iš visokių nusikaltėlių, piratų, 
žmogžudžių ir išdavikų, kurie 
kadaise buvo prakeikti, kaip 
ir jų kapitonas. 

Pagal Auguste J al paruošė 
B. Stundžia 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
2009 metų Lietuvos kul

tūros sostine tapusi Plungė 
birželio 19 dieną pradėjo sa
vo kultūrin~ programą paro
dų ciklu Zemaičių dailės 
muziejuje, kuris įsikūręs ku
nigaikščių Oginskių rūmuo
se. Parodų ciklas skiriamas 
kultūros rėmėjo Mykolo Mi
kalojaus Oginskio 160 metų 
ir jo rūmų Plungėje 130 me
tų jubiliejams paminėti bei 
Lietuvos-Lenkijos istorinių 
parkų ir sodų paveldui įpras
minti. Tą pačią dieną Sena
miesčio aikštėje buvo ati
dengtas meninis simbolis -
suolelis "Jie savo talentu 
garsina Plungę". Renginyje 
dalyvavo menininkai, jauni 
ir jau pasižymėję, kilę iš 
Plungės: kompozitorius ir 
atlikėjas Andrius Kulikaus
kas, saksofonininkai Petras 
Vyšniauskas ir Dainius Pras
paliauskis, dainininkai Gied
rė KauJrnitė, Aistė Smilgevi
čiūtė, Ceslovas Gabalis, diri
gentai Stasys ir Juozas Do
markai ir kt. Vakare įvyko šių 
plungiškių menininkų kon
cert~s "Ačiū Tau, Plunge!" 

Seštadienį, birželio 20 
dieną, Babrungo slėnyje įvy
ko XI Tarptautinis pučiamų
jų instrumentų orkestrų ir 
istorinių šokių grupių festi
valis, kuriame dalyvavo apie 
700 atlikėjų. Visi festivalio 
dalyviai įsijungė į garsųjį 
Mykolo Kleopo Oginskio 
polonezą Atsisveikinimas su 
Tėvyne. Viešosios bibliote
kos kiemelyje buvo suruošta 
fotoalėj a l 000 Lietuvos aki
mirkų, o miesto centre vyko 
teatralizuotas Plungės orga
nizacijų darbuotojų paradas. 
Vėlų vakarą renginyje "Nak
tis kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose" vyko 
meninė programa Ak, toji 
meilė! su aktore Virginija 
Kochanskyte, mezzosopra
nu Rita Preikštaite ir tenoru 
Žanu Voronovu, susitikimai 
su rašytoju Rolandu Ras
tausku ir perkusininku Ar
kadijumi Gotesmanu. 

Plungės miestas kildina
mas iš XIII-XIV š. minimos 
Gandingos gyvenvietės, to
dėl sekmadienį, birželio 21 
dieną, ant Gandingos pilia
kalnio įvyko specialūs istori
jos apžvalgos ir riterių kovų 
renginiai. Babrungo slėnyje 
veikė jaunimo muzikinis 
"blusų turgus", į kurį buvo 
sukviesti Plungės ir visos 
Lietuvos jaunieji muzikan
tai; Plungės parke buvo su
ruošta įspūdinga ugnies mis
terija, Oginskio rūmų kieme 
vaidino profesionalūs ir mė
gėjiški teatrai. Visomis šio 
savaitgalio dienomis veikė 
tautodailės, amatų ir preky
bos mugė, liaudies muzikan
tų koncertai, jaunimo meni
niai projektai, dailininkų ir 
verslo parodos, literatūriniai 
skaitymai ir įvairūs kiti pro
jektai. 

Valstybiniame jaunimo 
teatre gegužės 22 dieną įvy
ko premjera spalvingo ir 

šmaikštaus XIX š. italų dra
maturgo Eduard Scarpettos 
kūrinio Vargšai. Aristokratai. 
Spektaklį Vilniuje pastatė ita
lų režisierius Paolo Emilio 
Landi, scenografijos autorius 
- Santi Migneco, choreografi
ja - Jurijaus Smorigino. Spek
taklyje vaidino Gediminas 
Storpirštis, Tomas Kizelis, Vy
tau tas Taukinaitis, Neringa 
Varnelytė, Aldona Bendoriū
tė, Kristina Ovčinikaitė, Ignas 
Ciplijauskas, Jurgis Damaše
vičius, Rasa Marazaitė, Arū
nas Storpirštis, Sergejus Iva
novas, palia Morozovaitė, 
Dovilė Silkaitytė, Saulius Si
paitis, Lukas Petrauskas, Jo
kūbas Giedraitis, Giedrius Ar
bačiauskas, Jonė Dambraus
kaitė. 

Dramaturgas E. Scarpet
ta didžiąją savo gyvenimo 
dalį vertė klasikines paryžie
tiškas komedijas, o pats pa
rašė apie 100 pjesių, iš kurių 
žinomiausia 1888 m. parašy
ta Miseria e nobilta, į lietuvių 
kalbą išversta kaip Vargšai. 
Aristokratai. Tai lengva ko
medija su persirengimais, 
netikėtomis situacijomis, sa
tyriniais pokštais. Siekdamas 
gauti savo tėvų sutikimą ves
ti nekilmingą merginą, iš 
aukštuomenės kilęs jaunuo
lis įkalba vargšus persirengti 
aristokratais ir aesimesti 
merginos tėvais. Zinoma, 
vargšams toli iki aristokra
tiškų manierų ir diplomati
jos, tačiau atkaklumas nugali 
visas kliūtis. Pagal šią pjesę 
1954 m. Holywoode buvo 
sukurtas meninis filmas su 
italų komiku Toto ir Sophia 
Loren. 

Režisierius P.E. Landi, ži
nomas ir kaip rašytojas, žur
nalistas, vertėjas bei pedago
gas, Vilniuje statė jau tris 
spektaklius. Nuo 1985 m. re
žisuoja spektaklius įvairiose 
Europos valstybėse. 2004 m. 
išgarsėjo muzikine komedija 
Strip Man Show arba Viskas 
apie ryrus, o 2007 m. pastatė 
Lietuvos žiūrovų simpatijas 
pelniusį spektaklį Triukš
mas už kulisų pagal JAV dra
maturgo Michael Frayn pjesę. 

Debiutų festivalis "Ty
los!", kuriame praėjusiais 
metais buvo pristatyti de
šimties režisieriaus Rimo 
Tumino studentų darbai, šie
met birželio 9-14 dienomis 
pristatė režisieriaus Gintaro 
Varno kurso bendrus stu
c!entų darbus, Dekalogą, 
Zvaigždžių krušą, Šekspyria
dą ir Medėjos vaikus, ir du 
individualius darbus: Vai
nius Sodeika parengė spek
taklį Pamišėlio užrašai pagal 
Nikolaj Gogolį ir Vidas Ba
reikis - Vakarą su knyga pa
gal Michail Bulgakovo ro
maną Meistras ir Margarita. 
Kursas per ketverius mokslo 
metus gerokai sumažėjo, iš 
20 studentų liko 9, tačiau G. 
Varnas tiki, kad liko gabiau
sieji, darščiausieji ir kūrybin
giausieji. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

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

Taupomoji sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 

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

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „.„„„ 1.15% 
1 metų .„„„„.„„„.„.„„„.„.„ 1.40% 
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% 
1 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 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo la ikas: 
Pirm„ antr„ treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

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

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

Nekihlojamo turto paskolas 

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

Su kintančiu nuošimčiu 

1, 2, 3 metų „„„„„„„„„„„„.„„. 3.25% 

• Sute ikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo tur to 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 Inte rne te ir tada leisk ite 
mums rasti jums geresnę kainą . Arba ska mbinkite : -
poniai Wijo lai - (angliškai ar lenkiškai) - te l. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujus '/'A RAMOS') 

Toronto O , MSW l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Judėjimas - sveikata ir ilgesnis 

Kanados statistikos tar
nyba ir sveikatos apsaugos 
specialistai perspėja visuome
nę dėl gausėjančių širdies ir 
kraujotakos bei nutukimo li
gų. Toronto universiteto pro
fesorius David Foot savo pra
nešime rodo ne itin patrauklų 
gyventojų sveikatos ateities 
vaizdą. Visuomenės tyrimų 
mokslininkas tvirtina, kad iki 
2031 metų mirtinų širdies ligų 
susirgimų kiekis didės 7 kar
tus greičiau nei gyventojų 
prieaugis valstybėje, vadinasi, 
didės ir šių ligų gydymo išlai
dos. Iki 2051 m. daugiau nei 
pusė kanadiečių bus 45 ir 
vyresni. Daugiau kaip penk
tadalis iš jų bus gydomi nuo 
nutukimo, o amžius ir kūno 
masė-lemiami veiksniai, ser
gant širdies ligomis. 

Rašydamas apie būsimas 
senstančios visuomenės prob
lemas valstybei, autorius pa
brėžia vieną iš svarbiausių 
sveikatos apsaugos krypčių -
sveikos gyvensenos diegimą. 
Jo nuomone, labai svarbu su
mažinti nutukimo ligos pliti
mą. Tinkama mityba ir judėji
mas - svarbiausi keliai šioms 
grėsmėms sumažinti arba jas 
atitolinti. 

Esame nemažai rašę apie 
mitybos įtaką mūsų sveikatai. 
Dažnai primenama ir apie 
mankštą bei jos naudą. Sporto 
salėse ar aikštynuose, parkų 
pasivaikščiojimo takuose gau-

sėja visokio amžiaus žmonių. 
Tačiau pastaruoju dešimtme
čiu sveikatos specialistai pa
stebi ir kitą reiškinį, susijusį 
su gausėjančiu skaitmeninės 
informacijos ir elektroninių 
jos perdavimo priemonių kie
kiu. Vis daugiau ir daugiau 
informacijos matoma televizi
jos ar kompiuterio, telefono 
ir kitų elektronikos prietaisų 
ekrane. Tai reiškia, kad vis 
daugiau dirbame pirštais ir 
akimis, bet visas kūnas lieka 
pasyvus. Atsirado netgi nauja 
nepriklausomybės rūšis nuo 
interneto. Iš karto skeptikai 
atmetė šį reiškinį, kaip netu
rintį nieko bendro su sveikata. 
Bet pagausėjusios problemos 
šeimoje su vaikais ir tarp su
tuoktinių privertė visus ati
džiau pažvelgti į elektroninės 
informacijos priemonių įtaką 
žmogui taip, kaip nagrinėja
ma lošimo, girtavimo, narko
tikų vartojimo įpročiai. Spe
cialistų nuomone, internetinis 

• gyvenimas 
pripratimas yra kai: a) prie 
ekrano praleidžiama itin daug 
laiko, pamiršus visus kitus 
darbus ir įsipareigojimus, b) 
užsidarymas savo internetinių 
ryšių sistemoje, pyktis, ap
maudas ar depresija, kai ne
bėra galimybės atsisėsti prie 
kompiuterio, c) per daug dė
mesio ir išlaidų skiriama įsigy-

ti elektronikai, d) nuolat ky
lančios bendravimo proble
mos, ginčai, melas, išsisukinė
jimas ir pagaliau socialinis at
skirtumas. Ypač toks priprati
mas pavojinga paaugliams, 
kurie dar nemoka atsispirti 
potraukiams ir yra lengvai 
pažeidžiami ir manipuliuoja
mi. Visi atsimename atvejį 
Barrie mieste, kai šeima tra
giškai prarado sūnų. Per daug 
laiko video žaidimams skyru
siam sūnui tėvai pabandė ri
boti šį laiką prie kompiuterio. 
Bandymas atrasti sveiką pu
siausvyrą tarp kasdieninių pa
reigų ir videožaidimų baigėsi 
tragiškai - įsižeidęs paauglys 
paliko namus ir žuvo. 

Psichinių susirgimų spe
cialistai ruošiasi internetinį 
įpratimą įrašyti į psichinių ligų 
diagnostikos ir statistikos ži
nyną, pagrindinį pripratimo ir 
psichinių ligų sąrašą. 

Amerikos psichiatrijos 
žurnalo autoriai tvirtina, kad 
piktnaudžiavimas internetu, 
t.y. nuolatinis žaidimas, sek
sualinio turinio laidų paieš
kos, elektroninių ir tekstinių 
žinučių siuntimas turi pana
šias pasekmes kaip ir kiti pri
pratimai. Jis turi ir gali būti 
išgydomas. 

Be psichologinių ir socia
linių inernetinio pripratimo 
pasekmių, sveikatos apsaugos 
specialistai pastebi ir kitą reiš
kinį. Didėjant vadinamam ek
raniniam laikui, kai ką nors 
darome ilgai sėdėdami, mūsų 
kūne, visoje sistemoje vyksta 

sveikatai nenaudingi fiziolo
giniai pokyčiai. Nejudrus gy
venimas yra sėdėjimas skai
tant, žiūrint televiziją ar prie 
kompiuterio, be mankštos ar 
pasivaikščiojimo. Toks ilgalai
kis sėdėjimas skatina nutuki
mą ir kraujagyslių ligas. Joms 

atsispirti padėtų siūloma kas
dieninė bent 30 minučių akty
vi ar bent vidutiniškai aktyvi 
mankšta. Paprastas sportiškas 
pasivaikščiojimas prilygsta vi
dutinio smarkumo mankštai 
sporto salėje. Žinovai sako, 
kad geras pasivaikščiojimo 
tempas yra toks, kai vaikštant 
tu gali kalbėtis su draugu, bet 
ne dainuoti. 

Pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos statistiką, ne
judrus gyvenimo būdas yra 
viena iš 10 priežasčių, pagrei
tinančių mirtį ir invalidumą. 
Tik 5% kanadiečių sėdėjimo 
laiką pertraukia pasivaikščio
dami ar vėliau darydami 
mankštą. Prof. Claude Bou
chard nuomone, gyvenimo 
trukmė priklauso ne tik nuo 
kūno mankštinimo kiekio, bet 
ir nuo laiko, praleisto sėdint. 
Pagal jo teiginius, mėgstančių 
sėdėti žmonių mirtingumas 

yra beveik dukart didesnis nei 
nuolat judančių. Laikas, kurį 
praleidžiame sėdėdami prie 
kompiuterio ar televizijos, il
galaikėse oro kelionėse yra 
tiesiogiai susijęs su kraujota
kos ligomis (ypač su DVT ar 
Deep Vein Trombosis ). Ilgą 
laiką sėdint labai įtemptai, su
lenktomis kojomis, jose susi
daro kraujo krešuliai. Jie, ke
liaudami link širdies ar plau
čių bei smegenų, sukelia in
sultą ar širdies smūgį. Ilgalai
kis nejudrumas sukelia ir kitus 
sutrikimus. Kraujuje esantys 
enzimai, kurių paskirtis de
ginti riebalus, nejudant nusto
ja dirbti, nejudra taip pat trik
do gliukozės ir lipidų apdoro
jimą. 

Išvengti šių problemų ir 
palaikyti gyvybingą mūsų kū
no veiklą padėtų aktyvus ju
dėjimas. Dirbantiems prie sta
lo reikia tam tikrais laiko tar
pais atsikelti ir pagal sąlygas 
pasivaikščioti ar pamankštinti 
kojas. Thip išvengtume ir kitos 
negerovės - skysčių susikau
pimo mūsų kojose. Vaikštant 
blauzdos raumenų susitrauki
mai padeda skysčius iš kojų 
išsklaidyti po kūną, jie taip 
pat dirba kaip kraujo pumpa
vimo motoras. 

Nukelta į 11-tą psl. 



Paminklas Motinai 
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 

birželio 17 d. kreipėsi į tautiečius prašydama 
paramos paminklo Motinai statybai. Kreipi
mesi rašoma: "Daugelį Lietuvoje esančių pa
minklų primenančių tremtį, partizanų kovą, 
Nepriklausomybės atstatymą ir gynimą savo 
iniciatyva ir aukomis pastatė Lietuvos žmo
nės. Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių są
junga jau ne vienerius metus siekia įamžinti 
Laisvės kovotojų Motinų atminimą. 

Prieš kelerius metus kilusiai idėjai pasta
tyti simbolinį Kovotojų, žuvusių už Lietuvos 
laisvę, Motinos paminklą, pritarė daugelis 
žmonių. Numatyta jam vieta Kauno Ramybės 
parke, renkamos aukos. 

Šis Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
sumanymas yra labai aktualus ir svarbus. Ini-

ciatyva verta didelio dėmesio, pagarbos ir pri
tarimo. Prie šio paminklo pastatymo galime 
prisidėti visi, mūsų šeimų nariai, giminės, kai
mynai, įmonės ir organizacijos bei jų kolekty
vai, pervesdami į Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos DnB NORD banko sąskai
tą Nr. LT 864010042501566754 norimą paau
koti sumą. Apie kiekvieną auką informuo
jama laikraščio 'ITemtinys skiltyje "Pastatykime 
paminklą Motinai". 

Kviečiame paremti paminklo Motinai sta
tybą. Būkime paminklo FUNDATORIAIS. 

Pasirašė Turybos pirmininkas L. Kerosie
rius, Turybos narys P. Gvazdauskas, Atsakin
gasis sekretorius A. Budriūnas. 

Teirautis el.paštu: vilnius@sajudis.com. 
Tinklalapis www.sajudis.com. 

----..... [ SKAITYTOJAI PASISAKOJ ... ----

SVEIKINIMAS TŽ REDAKCIJAI 
Liepos 5-ąją Lietuva švęs tūkstančio metų sukaktį. Kokioje pasaulio šalyje begyventu

me, ši Lietuvos šventė tesuteikia visiems ir tikėjimo, ir pasitikėjimo, ir džiaugsmo, kad tu
rime savo Tėvynę, laisvą tūkstantmetę Lietuvą. Tu proga siunčiu Jums pačius nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėjimus, kad Jūsų redaguojamas savaitraštis pasiektų visų skaitytojų 
širdis. Priedo siunčiu savos kūrybos eiles, skirtas 1000-čio metų Lietuvai proga. 

Nuoširdžiai Jūsų - Agnietė Preilauskaitė-Butvilienė, Kaunas 

LIETUVA! LIETIJVA! 
TŪKSTANČIO METŲ ŠALIE! 

Knygnešių keliais atėjus~ 
Dainomis apda.inuota, 

Kas dar nežino tavojo vardo, 
Šiandien teišgirs jį visi. 

Nuo žagrės pakilusi, 
Kovomis apginta, 
Žalgirio mūšį laimėjus~ 
Žygdarbiais iJganinta, 
Motinų ašaromis aplaistyta, 

Savąją laisvę krauju nekaltųjų aplaisčius~ 
Maldomis nuo priešo tankų apsaugota, 
Baltijos keli,ą nutiesusi ir savo 
Nepriklaw:omybę atgavus~ 

Šiandien turi teisę Pasauliui ištarti: 
TŪKSTANČIO METŲ ŠALIS -
1'AI AŠ - LIETIJVA! 

'ITemties ir Sibiro lagerių pragarą, Šalis prie Nemuno ir Baltijos jūros, 
Vrsos Ewopos centrinė ašis, Ir nelaisvės metus iškentėjus~ 

Šiandien esi laisva tarp laisvųjų šalių. Ewopos sąjungos ir NATO sąjungos narė. 
1'AI AŠ - LIETIJVA -LIETUVA! LIETIJVA! 

TŪKSTANČIO METŲ ŠALIE/ TŪKSTANČIO METŲ ŠALIS! 

AGNIETĖ PREILAUSKAITĖ-BUTVILIENĖ 

Judėjimas„. 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Jeigu mes sulenksime ar 
suspausime pėdą taip, kad 
įtemptume blauzdos raume
nis, tuo metu kojos venomis 
pratekėtų nemažai kraujo. 
Panašų rezultatą gautume, 
atsistoję ant pirštų galų ir pri
versdami įsitempti bei judėti 
blauzdos raumenis. Tik paju
dinti koją neužtenka, būtina 
priversti dirbti blauzdos rau
menis. Štai kodėl ilgalaikėse 
oro kelionėse ar ilgai sėdint 
automobilyje, siūloma bent 
kas valandą atsistoti ir pa
vaikščioti. Tuks pat įprotis rei
kalingas, daug valandų lei
džiant prie televizijos ir kom
piuterio, skaitant ar dirbant 
prie stalo. 

Kraujotaką gali varžyti ir 
nepatogūs ankšti drabužiai, 
ypač puskojinės su stipria gu
mos juostele. Vaistinėse yra 
specialių kojinių ar puskoji
nių, kurios neleidžia išsiplėsti 
venoms, pagerina kraujo apy
taką kojose. Kojinės pakanka
mai dailios, galima pasirinkti 
norimas spalvas ir audinio 
stangrumą. Jas galima įsigyti 
be recepto, bet prieš perkant 
vertėtų pasitarti su gydytoju 
kokio audinio stangrumo ko
jinių reikėtų, kaip jas dėvėti. 

Pagal Kanados sveikatos 
tarnybos tinkJalapį parengė 

S. KatkauskaiU: 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9J\ SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elek1roninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jiisų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS [KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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TAUPOMOJI 
SĄSKAITA 

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

INVISTICINĖ 
SĄSKAITA 

"GIC" INDĖLIAI 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

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

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

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

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 

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

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai 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 dienų 
90-179 dienų 
180--269 dienų 

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

,__ __________ _, 270--364 dienų 

JAV DOLERIŲ KASD I EN I NIŲ 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 
Kasd ieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuoš imčia i gali 
būti ke ičiami be Įspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO WSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Iškovojusios vieną per

galę ir patyrusios du pralai
mėjimus Liepojoje (Latvija) 
pasibaigusiame aštuoniolik
mečių rinktinių Baltijos tau
rės krepšinio varžybose tre
čios liko Lietuvos merginos. 
Trečiosiose rungtynėse, kurio
se sprendėsi antrosios vietos 
likimas, Lietuvos merginos 
61:66 nusileido šeimininkei 
Latvijos rinktinei. 

• Lietuvos "kiokušin ka
ratė" atstovė, 24 metų Marga
rita Čiuplytė - pasaulio čem
pionė. Sankt Peterburge (Ru
sija) vykusiame ketvirtajame 
pasaulio čempionate kaunie
tė pakeliui į svorio grupės 
daugiau kaip 65 kg olimpą pa
laužė keturias varžoves ir iš
kovoj o čempionato auksą. 
Margarita Čiuplytė prie Euro
pos "kiokušin" karatė čem
pionės titulo pridėjo ir pasau
lio pirmenybių nugalėtojos 
vardą. Bronzos medalį Lietu
vai iškovojusi l. Mikštaitė per 
lemiamą dvikovą su vengre S. 
Szepesi po neleistino varžovės 
smūgio tapo patiesta. Už tai 
vengrė buvo diskvalifikuota, 
o l. Mikštaitei teisėjai skyrė 
trečiąją vietą. 

• Trečiosiose 25-ojo Lie
tuvos vyrų žolės riedulio čem
pionato "superbaigmės" rung-

tynėse Vilniaus rajono "Ardo
Rudaminos" klubas 4:1 nuga
lėjo Vilniaus "Žuvėdros-Tau
ro" komandą ir penktą sezoną 
iš eilės laimėjo šalies pirme
nybes. 

• Lietuvos lengvaatlečiai 
laimėjo Europos komandų 
antrojo poskyrio varžybas. 
Banska Bystricoj (Slovakija) 
pasibaigusiose Europos ant
rojo poskyrio komandinėse pir
menybėse pirmąją vietą bei ke
lialapį į pirmąją lygą iškovojo 
Lietuvos rinktinė, surinkusi 216 
taškų. Antroji vieta atiteko Ai
rijai (200.5 tšk.), trečia buvo 
Latvija (181 tšk.). 

• Prancūzijos sostinėje 
pasibaigusiose atvirose Pary
žiaus (3-eOpen EDF de Na
tation) plaukimo pirmenybė
se užfiksuotas Lietuvos rekor
das moterų estafetės rungtyje. 
Gritė Apanavičiūtė, Raminta 
Dvariškytė, Rugilė Mileišytė 
ir Aistė Dobrovolskaitė esta
fetėje 4 po 100 m kompleksi
niu būdu įveikė per 4 minutes 
18,78 sekundės ir užėmė šeš
tąją vietą. 

• 2009 metų Lietuvos ga
liūnų pirmenybių pirmojo ra
to Jurbarke nugalėtoju tapo 
Vidas Blekaitis, surinkęs 72 
taškus. Sezono iškiliausiu ta
pęs galiūnas iš Birštono lai-

Vili Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Lietuvoje (birž. 26-28 d.d.) 

mėjo penkias rungtis iš sep
tynių: trečias jis buvo skydo 
nešime bei ketvirtas padan
gos vertime. Dvejose čempio
nato rungtyse V. Blekaitis pa
gerino Lietuvos galiūnų re
kordus. 135 kg svorio rąstą jis 
iškėlė 10 kartų, o nąsčius su
nešė per 11. 72 sekundes. 
Greičiausiai padangą vartęs 
biržietis Alvidas Brazdžius 
( 64 tšk.) tarp vienuolikos ga
liūnų užėmė antrąją vietą, o 
trečiąja pozicija tenkinosi pa
nevėžietis Nerijus Liobikas 
(56 taškai). VP 

Torontietis 15-metis Nik 
Stauskas žaidžia krepšinį 
"National Cadet" komandoje, 
yra žaidęs Ontario provinci
jos komandoje, pakviestas į 
"Adidas Top 150" stovyklą 
San Diego, Kalifornijoje ir 
"N ation under 17" komandą. 
Nuotraukoje jis su Kanados 
krepšinio komandos treneriu 
Leo Rautinš, kuris yra labai 
geros nuomonės apie Niko 
ateitį krepšinio sporte 

Ntr. S. lgnatavičiaus 

Kanados lietuvių moterų (kairėje) ir vyrų (viršuje) rinktinių 
krepšinio komandų išleistuvės į Vili Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje (birž. 26-28 d.d.) vyko Šv. Mykolo gimnazi
joje Toronte birželio 14 d. Kanados lietuvių moterų rinktinė 
žaidė su "University of Western Ontario" ir laimėjo 81:77. 
Kanados lietuvių vyrų rinktinė žaidė su "University of Toron
to" ir "McMaster University" All-Stars, pralaimėjo 101:98 
prireikus papildomo laiko (Overtime) 
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Montrealio lietuvių choristai (iš k.) Antonina Pavilanytė, Li
na Jaugelytė-Zatkovic, Darius Jaugelis-Zatkovic ir Kristijo
nas Pavilanis koncerte Aušros Vartų parapijos salėje š.m. ge
gužės 24 d. Ntrs. V. Bulotienės 

Besiruošiant 
• • gyven1mu1 

Tęsinys iš 25 nr. 

DOVILAS BUKAUSKAS 

Šią vasarą 22 studentai iš
vyks ta į Lietuvą dalyvauti 
programoje, kuri kitiems tik 
sapnuose pasirodytų. Lietuvių 
išeivijos studentų stažuotė, 
remiama JAV Lietuvių bend
ruomenės lėšomis, šiems stu
dentams aprūpino jų specialy
bėse stažuotes Lietuvoje. 

Programa, organizuojama 
ir vedama JAV LB vicepirmi
ninkės Birutės Bublienės, su
jungia užtektinai susidomėju
sius JAV Lietuvos išeivijos 
studentus su jų specialybėse 
dirbančiais profesionalais Lie
tuvoje. Apie programą, užsie
nio lietuviams įmanoma kurti 
ir asmeninius, ir profesionalius 
ryšius su savo tėvų šalimi. Iki 
šiol, tai yra vienintelė JAV LB 
organizuojama į užsienį, stu
dent}IS vežanti programa. 

Siais metais dalyvauja 
margas mišinys studentų ir 
specialybių - medikai, virėjai, 
teisėjai, inžinieriai, žurnalistai 
ir psichologai. O tai tik grupės 
dabartinė atkarpa - studentai 
visą vasarą keisis vietomis. 
Nauji, kitų specialybių daly
viai pakeis išvažiuojančius. 
O ką gi tie studentai išmoks? 
Ar tikrai verta studentam va
žiuoti iš Amerikos ir Kanados 
universitetų Lietuvoje stažuo
tis? Tai pačių studentų reikia 
paklaust, kaip jiems praėjo 
pirma savaitė. Studentai jau
čiasi, lyg atradę lobį Lietuvoje 
- ir profesinės informacijos, 
ir gyvenimo pamokų. 

Tauras Stočkus, inžineri
jos studentas net iš Kaliforni
jos atvažiavęs, iš karto patyrė 
kultūrų maišymosi jėgas. "Pir
mą savaitę darbe visi manęs 
labai daug klausimų klausė 
apie JAV ir kaip mes ten viską 
darome. Jau matau, kad yra 
skirtumų tarp Lietuvos ir JAV". 

Vincas Gudinskas, virimo 
studentas iš Kanados atvažia
vęs, stebėjosi palaidesne dar
bo etika restorane. "Bandžiau 
kiekvieną vyriausiojo virėjo 
užduotą darbą atlikti. Kai jie 
pastebėjo, kiek buvo įtampos 
man viską baigti, man sakė at
sipalaiduot ir pailsėti. Jei ne 

viską baigsiu, tai nieko tokio 
- mane mokė, kaip kiekviena 
savo diena dėkingai gerėtis". 

O medikai studentai buvo 
sužavėti, kiek jiems buvo lei
džiama dalyvauti ligoninės 
darbuose palyginus su JAV 
medicininiu išsilavinimu. Šie 
studentai, kurie JAV ar Kana
doje iki trečių universiteto 
metų nebūtų matę operacijos, 
jau gavo asmeninės patirties. 
Kai kurie gavo žaizdeles su
siūti, o kiti gavo iš arti stebėti 
rimtas operacijas. 

Sigita Poskočimas pasa
kojo, kaip jinai matė vyrą at
vežtą į avarinę, kuriam ranka 
buvo dvitėjinės sijos sutraiš
kyta ir aplupta. Ji, kartu su 
bendraamžiais stažuotojais 
Raimundu Kazlausku, Algiu 
Kasniūnu ir Karolina Kličiūte, 
žiūrėjo, kaip chirurgai per ke
turias valandas sutvarkė ran
ką, kuri galbūt konstrukcijos 
darbuotojui dar bus tinkama. 
Visi keturi medicinos studen
tai gyrė Lietuvos medikus, ku
rie su žemesniu technologijos 
mastu visvien atlieka tokius 
pačius stebuklingus darbus, 
kaip daktarai turtingiausiose 
pasaulio šalyse. 

Kai kuriem teko išmokti 
apie Lietuvos tamsesnę pusę. 
Arui Naručiui, psichologijos 
studentui iš Čikagos, labai pa
tinka jo darbas. Bet jis irgi pa
stebėjo, kad "vaikai daug dau
giau norėjo būti Vaikų raidos 
centre Go darbovietėje) negu 
kad savo namuose. Man sakė, 
kad labai mažai vaikų nori pa
bėgti, nes kai kuriems yra la
bai blogos sąlygos namuose". 

Kita stažuotoja, Aista 
Kazlauskaitė, viltį rado savo 
darbe našlaityne. Aistai pavy
ko pamatyti, kaip "atvyko 
žmona ir vyras į mano prižiū
rimą naujagimių kambarį ir 
išsirinko N edą įsisūnyti". 

Stažuotės pelnas darbu 
neapribotas. Studentai turi 
progą kas vakarą gyventi Vil
niuje, vaikščioti jo gatvėmis ir 
gėrėtis jo kultūra ir istorija. Ir 
programa, ir patys stažuotės 
dalyviai organizuoja vakarines 
ir savaitgalines programas. 

(Bus daugiau) 
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L~etuvos kan~nių parapijos Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo šventė š.m. birželio 14 d. Sujau
mmu, parapijos klebonu kun. V. Staškevičiumi (kairėje) ir prel. J. Staškevičiumi vysk. Jonas 
Ivanauskas, atvykęs iš Kauno ir Sutvirtinimą teikęs jaunuoliams-ėms 

Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės 

RIMA ŽEMAITYTĖ
DeIULIIS 

Toronto Maironio mokyk
loje jau nurimo abiturientų 
išleistuvių šurmulys. Birželio 
5 dieną šią mokyklą baigė sep
tyniolika aštuntokų ir septyni 
lituanistinių kursų mokslei
viai. Kaip ir kasmet, ši šventė 
buvo ne tik mokyklos ar mo
kinių šeimų šventė, bet ir visos 
lietuvių visuomenės. 

Išleistuvėse dalyvavo gau
sus svečių būrys: Kanados lie
tuvių bendruomenės Švietimo 
komiteto pirmininkas Vytau
tas Bireta, pasveikinęs abitu
rientus jų šventės proga, Ka
nados lietuvių fondo pirmi
ninkas Kazimieras Deksnys, 
apdovanojęs abiturientus fon
do premijomis, Prisikėlimo ir 
"Paramos" kreditų koopera
tyvų atstovai Julija Danaitienė 
ir Alvydas Saplys, taip pat ne
pagailėję dovanų mokyklą 
baigusiems mokiniams. Gar
bės svečių tarpe buvo ir Ana
pilio klebonas Vytautas Staš
kevičius, ir Išganytojo parapi
jos kunigas Algimantas Zi
linskas, ir Prisikėlimo parapi
jos kun. Jonas Šileika, OFM, 
ir buvusi mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė, Tėviškės 
žiburių redaktorius Česlovas 
Senkevičius, Tautos fondo at-

stovas Bronius Saplys, Lietu
vos kankinių parapijos Katali
kių moterų draugijos atstovė 
Vida Paškus, Anapilio korpo
racijos valdybos pirmininkas 
Jonas Andrulis. Lietuviškai 
lietuvius bandė sveikinti ir To
ron to Katalikiškojo švietimo 
skyriaus atstovė, atsakinga už 
tautinių mažumų mokyklas, 
taigi, tiesioginė ir Maironio 
mokyklos viršininkė, ponia 
Marchetti. 

Visas ruošimosi šventei 
darbas gulė ant tėvų, kurių 
komiteto pirmininkė yra Da
lia Ažubalienė, pečių. Išpuoš
ta salė, užsakyta vakarienė, ir, 
svarbiausia, pagerbti kursų 
abiturientai bei tautiniais dra
bužiais papuošti aštuntokai, 
kuriems ši šventė ir buvo ruo
šiama. Didelį išleistuvių orga
nizavimo darbą atliko ir mo
kyklos administracija: vedėja 
Virginija Zubrickienė, pava
duotoja Birutė Degutienė ir 
Ramunė Stravinskienė. 

Aštuntosios klasės abitu
rientai parodė trumpą vaidini
:gią - literatūrinį teismą pagal 
Satrijos Raganos Irkos trage
diją ir baigė šventę išleistuvių 
valsu, kurį juos išmokė mo
kyklos mokytoja Violeta Ka
šina. Vyresnieji abiturientai 
smagiai padainavo jų pačių 

sukurtą dainą apie mokslus 
kursuose. Gražios ir šiltos bu
vo abiturientų atsisveikinimo 
kalbos. Jose girdėjosi žodžiai: 
draugystė, draugai, suteikian
tys vilties, kad lietuviukai ir 
toliau palaikys ryšį vienas su 
kitu, ir lietuvybės gija nenu
trūks. 

Šiais metais mokykla atsi
sveikina su mokyklos vedėja 
Virginija Zubrickiene, įdėju
sia daug darbo, kaupiant mo
komąją medžiagą. Savo pa
reigas ji perduoda mokyklon 
vėl sugrįžtančiai buvusiai ve
dėjai Aldonai Šimonėlienei. 
Iš mokyklos išeina taip pat 
mokytojai Rimas Danaitis ir 
Rita Byra, padėjėja Viktorija 
Benotaitė, o Brigita Ručins
kienė perima kursų vedėjo 
Mykolo Slapšio darbą. 

Reikia tikėtis, kad mokyk
la ir toliau tęs savo darbą, au
gindama bendruomenei ir pa
sauliui lietuvių vaikus, žinan
čius savo ištakas, pradžią, su
prantančius kultūrą, išmanan
čius kalbą, literatūrą ir istoriją 
ir, svarbiausia, besididžiuo
jančius lietuvybe. Reikia tikė
tis, kad mes visi - mokytoj ai 
ir tėvai - žiūrėsime ta pačia 
kryptimi, lietuvybės pusėn, ir 
darniai dirbsime, tikėdami ja. 
Tuomet į tą pačią pusę žiūrės 
ir mūsų vaikai. 

IX Dainų šventės (Toronte 2010 m.) meno vadovė Dalia Viskontienė (viduryje) su "Gintarėlių" 
choro nariais, apdovanotais šventės marškinėliais Ntr. R. Kurienės 
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Toronto Lietuvių Namai 
Daugelis prisimena tuos laikus, kai Thron

to Lietuvių Namuose klestėjo veikla ne tik sek
madieniais ir šeštadieniais, bet kiekvieną 
dieną. Nedideliame pastate rikiuodavosi skau
tai-tės, šauliai, vyko minėjimai, paskaitos, suei
gos, skambėjo dainos. Vyko organizacijų susi
rinkimai, įvairūs posėdžiai, parodos. Rodos, 

patalpas išsinuomoti tegali kreiptis tik darbo 
valandomis nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Nei po darbo va
landų, nei šeštadieniais, nei sekmadieniais nėra 
kam su norinčiais išsinuomoti patalpas pasi
kalbėti. Namai tik sekmadieniais susilaukia 
lankytojų, o šiaip atrodo tušti, nebent į barą 
kas nors užsuka. 

Anksčiau veiklą Lietuvių Namuose paįvai
-i. rindavo Moterų ir Vyrų būreliai. Veiklai pagy

vinti 1984 m. V. Kulnio pastangomis susidarė ir 
Kultūrinės veiklos būrelis, nes pirmieji du bū
reliai per daug buvo užimti ruošiant pramogi
nius renginius. 

dailininkas J. Dagys ant visos sienos nutapė 
kaimo kiemo vaizdą. Visi ten rasdavo prie
globstį. Namų savininkais jautėsi kiekvienas 
lietuvis, sumokėjęs nustatytą įnašą. Daug sava
noriškų darbo valandų buvo praleista senuose 
namuose, o dar daugiau persikėlus į didesnį 
pastatą Bloor gatvėje. 

Keitėsi laikai ir žmonių poreikiai. Lūžis 
gal vyko, kai dalis narių pradėjo palikti darbo
vietes išeidami į pensijas. Jų vis daugėjo. Rei
kėjo ir atitinkamų patalpų. Thdėl po nemažų 
pastangų iškilo ir "Vilniaus rūmai". Laikui bė
gant prireikė ir savų slaugos namų. Tum pra
džią davė Lietuvių Namų parodyta iniciatyva. 

Dabar naujuose slaugos namuose "Labda
ra" gyvena apie 90 neįgalių žmonių. Vyresnia
jai kartai senstant, pavargstant, jų atžaloms ne
padedant, sumažėjo ir veikla. Naujai iš Lietu
vos atvykstantiems rūpi tinkamai įsikurti. Be 
to, jie nepripažįsta savanoriškos, neapmoka
mos veiklos. Lietuvių Namų valdybos darėsi 
mažiau pareigingos, o samdytiems asmenims 
LN gerovė nerūpi. Sumažėjus "bingo" paja
moms vien iš patalpų nuomojimo sunku išsi
versti ir namus išlaikyti. Galėtų daugiau išnuo
mojimų gauti ir pajamų turėti, bet norintieji 

Per 25 metus Kultūrinės veiklos būrelis su
rengė 49 koncertus, 96 paskaitas, 42 knygų ap
tarimus, eilę minėjimų, parodų, svarstymų. Su
telkta daug vaizdajuosčių, diskečių, kurias ga
lima išsinuomoti. Rodyta ir keliolika filmų. Į 
Lietuvą buvo pasiųsta apie 1500 išeivijos auto
rių knygų, 6 enciklopedijos po 36 tomus. Šį už
mojį parėmė "Paramos" ir Prisikėlimo kredito 
kooperatyvai. Buvusi būrelio, dabar LN valdy
bos narė Rūta Snowden surinko dainuoti 
mėgstančias moteris ir sudarė vienetą, vardu 
"Skrybėlaitės". Jos dainavo mėgstamas dainas 
ir buvo mielai laukiamos. Deja, vienetas išsi
skirstė. Gal vėl pasipildys naujomis narėmis ir 
vėl dainuos? 

Norint supažindinti su išeivijos veikla, iš 
Lietuvos pakviesti Nepriklausomybės signata
ras K. Antanavičius, Valstybės saugumo de
partamento vadovai Z. Vaišvila, vėliau J. Jur
gelis ir kt. Tuip pat LN viešėjo disidentas A. 
Turleckas, Vilniaus universiteto rektorius K. 
Zavadckas. Kultūrinės veiklos būrelio vadovy
bę sudaro: pirmininkas V. Kulnys, pavaduotoja 
dr. G. Bijūnienė, raštvedės - B. Lukšėnaitė ir 
V. Pečiukaitytė, iždininkas - A. Kynas, rengi
nių vadovė - V. Bijūnaitė ir revizorius - A. 
Zablockas. Būrelio vadovybė siekia, kad nau
jieji išeiviai perimtų ir tęstų būrelio veiklą. Ži
noma, priklausys nuo to, kaip ilgai LN išsilai
kys? Pastebėta, kad mažėja sekmadieniais 
ateinančių pietauti, taip pat ir į renginius. Turp 
ateinančių daugumą sudaro vyresnio amžiaus 
žmonės. 

Ir latviai, ir estai, jau nekalbant apie len
kus, turi savo Namus, kuriuose kiekvieną die
ną netrūksta lankytojų ir vis kas nors daroma, 
ruošiama. O kodėl tarp lietuvių jau atsiranda 
norinčių greitai pasipelnyti ir Lietuvių Namus 
parduoti? Jeigu LN nebus pajėgūs išsilaikyti, 
pagal įstatus juos turėtų perimti KLB, turbūt, 
Apylinkės valdyba. Gal atjaunėjusi valdyba 
sugebės ir pasistengs Lietuvių Namuose veiklą 
pagyvinti? B.St. 
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Toronto, ON M8Z 2X3 

l~EGISTEl~ED ;\L\SS,\GE TIIER,\PIST 

RASA RUDNITSKY 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

(prie EVans} 
Sovlnlnkos Jurgis Kulie~lus 

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

Po žemėm - -užgesusios akys, 
Po žemėm - širdis negyva, 
Dvi pušys kaip varvančios žvakės 
Plevena ties juoda kalva. 

Ir stoviu sustingęs lyg medis, 
Ir šimtąjį kartą sakau: 
Koksai aš nuskurdęs likau 
Akis tas ir širdį praradęs! 
(Iš ciklo "Juodas vainikas" V. Giedra} 

Kartu liūdime su bendradarbe Margarita 
Zaleskiene, netekus brangaus ir mylimo tėvelio 

AtA JONO NACEVIČIAUS 
Nuoširdžiai -PARAMOS tarnautojai bei valdyba 

~<ES1'1\l ~l>\S 
ART STUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS OLIP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

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

~w~.:iv~~ 

DENT.A..L C:.A..R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <4t6> 763-5677 

JŪSŲ PASLAUGOMS MASAžAS ir FIZ. PRATIMAI 
MILMANTAS Immigration & Translation Services 

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

,..~ ,.. nėščių moterų ir vaikų masažas 
,;t~t 
~ PR/IMAMI BENEFITAI ir DRAUDIMAI 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lillibct Rd., Etobicolw, O M8Z 3S5 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

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

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

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

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

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



Vertinga dovana Goodwill 
Neseniai vienose Toronto meno kūrinių varžytinėse gerai 

žinoma Goodwill labdaros parduotuvė du nežinomo geradario 
atiduotus paveikslus pardavė beveik už 140,000 dol. Paveikslus, 
kaip paprastai, atneštus su kitais žmogui ar šeimai nereikalingais 
daiktais, pastebėjo viena parduotuvės darbuotoja. Tupyti Vene
cijos peizažai atrodė daugiau nei kokio nors mėgėjo darbas. Po 
konsultacijų su menotyrininkais paaiškėjo, kad tai 19-to šimt
mečio pabaigoje gyvenusio žinomo Peru dai!injnko Federico del 
Campo tapyti Venecijos kanalai. Juos įsigijo pirkėjas, panorėjęs 
likti nežinomu. Šios labdaros parduotuvės vadovai patvirtino, kad 
už paveikslus gautoji suma bus skirta įvairioms socialinėms - jau
nimo užimtumo ir profesinio parengimo programoms. Pagal 
Goodwill nuostatus kiekvienas daiktas, atiduotas savo noru, 
tampa parduotuvės nuosavybe, jis negali būti grąžinamas savinin
kui. Per dieną šios parduotuvės gauna apie 4,000 daiktų, dažnai 
paliekamų prie parduotuvės slenksčių. 

6J#dtta1JUMle 6 FARM 
Your Farm in the City 

;11.r.s\\ s~~~~\~s p ,.k v ~· 0w. 

~\t&'H Also ... 
~ • Green peas • Sugar snap peas 

• Snow peas • New potatoes 

• Beeis 

P ick Y our (),. .• Hours 

lVlonday to Friday Saturday & Sunday 
8:00 am to 8:00 pm 7:00 am to 4:00 pm 

8100 Steeles Ave. East, Markham 

"' ~· 905-294-3275 
www.WhittamoresFarm.com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~·t(;>-':=-~-\i,I.~ -4--"":::..-'-,..<. 

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

(905) 333-5553 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREšERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 

Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. liepos B ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. liepos B ir 22 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce. 
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Apdovanojimas 
Baltic Management Institute (BMI - Baltijos vadybos institutas) yra verslo vadovų paruošimo 

centras Baltijos regionui, suteikiantis EMBA (Executive Master's in Business Administration), bei 
seminarus ir kitus kursus vadybos srityje. Birželio 18 d. Institutas atšventė savo veiklos 10-metį 
Vilniaus rotušėje, dalyvaujant ekonomikos ministeriui Dainiui Kreiviui, kuris išreiškė padėką 

Vytautas E. Gruodis (dešinėje), šalia jo - žmona Dalia ir 
apdovanojimo iškilmėje dalyvavę VD un-to rektorius Zig
mas Ųdeka ir ekonomikos ministeris Dainius Kreivys 

GALVOJATE PIRKT/AR PARDUOTI? 
VERTA PAS/TARTI SU AGENTU! 

Alviia Zarembaitė 
Sales Representative 

416-461-9900 
416-461-9270 (Fax) 

azarembaite@trebnet.com 
840 Pape Avenue 

Toronto ON M4K 3T6 

www.royallepageurbanrealty.com 
'Nol inlended to solicit properties currently lisled for sale 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

institutui už įnašą šioje svarbioje 
Baltijos tautoms srityje. Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
Zigmas Lydeka honoris causa -
garbės daktaro laipsniais apdova
nojo du instituto steigėjus - prof. 
Jean-Paul Larcon ir Vytautą E. 
Gruodj. Prof. Larcon yra tarptau
tinės raidos direktorius HEC vady
bos mokykloje Paryžiuje ir CEMS 
Globai AUiance, verslo mokyklų ir 
tarptautinių firmų konsorciumo 
steigėjas. Vyautas Gruodis nuo 
1993 m. Lietuvoje dalinasi savo 
ilgamete patirtimi tarptautinėse 
verslo firmose, stengdamasis 
Lietuvai padėti įsijungti i tarp
tautinę areną. www.bmi.lt. Inf. 

PADĖKA 
Ačiū visoms rengėjoms, o 

ypatingai Daliai Valaitienei, 
Rūtai Rusinienei, Nijolei Si
monavičienei, Joanai Kurai
tei-Lasienei, Aldonai Šimo
nėlienei, Sally Morales ir 
Kristinai Juskey, kurios mums 
surengė nepaprastai gražų 
mergvakarį, bei visoms vieš
nioms, prisidėjusioms prie 
mūsų pasiruošimo vedybi
niam gyvenimui. Mūsų širdis 
palietė Jūsų visų įdėtas dar
bas ir nuoširdumas. Dar kartą 
ačiū svarbiausias gyvenimo 
pamokas davusioms močiu
tėms ir mamytėms, ir drau
gėms bei pamergėms, kurios 
mane palydės šiuo nauju ke
liu. Abu esame dėkingi už 
Jūsų visų šilumą ir meilę -

Julija Puodžiukai~ ir 
Tomas Jonaitis 

-

PASIRUOŠĘ KELIAUTI PO EUROP~?.' 
... ,'ltrJ, ,, „ , , - \ \ \. 

Kviečiame Paramoie įsig'yti to.-

Litus, Euros bei nemokamus 
~-ll ~o ke ! i o R i ·ų č e kiu S;,~-1'.„s "'~~ 

rlfffll//J# . . k d d. ~~ , t1~ 1 te apie sv.e1 atos rau imą . ~(:!a\..&~ 
~ N - mirškite pas iimti PARAMOS de!fito ~ 
~ kortel ę, kurios pas laugomis galite naudoti s ~ 

PLUS s is temos pas aul,ij iu mastu. ..... ~ 

TĖJIIŠKĖS ŽIBURIŲ P R E N U M ERA T O R l A M S: jeigu savaitraščio pristatymas Yėluoja daugiau kaip 3-
4 dienas, pateikite savo adre1ą KANADOS PAŠTO BENDROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba eL paštu, tinkla
lapyje '""',rPP•danost.cą (pasirinkite Resources skyriu,Je "Contact ns'', tada "Genenl Customer Serrice"). 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Liepos 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir po pietų 3 valan
dą, o po Mišių - Šv~ntoji va
landa prie išstatyto Svenčiau
siojo. 

• Vasaros metu, pradedant 
liepos 5 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 sekmadieninėms 
Mišioms Lietuvos kankinių 
šventovėje lomkose bus padė
tos knygelės su Mišių atsakais 
ir keliomis visiems žinomomis 
giesmėmis. Skatiname visus 
Mišių dalyvius balsiai atsaki
nėti, kartu giedoti ir nelikti tik
tai Mišių Aukos stebėtojais. 

• 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. 

• Visose pasaulio šalyse 
gyvenantieji lietuviai kviečiami 
įsijungti į sutartinį pasidžiaugi
mą Lietuvos vardo Tūkstant
mečiu, sugiedant Lietuvos him
ną visose šalyse tuo pačiu metu: 
liepos 5, sekmadienį, 9 val. va
karo Lietuvos laiku. Pas mus 
tas laikas bus 2 v.p.p. Mūsų ap
tarnaujamose parapijose ta 
proga taip pat giedosime Lie
tuvos himną ir Mišių pabaigoje. 

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

• Aukotojams primename, 
kad vaikučių savaitraštis Kregž
dutė dėl stokos pinigų jau užsi
darė ir prašome to laikraštėlio 
vardu nebeaukoti. 

• Toronto arkivyskupijos 
įstatas Santuokos reikalu: - no
rintieji tuoktis turi susitikti su 
savo parapijos kunigu ir tuo 
reikalu su juo pasikalbėti bent 
vienerius metus prieš numato
mą santuokos datą bei atlikti 
reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš būsimųjų su
tuoktinių jau yra kokia nors 
forma tuokęsis (išskyrus našlys
tės atvejį), tai kunigas negali su 
juo tartis dėl santuokos datos, 
kol nėra gautas santuokai leidi
mas iš arkivyskupijos. 

• Mišios liepos 5, sekmad.: 
10 v.r. už a.a. Vaclovą Morkū
ną; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje liepos 5, sekmad., 
10.30 v.r. už Dambrauskų ir 
Birštonų šeimų mirusius; Delhi 
ŠV. Kazimiero šventovėje liepos 4, 
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Praną Pūką. 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Visi parapijos chorai jau 

pradėjo savo vasaros atostogas. 
Per vasarą sekmadieniais vyks 
bendras visų Mišių dalyvių gie
dojima,_s. 

• Sis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmą penktadienį parapijos 
šventovėj vyksta Šv. Valanda su 
Mišiom ir palaiminimu su Šven
čiausiuoju po Mišių. Išpažinčių 
klausoma prieš Mišias. Pirmą 
mėnesio šeštadienį Gyvojo ro
žinio draugijos nariai renkasi 
10.30 v.r. Rožinio maldai ir 11 
v.r. Mišiom. 

• Kanados lietuvių katali
kų centras, kaip ir kasmet, or
ganizuoja maldininkų kelionę į 
Midlando Kanados kankinių 
šventovę rugpjūčio 23 d. Ten 3 
v.p.p. vyks Mišios šventovėje, 
prieš Mišias bus einamas Kry
žiaus kelias lauke. Po Mišių -
procesija su kryžiumi ir vėliavo
mis eis prie lietuviško kryžiaus, 
kur bus kalbama malda už Lie
tuvos kankinius ir užbaigimas 
su giesme ir Tautos himnu. Ke
lionei yra užsakytas autobusas. 
Norintys vykti autobusu yra 
prašomi užsiregistruoti parapi
jos raštinėj ir sumokėti $15 už 
kelionę. 

• Pakrikštytas Mateus Pet
ras, Mariane (Villela Coelho) 
ir Romo Garbaliauskų sūnus. 

• Birželio 29 d. palaidota 
a.a. Aldona Girčienė, 85 m. Pa
liko dukrą Dalią Stas su šeima. 

• Žodis tarp mūsų liepos ir 
rugpjūčio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Jas prašom įsigyti ir kasdien 
naudoti. Kaina $5. 

• Parapijos biblioteka vasa
rą bus atidaryta liepos 5 ir rug
pjūčio 2 d.d. nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 

•Parapija tęsia Toronto ar
kivyskupijos "ShareLife" vajų 
tol, kol bus surinkta nemažesnė 
suma už pernykštę $7,696 su
mą. Kurie dar neprisidėjo, pra
šom tai padaryti kuo greičiau. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 5: 8 v.r. už a.a. Vladą ir Do
mą Simonaičius ir Marcelę 
Švelnytę; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
dr. Paulių Vytę, už a.a. Vladą 
Radavičių ir už a.a. Stasį Kirši
ną; 12.15 v.d. už a.a. Leonę Juš
kienę. 

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 sutiktu
vių proga GIEDOSIME 

LIETUVOS HIMNĄ SU VISO 
PASAULIO LIETUVIAIS 

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

Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį, liepos 5, 
pamaldų nebus. Lidijai Liger
taitienei gegužės 19 d. mirus, 
Anastasia Bridickas parapijai 
aukojo $200. 

• Kitos pamaldos vyks lie
pos 12 d., 11.15 v.r., kurias ves 
Paulius Kravecas. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvos Tūkstantmečio 

dainų šventę "Amžių sutarti
nė" liepos 1-6 d.d. ir "Tūks
tantmečio odisėjos" sutiktuves 
liepos 5 d., Valstybės dieną ir 
tūkstantmečio minėjimą liepos 
6 d. kviečiame žiūrėti Toronto 
Lietuvių Namų bare "Lokys". 
Liepos 1, trečiadienį, nuo 6 v.v. 
- Dainų šventė. Atidarymo 
koncertas "Pasveikinkim vieni 
kitus" Vilniaus katedros aikštė
je. Liepos 2, ketvirtadienį, nuo 
6 v.v. Dainų šventė - chorinės 
muzikos vakaras "Šimtmečio 
dainos" Lietuvos valstybinėje 
filharmonijoje; ansamblių va
karas "Metai" Vilniaus Kalnų 
parke. Liepos 3, penktadienį, 
nuo 6 v.v. - moksleivių dainų 
diena "Skambantys vaikystės 
sodai" Vilniaus Vingio parke. 
Liepos 4, šeštadienį, nuo 6 v.v. 
Folkloro dįenos baigiamasis 
koncertas "Zemynėle žiedkėlė
le"; pučiamųjų koncertas "Va
rio audra". Liepos 5, sekmadie
nį, nuo 1.30 v.p.p. bus pakarto
ta tiems, kurie dalyvaus Tauti
nės giesmės giedojime "High 
Park" (1.30 v.p.p. - prašome 
stebėti KLB ir KLJS skelbi
mus). §okių diena "Laiko bry
dėm" Zalgirio stadione. "Tūks
tantmečio odisėjos" baigmė -
sugrįžimas į Klaipėdos uostą. 
Liepos 6, pirmadienį - Min
daugo karūnavimo, Valstybės 
diena, nuo 6 v.v. Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui skirto paminklo 
atidengimas ir istorinės vėlia
vos pakėlimas atstatytuose Val
dovų rūmuose Vilniuje. Dainų 
šventės dalyvių eitynės į Vingio 
parką. Tūkstantmečio "Vieny
bės medžio" įamžinimas Vingio 
parke. Dainų diena "Tūkstant
mečio Aušrų Dainos Lietuvai" 
Vingio parke. 

Ginto Tirilio ir Alison 
S.M. Kobayashi meno paro
da "Motei" vyksta iki liepos 
25 d. XPACE kultūros centre, 
58 Ossington St., Toronte (tel. 
416 849-2864) antrad. - penk
tad. 12 v.d. - 6 v.v. Informaci
ja internete - www.xpace. 
info. Gintas 2008 m. baigė 
Toronto universitetą (Missis
saugos sk. ), dabar tęsia studi
jas Nipissing universitete. Jo 
garso ir vaizdo instaliacijos 
buvo rodomos Justina M. Bar
nicke ir Lennox Contempo
rary galerijose Toronte. Jis taip 
pat yra dalyvavęs Kanados 
lietuvių jaunimo parodose. 

~ MONTREAJsmE 
2009 Montrealio lietuvių golfo diena (Parama vs. LITAS). 

Šeštadienį, rugpjūčio 15, Saint Donat Golfo klube (Hwy 15, 
Exit 89), 11 v.r. prasidės golfo žaidynės. Golfo žaidimų, plius 
vežimėlio kaina - $55. 10 v.r. - nemokama golfo pamoka su 
specialistu Louis Bourgeois. Vakarienė su loterija bus "Bulota 
Chalet" (764 Route 329). Kaina - $15 asmeniui (įskaitant vyną 
ir alų). Prašome registruotis iš anksto žaidimams keturiese 
el.paštu vilia bulota@hotmail.com arba tel. 514 344-8256. 

Rytis ir Vilija 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos choras baigė giedojimo sezoną. Di
delė dalis choristų, kurie priklauso Montrealio lietuvių chorui, 
išvyko į Lietuvą, į Dainų šventę. 

A.a. Petras Kerevičius, 91 m. amžiaus, mirė birželio 24 d. 
Po gedulinių Mišių Aušros Vartų šventovėje palaidotas Notre 
Dame des Neiges kapinėse birželio 29 d. Liūdi žmona Olga, 
duktė su vyru Peter, vaikaitės Marcy ir Olivija bei kiti artimieji. 
Sūnus Edvardas žuvo seniau motociklo nelaimėje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos choras užbaigė giedojimo sezoną 

sekmadienį, birželio 28. Parapijiečiai dėkoja chorvedžiui muz. 
Aleksandrui Stankevičiui, visiems choristams ir pavaduotojai 
vargonininkei Colette Favretti. Choras pradės naują giedojimo 
sezoną rugsėjo 6 d. Chorvedys A. Stankevičius su šeima ir 
Montrealio lietuvių choras išskrenda šią savaitę į Dainų šventę 
Vilniuje. Po šv. Mišių parapijos komitetas paruošė salėje ka
vutę su užkandžiais ir pyragais. Sekmadienį Petras ir Julija 
Adamoniai atšventė 51 metų vedybų sukaktį. Sol. Guy Zenaitis 
su parapijiečiais padainavo jiems Ilgiausių metų. 

Šv. Onos draugijos atlaidai ir pietūs įvyks sekmadienį, 
liepos 26. Narės ir svečiai kviečiami atsilankyti. 

A.a. Elzbieta Balkutytė-Tunona, 83 metų, mirė birželio 20 d. 
Liūdi 2 sūnūs, Chester ir Edward. Velionė buvo Šv. Elzbietos 
draugijos narė. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

IŠNUOMOJAMOS 2 kabinos 
savaitėmis. Vieną kabiną gali
ma išnuomoti jau dabar, kitą -
nuo rugpjūčio l d. Tel. (705) 
429-4120 arba (705) 737-9101. 
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). 

NUOMOČIAU 2 miegamųjų 
vasarnamį prie ežero savait
galiais liepos mėnesį. Siūlyti 
416-533-7947, po 5 val. vakaro. 

FAX: (514) 766-1349 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos choro dalis, baigusi giedojimo sezoną su chorvedžiu A. Stanke
vičiumi. Iš k.: S. Skučienė, A. Brilvičienė, J. Benienė, J. Adamonienė, J. Adamonytė, sol. G. Zenai
tis. Trūksta J. Bernotienės, J. Kisieliaus, N. Šukienės Ntr. V. Lietuvninkaitės 




