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Dvi medalio pusės 
Skulptoriai, architektai, projektuotojai dirba išsijuosę -

dygsta paminklai, nauji pastatai, modernios šventovės. Tai 
aiškūs atgautos nepriklausomybės ženklai. 

l ŠORĖ tvarkosi, derinasi pagal šių laikų mintį, išsilaisvi
nusią kartu su tautos laisvėjimu ir valstybės atkūrimu. 
Labiausiai į akis krinta ir daugelį lankytojų jaudina pa

minklėliai žuvusiems partizanams, išdygę visuose Lietuvos 
kampeliuose, pamiškėse, gėlėmis, vainikais apdėti tarsi am
žinoji užuojauta už tai, kad dėl tėvynės meilės teko išniekin
tiems gulėti miestelių aikštėse ... O plačiau pasidairius per
šasi mintis, kad vis dėlto dar kažko trūksta. O tai yra - vals
tybės vadovų iniciatyvos pastatyti žuvusiems laisvės kovoto
jams vieną didingą paminklą, kuris kalbėtų ateities kartoms 
apie laisvės kovas ir gyvybių aukas, būtinai reikalingas ko
voje už tiesą. Tikėtina, kad toks simbolinis statinys netrukus 
ženklins šiandieninę Lietuvą. Ji kaskart darosi puošnesnė, 
įdomesnė turistams ir pažangėjanti bendru įvaizdžiu. Tai 
džiugu. Tučiau yra ir antroji medalio pusė. Pasigirsta abejo
nių, ar reikėtų skubėti su tais puošniais statiniais, gražinti 
išorę, tiek daug lėšų skirti reprezentacijai, kai lėšų labai 
trūksta patiems paprasčiausiems gyventojų poreikiams, ku
rie išjudina nemalonius klausimus, dar blogiau - kelia nusi
vylimus laisvojo gyvenimo tvarka. Visiems matoma, kad tai
sytinų ir būtinų dalykų yra nemažai, pvz. švietimo, sveikatos 
apsaugos, uždarbių ir mokesčių srityse. Tai sukelia aštroką 
klausimą: kam pirmenybė - reprezentacijai ir puošnumui 
ar gyventojų gerovei? Turbūt kiekvienas sakytų, kad reikia 
ir to, ir to. Tai tiesa. Jautrus dalykas tik padalinimas lėšų, 
kai jų stygius nesibaigiantis ir su poreikiais nesiderina. Ži
noma, lūkesčiams galo nėra. Kad sykį gavęs daugiau nebe
norės - šitaip iš tikrųjų nėra. 

S VARSTANT šitokias sudėtingas problemas, ima ro
dytis, kad pirmiausia tą nedėkingą ir kenksmingą 
būklę galima būtų mėginti taisyti išsamesne ir tikresne 

informacija plačiajai visuomenei. Galbūt tai daryti nelei
džia dar vis tūnojanti valdančiųjų ir valdomųjų per didelė, 
įsisenėjusi atskirtis. Kad per devyniolika nepriklausomybės 
metų nepasikeitė visuomenės pažiūros į valdžią, dalykas 
nenormalus ir užtat taisytinas. Augo uždarumas, o ne suar
tėjimas. Prakalbų pasakyta gana gražių ir įdomių, liečiančių 
visas vis pasikartojančias negeroves, ypač pabrėžiant kyši
ninkavimą, moralinį nuosmukį, tačiau nė viena vyriausybė 
neįstengė ką nors daryti, kad būklė keistųsi. Detalesnė, ofi
ciali išrinktų atstovų informacija, pasiekianti miestų ir kai
mų gyventojus, būtų piliečius stipriau jungusi, o ne priešinu
si ar abejones kėlusi. Vien laisvos žiniasklaidos praneši
mais, įvairiomis nuomonėmis ir komentarais remiantis 
lengva ir atbukti. Rinktieji atstovai turėtų būti patikimesnis 
šaltinis tiesai sužinoti. Tik bėda, kad po rinkimų jie dingsta 
ir lankymams geriau pasirenka užsienius, negu savo rinki
mines apylinkes. Glaudesni atstovų ir balsuotojų ryšiai 
keistų ir nepasitikėjimo būklę. Kuriant demokratiją reikia 
ir atitinkamų žmonių. O vadinamoji demokratija be de
mokratų - tai pinigas netikras. O kas netikra - vertybė ne
didelė, valdymo sistemoje netgi pavojinga, nes kai veikiama 
po priedanga, dalykai aklai klostosi. "Iki tikros demokrati
jos mes dar neužaugome", - patvirtina europarlamentarė 
Ona Juknevičienė, patyrusi, kaip mažai lietuvių balsavo 
Europos sąjungos parlamento rinkimuose. Žinoma, tai 
dalis "tradicinio" priešiškumo su klausimu, kam tų valdžių 
tiek daug reikia? Besikeičiant valdžios laikysenai išnyktų ir 
toks naivus klausimas. ČS 
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Lietuva sveikina naują 
prezidentę 

l - prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaiką priima Lietuvos respublikos Konstitucinio 
teismo pirmininkas K. Lapinskas; 2 - prezidentės inauguracijos šv. Mišiose Vilniaus arkika
tedroje Dalia Grybauskaitė ir buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona; 3 -
kalba naujoji Lietuvos prezidentė; 4 - prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministeris pirminin
kas Andrius Kubilius Ntrs. iš Lietuvos respublikos seimo tinklalapio 

Tryliktasis PLB seimas (I) 
Daug svarbių klausimų, nepabaigtų sprendimų 

Trečdalis tautos už Tėvynės ribų 
Tiksliai suskaičiuoti už Lietuvos ribų gyve

nančius lietuvius praktiškai neįmanoma. Įvai
rių institucijų pateikiami duomenys, kiek žmo
nių iš Lietuvos svetur išvyko ieškoti geresnio 
gyvenimo vien per pastaruosius penkerius 
metus, labai skiriasi. Toli gražu ne visi naujieji 
emigrantai dairosi vietinės lietuvių bendruo
menės. Dažniausiai, ypač pirmaisiais emigra
cijos metais, visas dėmesys skiriamas materia
liniam įsitvirtinimui. 

Kukliausiais apskaičiavimais, už Lietuvos 
ribų gyvena kiek daugiau nei 1.5 milijono lie
tuvių. Tučiau tikėtina, kad realus skaičius sie
kia net apie 2 milijonus. Taigi, ne Lietuvoje 

gyvena apie trečdalį tautos ir, panašu, šis san
tykis vis didėja užsienio lietuvių naudai. 

Tarpukariu lietuvių emigrantų skaičius 
buvo keliasdešimt kartų mažesnis. Nepaisant 
to, tiek tuometinė Lietuvos valdžia, tiek iški
liausi intelektualai buvo įsitikinę, kad užsieny
je gyvenantys lietuviai yra labai svarbus pajė
gumas, nuo kurio nemaža dalimis priklauso 
Lietuvos stiprybė. O kaip yra šiandien? Prie 
šio klausimo dar grįšiu - Lietuvos valdžios po
žiūris į užsienyje gyvenančius lietuvius yra la
bai svarbi tema. Ypač, kai Vilniuje toks svar
bus įvykis, kaip Pasaulio lietuvių bendruo
menės XIII Seimas. 

Nukelta į 4-ą psl. 
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Maldos už pašaukimus 

stovykloje birželio 17-20 d.d. 
dalyvavo 25 jaunuoliai. Ren
gėjai ir vadovai - Kauno ar
kivyskupijos kurijos, Jauni
mo centro, Šeimos centro. 
Stovykla sumanyta kaip pili
griminė kelionė po Lietuvą 
aplankant kai kurias garsias 
piligrimines vietas, vienuoli
jas, siekta melstis už visus 
pašaukimus ir suteikti gali
mybę jaunuoliams svarstyti 
savo pasirinkimus. Į piligri
minę kelionę išsirengė 14-34 
m. amžiaus stovyklautojai -
daugiausia moksleiviai ir stu
dentai iš Kauno, Kėdainių, 
Vilniaus, Marijampolės, Ker
navės ir kt. Jaunimas auto
busu iš Kauno vyko į Vilnių 

aplankyti Marijos Dangun 
Ėmimo seserų kongregaciją, 
Tiberiados broli1l bendruo
menę Baltriškėse, Siaulių ka
tedrą, Kryžių kalną, Telšių 
vyskupijos Jaunimo cent
rą, Žemaičių Kalvariją, Kre
tingoj e įsikūrusias Motinos 
Teresės seseris, slaugos ligoni
nę, taip pat Pakutuvėnuose ap
žiūrėjo brolijos sodybą. Bir
želio 20, paskutinę pašaukimų 
stovyklos dieną Šiluvos bazili
koj e piligrimai dalyvavo šv. 
Mišiose, vėliau Jono Pauliaus 
11 dvasiniame centre klausėsi 
parapijos klebono kun. Erasto 
Murausko minčių, kaip atpa
žinti ir priimti Dievo valią. 

Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčia ir rekolekcijų namai 
Truskavoje buvo pašventinti 
birželio 18 d. Šv. Mišioms 
vadovavo ir koplyčią pašven
tino Panevėžio vyskupas Jo
nas Kauneckas, kartu kon
celebravo Kauno arkivysku
po augziliaras vysk. J anas 
Ivanauskas, Panevėžio vys
kupas emeritas Juozas Preik
šas ir gausus būrys kunigų. 
Iškilmėje dalyvavo Panevė
žio ir Kėdainių vietinės val
džios vadovai. Po šv. Mišių 
Truskavos klebonas kun. Si
mas Maksvytis padėkojo vys-

kupams ir už maldą, ir bu
vimą kartu, paragino apžiū
rėti rekolekcijų namus ir tau
todailininkų plenerą, kuria
me skulptoriai iš įvairių Lie
tuvos miestų drožinėja trijų 
angelų, šv. Kazimiero ir šv. 
Brunono medžio skulptūras. 
Iškilmę vainikavo agapė re
kolekcijų namų salėje. 

Seniausią apaštalo Pau
liaus atvaizdą atrado Popie
žiškoj i archeologijos komi
sija, dirbusi Šv. Teklos kata
kombose Romoje netoli Os
tijos kelio. Žinią apie atrastą 
IV amžiaus freską, kuri buvo 
uždengta storu kalkių sluo~s
niu, slėpusiu dekoraciją Sv. 
Teklos katakombose, paskel
bė Vatikano dienraštis L 'Os
servatore Romano. Pasinau
dojant nauja lazerine techno
logija buvo įmanoma ati
dengti atvaizdą, kuriame ma
tomi tipiški bruožai, kuriuos 
tautų apaštalui priskyrė 
ankstyvoji krikščionybė, pri
statanti jį kaip "mąstytoją": 
"didelės, į tolumą žvelgian
čios akys, įdubę skruostai, 
šiek tiek pliktelėjęs, su ilga 
smailėjančia barzda, nepalie
ka jokių abejonių dėl tapaty
bės". Pauliaus veido atradi
mas paskatino tyrinėtojus 
pasidomėti kitais trim meda
lionais, kuriuose buvo rasti 
pavaizduoti dviejų kitų apaš
talų veidai: vienas itin jau
nas, o kitas ryškių bruožų (ti
kėtina, kad tai Jonas ir Jokū
bas), o trečiojoje nišoje-Pet
ro veidas. Pirmą kartą anks
tyvosios krikščionybės mene 
apaštalams, o tarp jų dviems 
apaštalų kunigaikščiams, su
teikiama tokia reikšminga 
vieta; vaizduojami ne kaip 
mirusiųjų palydovai, kas bū
dinga daugeliui IV šimt. sar
kofagų, ne kaip Kristaus va
dovaujamos liturginės kole
gijos dalyviai, bet kaip atski
ros asmenybės, tvarkančios 
kūriniją, rašo Vatikano dien
raštis. 

Dėkingas Dangiškajam Tėvui 
Kunigystės jubiliejus Palemone 

"Širdingiausiai dėkingas 
Dangiškajam Tėveliui už neap
sakomą dovaną turėti viltį, jau 
šių, 2009-tų metų gegužės mė

nesio 28-ą dieną sulaukti tokio 
amžiaus jubiliejaus, ir dar dau
giau, ateinančiais 20 l O metais 
liepos 2 dieną tikėti sulaukti 
deimantinio 60-ties metų kuni
gystės jubiliejaus. Dar prašau 
Dievą, kad suteiktų man malo
nę tais pačiais 20 l 0-ais metais 
rugpjūčio 16 dieną atšvęsti 70-
ties metų salezietiško gyvenimo 
jubiliejų". 

(Kuo. Stasys Šileika) 

Dėkoju Visagaliui, sutei
kusiam galimybę dalyvauti 
gerbiamo kunigo Stasio Šilei
kos 90-ties metų amžiaus ju
biliejaus gražioje, iškilmin
goje šventėje, vykusioje Kau
ne (Palemone). Šv. Mišios vy
ko Švč. Mergelės Marijos 
Krikščionių Pagalbos šven
tovėje. Kunigo pagerbti, su 
juo pabendrauti jo jubilieji
nėje šventėje susirinko pilna 
šventovė žmonių. Ilgoje eilėje 
stovėjo žmonės su gėlėmis, 
norėdami pasveikinti savo 
mylimą kunigą, pasakyti pa
dėkos žodį, palinkėti jam ge
ros sveikatos ir dar ilgai gy
venti. Kunigas tikintiesiems 
papasakojo apie savo nueito 
gyvenimo kelią. 

Pasaulį išvydo 1919 m. ge
gužės 28 d. gražiame Dirvo
niškių vienkiemyje, Joniškio 
valsč., Utenos apskr. (šiuo 
metu Molėtų rajonas), Kai
šiadorių vyskupijoje, Dievą 
mylinčių, šviesių, dorų Salo
mėjos Paketuraitės ir Pauliaus 
Šileikos šeimoje. Tėvai paste
bėjo berniuko gabumus, do
mėjimąsi knygomis, todėl ry
žosi leisti mokytis. 

1927 m. pradėjo Joniškio 
pradinėje mokykloje, kurią 
1931 m. gerais pažymiais bai
gė. Labai gerai baigusį pradi
nę mokyklą, stropų ir darbštų 
savo sūnų Stasiuką nutarė leis
ti toliau į mokslus. Ketverius 
metus teko mokytis Molėtų ir 

Jubiliejinės šv. Mišios Palemone 

Giedraičių progimnazijose. 
Tėvai, būdami giliai reli

gingi, gerai įskiepiję giliai į 
širdį tas dvasines vertybes ir 
sūnui. Augo gerumo ir meilės 
kupina širdim. Kaupėsi noras 
tapti dvasininku. Kelias nuve-

Kuo. Stasys Šileika, 1992 m. 
grįžęs į Lietuvą ir šiemet at
šventęs 60 metų kunigystės 
jubiliejų 

dė į Vytėnus. Tampa aspirantu 
į saleziečius. 1936 m. su kitais 
Lietuvos jaunuoliais vyksta 
Italijon į Toriną, saleziečių 
mokyklą. 1940-1943 m. studi
juoja filosofiją, o nuo 1946-
1950 m. gilinasi teologijos 
moksluose. Pirmieji apžadai 
vyko Villa Moglia 1940 m. 
Antrieji - Foglizzo 1943 m. 
amžinieji - Villa Moglia 1946 
m. Nepaprastai laimingas aki
mirkas išgyveno šventimo į 
kunigus metu. Neužmirštama 
1950 m. liepos 2-oji, kai 
Bollengo-Torino išsipildė di
džioji gyvenimo svajonė - tap
ti kunigu. 

Italijoj teko dirbti išpa
žinčių klausytoju, mokslo ta
rėju, dvasios vadu. 1958-68 m. 

Huettenfeld (Vokietija) dve
jus metus dirba kapelionu ir 
mokytoju. Niekad nėra pa
likusi jį Tėvynės meilė, oku
pacijos gniaužtuose smau
giama Tėvynė. 

1970 m. kunigas vyksta į 
Sao Paulo (Brazilija). Paski
riamas Šv. Juozapo parapijos 
vikaru. Bendrauja su lietuvių 
bendruomene, brazilams pa
sakoja apie raudonojo oku
panto pavergtą TėV)'l}ę, 1971-
1981 Vila Zelinoj - Sv. Kazi
miero parapijos Mooca vika
ras. Kunigas daug pasakoja 
apie Lietuvos globėją šventąjį 
Kazimierą, jo lietuvišką kil
mę. 1981-82 m. Hamiltone 
(Kanada) kunigas Aušros 
Vartų parapijos pagalbinin
kas. Apie 1 O metų sielovados 
darbą būnant Šv. Kazimiero 
parapijos klebonu teko atlikti 
Montrealyje (Kanada). 

Geležinė maskolio uždan
ga, slėpusi kankinamą Lietu
vą, nusileido. Tėvynės ilgesys 
šaukte šaukė išeivį lietuvį 
grįžti Laisvon Tėvynėn. Ger
biamas mūsų jubiliatas 1992 
m. grįžęs savo šalin, sielovadi
nį darbą atlieka Kaune. Jis 
Šv. Antano parapijos pagalbi
ninkas, o 1993 m. - Rumšiš
kėse - parapijos pagalbinin
kas, Šv. Mykolo Ark. parapi
jos administratorius. 

Nuo 2002 m. darbuojasi 
Kaune-Palemone. Kunigas sa
vo gerumu, meile yra pelnęs 
žmonių didelį pasitikėjimą, 
autoritetą, pagarbą. Malo
nios, šviesios akimirkos, pra
leistos gerbiamo kunigo, jubi
liato Stasio Šileikos draugi
joje, ilgam išlieka. 

Dieve, laimink jo kilnius 
norus, suteik jam sveikatos, 
leisk išsipildyti jo gražiems 
ketinimams. Palydint mylimą 
kunigą salezietį Praną Gavėną 

2000-aisias m. paskutinėn ke
lionėn į amžinybę, šv. Mišias 
aukojo ir prasmin$ą pamoks
lą pasakė kun. S. Sileika. 

Antanina Urmanavičienė, 
Alytus 



Valstybės diena ir Tūkstantmečio minėjimas Vilniuje š.m. liepos 3-6 dienomis. Šventinė 
eisena Vilniaus gatvėmis Dainų dieną "Tūkstantmečio aušrų dainos Lietuvai" Ntr. DELFI 

Kanados lietuvis - Afganistane 
Šiemet liepos 1-ąją, Ka

nados dieną, įdomu buvo skai
tyti pokalbį Lietuvos ryte (to
liau - LR), kuriame bendravo 
du jauni kanadiečiai - Darius 
Ross ir Dainius Šileika. Da
rius Ross jau 10-tį metų gy
vena ir dirba Lietuvoje (žr. 
TŽ nr. 28). Dainius, lietuvių 
kilmės kanadiečio rašytoj o 
Antano Šileikos ir dailininkės 
Snaigės Valiūnaitės-Šileikie
nės sūnus, šį pavasarį išvyko į 
Afganistaną. 

Kaip rašo LR, jis McGill 
universitete studijavo klasiki
nes ir Rytų Azijos religijas. 
Stojo į Kanados škotų rezervo 
pulką "Black Watch" 2006 m., 
o apsisprendęs tapti profesio
naliu kariu, buvo paskirtas į 
prancūzakalbį "Royal 22" pul
ką. Apmokymai prasidėjo 
2007 m. rugsėjį, o šių metų 
balandį prasidėjo pamaina 
Afganistane, kuri baigsis ru
denį. Paklaustas apie pasiren
gimą misijai Afganistane, jis 
aiškino, kad 12 mėnesių buvo 
skirti vien tik pasirengimui 
tarnybai Afganistane, įgyta 
įvairių įgūdžių, lavinami indi
vidualūs kariniai gebėjimai 
bei grupinė veikla. Buvo mo
koma ir Afganistano kultūros 
- istorijos, demografijos, religi
jos, genčių tradicijų bei kalbų. 

Įstojus į "Royal 22" pulką, 
D. Šileikai teko gerai išmokti 
prancūziškai, nes visi apmoky
mai vyko vien ta kalba. Dabar 
95% laiko kalba prancūziškai, 
o angliškai - retokai. Darbo 
dienos ilgos, mažai poilsio 
dienų. Net ir tada kariai pri
valo visą laiką būti pasiruošę 
tarnybai. Didesnėse bazėse 
būna parduotuvių, kavinių, 
bet mažesnėse, kur daugiau
sia būna, "geriausiu atveju yra 
nedidelės sporto salės ir labai 
jau paprastos kavinukės. Jei 
turiu laisvo laiko, tai tikrinu 
savo įrangą, išvalau ginklą, 
patikrinu, ar gerai veikia radi
jas, o toliau arba skaitau, ra
šau laiškus, arba žaidžiu kom
piuterinius žaidimus, žiūriu 
filmus, klausau muzikos arba 
paskaitų bei knygų įrašų", 
sakė D. Sileika Lietuvos rytui. 
Jis taip pat seka naujienas in
ternete, ilgisi šeimos, lietu
viško alaus ir lietuvaičių, ta
čiau jaučiasi puikiai. 

Apie karių gyvenamas są
lygas jis aiškina, kad Afga
nistane yra labai karšta- nak-

timis apie 20-30 laipsnių šilu
mos, dieną - apie 40-50 ar net 
karščiau. "Per dieną išgeria
me kokį 10 litrų vandens ... po 
aklimatizacijos net prie 20-30 
laipsnių šilumos mums jau bū
na šalta ir imi drebėti net gu
lėdamas savo miegmaišyje". 

Dainius Šileika 

Kraštovaizdis šiek tiek 
kalnuotas ir skurdus, prie 
upių ir irigacijos sistemų auga 
aguonų laukai ir vynuogynai. 
"Pradžioje tikrai būdavo karš
ta, o ypač nešantis visą amuni
ciją, bet dabar viskas atrodo 
normaliai, tarsi taip ir turi bū
ti". Visi numetė nemažai svo
rio, nors nebūna alkani, nes 
geria daug vandens, tačiau 
sveikatos sutrikimų nebuvo. 

Į klausimą, ar apmokymai 
atitiko kariuomenės kasdieni
nę tikrovę D. Šileika atsako, 
kad nors ir buvęs skeptiškas, 
jo nuomone, kariai labai gerai 
paruošti tam, kas jų laukė Af
ganistane. Jis taip ir įsivaizda
vęs gyvenimą kariuomenėje, 

nors civilių gyvenime nėra su 
kuo palyginti. Jis nemanė, 
kaip jam stojant į kariuomenę 
buvo sakyta, jog čia atras savo 
geriausius draugus, nes augo 
lietuviškoj e bendruomenėj e, 
bet dabar mato, kad tai teisy-

bė. "Tikrai nesame vien tik 
būrys ar pulkas, esame tarsi 
vienas kumštis, tarsi kariuo
menės šeima". 

Ar pavojinga ten būti? D. 
Šileika atsako, kad "aš, kaip 
ir mano draugai, čia patyrėme 
įvairių sudėtingų situacijų, ta
čiau kariuomenė mus puikiai 
parengė, mes žinome, kaip 
elgtis kiekvienoje situacijoje, 
todėl atliekame savo darbą 
saugiai". Pavojų yra, "prade
dant rusų paliktomis nespro
gusiomis minomis, baigiant 
sukilėliais, kurių malšinimui 
ir esame atsiųsti. Mano ma
nymu, sudėtingiausia tai, kad 
ši padėtis nėra kažkoks ofi
cialus karas - priešas nevilki 
uniformos, dieną jis gali atro
dyti kaip eilinis ūkininkas, o 
naktį gaminti bombas. Tai 
reiškia, kad nėra jokios aiš
kios saugumo ir pavojaus ri
bos ... Kaskart išėjęs iš bazės 
esi tarsi 360 laipsnių spinduliu 
apsuptas pavojų ir niekada 
nežinai, kada ir iš kur gali būti 
užpultas". 

D. Šileika jaučia, kad ka
nadiečiai daro teigiamą įtaką 
Afganistane, kultūriniai ap
mokymai yra itin geri, Kana
dos kariai randa bendrą kalbą 
su vietiniais gyventojais. Jo 
manymu, misijos vykdytojai 
puikiai supranta, ką galima 
pakeisti ir ko ne, pastangos 
užtikrinti saugumą ir kelti vie
tinių gyventojų gyvenimo ko
kybę, nesistengiant jų "ameri
konizuoti" yra sėkmingos. Jo 
akimis, Afganistanas yra "tik
rai labai graži šalis, kiek keis
tokas dabarties ir praeities 
mišinys". 

Jaunas kanadietis svars
tytų galimybę po šios pamai
nos priimti dar vieną, tačiau 
taip pat nori baigti savo studi
jas, sukurti šeimą. Dar nėra 
apsisprendęs, ar stoti į specia
liąsias pajėgas, ar gilinti moks
lus ir tada mokytojauti. Bet 
norėtų visą gyvenimą likti re
zerve. Jis žada šią vasarą lan
kytis Lietuvoje, kada nors net 
ten apsigyventi kuriam laikui. 

LR pokalbyje D. Šileika 
taip pat gražiai papasakojo 
apie savo tėvus ir senelius, 
apie lietuvišką aplinką, auklė
jimą ir veiklą Toronte, kur jis 
augo. 

Parengė-

Ramūnė Sakalaitė

Jonaitienė 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Mažina atlyginimus 
Vyriausybė liepos 3 d. 

nutarė nuo 475 litų iki 450 
litų mažinti pagr. dydį, nuo 
kurio priklauso biudžetinin
kų darbo užmokestis. Galu
tinį žodį turės tarti seimas. 
Nuspręsta visiems valstybės 
tarnautojams darbo užmo
kestį mažinti 5%, kai ku
rioms kategorijoms dar po 
0.5 % ar l%. Bus mažinamas 
atlygis ir už kvalifikacines 
klases. Šis atlyginimų suma
žėjimas būtų laikinas ir ga
liotų jau nuo šių metų rug
sėjo iki kitų metų pabaigos. 
Tai leistų sutaupyti apie 260 
min. litų šiais metais, o kitais 
metais - apie 600 min. litų. 

Vyriausybė, atsižvelgda
ma į šiuo metu prie seimo 
badaujančių profsąjungų 
reikalavimus, atšaukė ir savo 
nutarimą, kuriuo biudžeti
ninkams nuo 128 iki 115 litų 
sumažinta pagr. mėnesinė 
alga. Liepos 10 d. pasiūlyta 
visiems biudžetininkams at
lyginimus mažinti ne kaip 
anksčiau planuota 10%, bet 
8%. Premjeras Andrius Ku
bilius teigė, jog tai leistų su
taupyti apie 2 bln. litų. 

Valdžios skola 
Jeigu nebus įgyvendin

tos Valstybinio susitarimo 
priemonės, nepakeliamai 
gali išaugti valstybės skola, 
ir 2012 m. fiskalinis deficitas 
gali siekti 67% bendrojo vi
daus produkto (BVP). Yra 
parengtos trys fiskalinio de
ficito planų 2009-2011 m. 
alternatyvos. Šiemet skola 
gali siekti 32%, 2010 m. -
46.2%, 2011 m.- 57.7%, o 
2012 m. - 67% BVP. Kiti du 
variantai rodo 51 % ir 47.5% 
BVP siekiančias skolas 2012 
metams. Premjeras A. Kubi
lius teigė, jog skola labai 
sparčiai auga šiais metais. 
Remiantis Pasaulio banko ir 
kitų tarptautinių institucijų 
rekomendacijomis, numaty
ta 2% didinti PVM, viešojo 
sektoriaus atlyginimus su
mažinti dešimtadaliu, valsty
bės tarnybos etatų skaičių 
sumažinti 20%. Siūloma 3% 
padidinti socialinio drau
dimo įmokas, pensijas ir ki
tas socialines išmokas suma
žinti 10%, mamoms, išėju
sioms motinystės atostogų. 
Taip pat numatyta įgyven
dinti našlių pensijos per
tvarką bei pailginti pensinį 
amžių. Be to, 2011 m. žada
ma įgyvendinti struktūrines 
reformas socialinio draudi
mo, švietimo ir sveikatos ap
saugos srityje. 

NATO vadovas Vilniuje 
Liepos 9 d. su atsisveiki

nimo vizitu lankėsi NATO 
generalinis sekretorius J aap 
de Hoop Scheffer. Jis susi
tiko su prezidentu V. Adam
kumi, premjeru Andriumi 
Kubiliumi, krašto apsaugos 
ministere Rasa J uknevičie
ne. Aptardamas Baltijos ša-

lių gynybos planą J. de Hoop 
Scheff er išskyrė oro polici
jos reikšmę padidinant Są
jungos matomumą šiame re
gione. Naujasis NATO va
dovas nuo rugpjūčio mėne
sio - buvęs Danijos premje
ras Anders Fogh Rasmussen. 

Keisis ministerija 
Nuo 2010 m. pradžios 

Ūkio ministerija vadinsis 
Verslo, inovacijų ir darbo 
ministerija. Joje dirbs ma
žiau žmonių. Atitinkamas 
Lietuvos vyriausybės įstaty
mo pakeitimo projektas jau 
pateiktas derinti Teisingu
mo, Finansų ir Socialinės ap
saugos ir darbo ministeri
joms. Kai kurias veiklas 
Ūkio ministerija perleido 
naujai įkurtai Energetikos 
ministerijai. Dabartinė UM 
organizacinė struktūra iš 
darbinės pertvarkoma į pro
jektinę darbinę, sumažinant 
savarankiškų bei bendruo
sius darbus vykdančių pada
linių kiekį, ieškant geriausio 
sprendimo jų veiklos valdy
mui bei įvedant projektinį 
valdymą, kur darbuotojų 
veiklos vertinimas tiesiogiai 
priklausys nuo darbo rezul
tatų. 

Numatyta palikti 4 iš 6 
darbinius vienetus, paval
džius ministerijos kancleriui 
bei trims viceministeriams. 
Ministerijos kancleris tvar
kys bendruosius darbus, vi
ceministeriai bus atsakingi 
už Ūkio ir ES politikos bei 
verslo teisės, inovacijos ir 
ES paramos bei verslo skati
nimo įgyvendinimą. 

Svarbiausi ministerijos 
uždaviniai bus smulkiojo ir 
vidutinio verslo skatinimas 
bei investicijų, eksporto ir 
inovacijų plėtra. Po per
tvarkos ministerijoje liks 181 
etatas, neskaitant su darbo 
santykiais susijusių užduo
čių, kurias Ūkio ministerija 
turėtų nuo 2010 m. sausio l 
d. perimti iš Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos. 

Pirmininkauja bendrijai 
Lietuva pradėjo pirmi

ninkauti daugiau kaip 100 
valstybių apimančiai De
mokratijų bendrijai, perė
mus pareigas iš Portugalijos 
liepos 11-12 d.d. vykusioje 
Demokratijų bendrijos mi
nisterių konferencijoje. Lie
tuvos delegacijai vadovavu
sio užsienio reikalų vicemi
nisterio Šarūno Adomavi
čiaus teigimu, Lietuva pasi
ryžusi plėtoti regioninį bend
radarbiavimą, įtraukdama 
demokratijos vystyme dir
bančias regionines organiza
cijas Azijoje, Afrikoje, Ame
rikos žemynuose. 

Ypatingą dėmesį Lietu
va skirs Demokratijų bend
rijos šalių bendros pozicijos 
formavimui Jungtinių Tautų 
(JT) Generalinėje asamblė
joje ir Žmogaus teisių tary
boje. RSJ 
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Pirmiausia, svarbu pla
čiau paaiškinti, kas yra Pa
saulio lietuvių bendruomenė, 
kodėl ji kas trejus metus ren
gia seimus ir kas juose papras
tai svarstoma. 

Pasaulio lietu'rių 
bendruomenė - lietuvybės 

trirtovė 

Šviesaus atminimo Vaiva 
Vėbraitė apgailestavo, jog 
šiandien ne tik Lletuvoje, bet 
ir net užsienyje gyvenantys 
lietuviai labai menkai žino, 
kada ir kodėl susikūrė Pasau
lio lietuvių bendruomenė 
(PLB), kokius žygius ji yra at
likusi. V. Vėbraitės įsitikini
mu, PLB įsikūrimui ir istorijai 
turi būti atrasta vietos mokyk
liniuose vadovėliuose. Iš tie
sų, tokiais atvejais nereikėtų 
stebėtis, jog net nemaža dalis 
politikų, išgirdę, kad Vtlniuje 
posėdžiauja PLB Seimas, nu
stebę tik gūžčioja pečiais, o 
užsienio lietuvių diskusijos 
sudomino tik vieną LR seimo 
narį. 

Dabartinės PLB ištakų 
galima dairytis i tarpukarį. 
1932 metais Kaune buvo 
įsteigta valstybės remiama vi
suomeninė organizacija "Drau
gija už.sienio lietuviams rem
ti". Ji siuntė vadovėlius, orga
nizavo kursus mokytojams, 
kvietėsi užsienyje gyvenančius 
lietuvius menininkus bei spor
tininkus, leido žurnalą Pasau
lio lietuvis. 1935 metais Kau
ne buvo sušauktas pirmasis 
Pasaulio lietuvių kongresas. 
Tuomet įjį susirinko keturioli
kos kraštų atstovai. Deja, so
vietinė okupacija ir II Pasau
linis karas skaudžiai kirto Ll~ 
tuvai ir čia puoselėtoms inicia
tyvoms. Kita vertus, beveik 
šimtas tūkstančių lietuvių per 
neramumus pasitraukė iš u~ 
tuvos ir buvo nuo jos atskirti 
geležine uždanga. 

1949 metais birželio 14 
dieną VLIK.'as paskelbė ypa
tingai svarbų dokument~ ku
ris iki šiol yra svarbus kelrodis 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams-lietuvių chartą, kurio
je išreikštas tikėjimas ir ištiki
mybė lietuvių Tuutai ir Vals
tybei. Dar po devynerių metų 
-1958 metų rugpjūčio 28-31 
dienomis- Niujorke posėdžia
vo PLB l seimas, kuris priėmė 
PLB Konstituciją ir išrink.o 
pirmąją PLB valdybą. Nuo to 
lai.ko įvyko net dvylika PLB 
Seimų. 1997 metais pirmą 
kartą susirinkta Vilniuje ir 
nuo to laiko visi PLB seimai 
vyksta Tėvynėje. 

PLB XIII seimo dalyviams 
primindamas istorijos vingius, 
Algimantas Gečys citavo labai 
prasmingus vieno iš PLB Įkū
rimo iniciatorių kunigo My
kolo Krupavičiaus žodžius: 
"Atskira plyta yra nereikšmin
gas dalykas, tačiau kai plytos 
sudedamos tam tikra tvarka ir 
dar sustiprinamos rišamąja 
medžiaga, jos tampa tvirtu 
statiniu. Tą patį galima pa
sakyti ir apie po pasauli pa
sklidusius lietuvius. Kol lietu
vio su lietuviu nejungia lietu
vių bendruomenės organai, 

Tryliktasis PLB seimas (I) 
tol tokie lietuviai tėra tokia 
plytų krūva, iš kurios kiek
vienas prašalaitis gali naudo
tis. Tik tada, kai viskas sutvar
koma į savos bendruomenės 
pastatą, iš palaidų lietuviškų 
plytų krūvos turėsime pasista
tę savajai lietuvybei tvirtovę". 

Iš tiesų, PLB tapo ne tik 
svarbia atrama po pasaulį išsi
barsčiusiems lietuviams, kurie 
norėjo išsaugoti lietuvybę, ta
čiau taip pat ir tikra tvirtove 
mūšyje už Tėvynės nepriklau
somybę. Užsienio lietuvių in
dė]j Laisvės byloje sunku per
vertinti. Vargu, ar šiandien 
galėtume didžiuotis, jog vei
kia kiek mažiau nei du šimtai 
lituanistinių mokyklų, leidžia
mi daugiau nei pusė šimto 
periodinių leidinių bei kelias
dešimt radijo stočių lietuvių 
kalba už Lletuvos ribų, jei už
sienio lietuviai nebūtų išmin
tingai susiorganizavc;. Na, o 
to atkaklumo, su kuriuo buvo 
puoselėjama lietuvių kalba ir 
lietuviški papročiai toli nuo 
Tėvynės, galima tik pavydėti 
ir pasimokyti. Ne tik Lietu
voje gyvenantiems, bet ir nau
jajai emigrantų bangai. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikina PLB seimą 

A Gečio tvirtinimu, svar
bus PLB bruožas visą laiką bu-

}; 

įsikurs, galima bus sakyti, kad 
PLB aprėpė visus pasaulio že
mynus. 

Ar reikia Lietuvai lietuvių? 

Thigi, Vilniuje posėdžiavo 
tikrai labai svarbi mūsų tautai 
organizacija, kurios reikšmė, 
panašu, artimiausiu metu tu
rėtų tik didėti. Jei tik PLB pa
vyks kūrybingai ir harmonin
gai jungti labai skirtingoje po
litinėje, socialinėje ir kultūri
nėje aplink.oje gyvenančių li~ 
tuvių interesus ir neįsivelti i 

Ulsienio reikalų minlsteris Vyaaudas Ušackas kalba apie 
TMID'o reoraanizavimą. Šalia sėdi Arvydas DaunoranBas, 
dabartinis TMID pneralinis direktorius 

vo šios organizacijos demok
ratiškumas. Ji nerūšiavo lietu
vių į geresnius ir prastesnius. 
Kiekvienas užsienyje gyve
nantis lietuvis, jei tik jis įvar
dija save lietuviu, gali priklau
syti PLB. Šia prasme PLB ga
lima vadinti ir tam tikra de
mokratijos mokykla. 

Lietuvai atkūrus Nepri
klausomybę, PLB priklausė 
devyniolikos kraštų lietuvių 
bendruomenės. Absoliuti dau
guma užsienio lietuvių tuo 
metu gyveno JAV. Nuo to lai
ko būklė gerokai pasikeitė. 
Nors ir šiandien JAV lietuvių 
bendruomenė išlieka didžiau
sia, tačiau sparčiai daugėja 
įvairiose Europos valstybėse 
gyvenančių lietuvių. Per pas
taruosius trejus metus įsteig
tos lietuvių bendruomenės 
penkiose Europos valstybėse: 
Suomijoje, liuksemburge, Por
tugalijoįe, Ispanijoje ir Islan
dijoj e. Siuo metu veikia 41 
krašto lietuvių bendruome
nės, dar dvi- Meksikoje ir 
Egipte - kuriamos. Kai jos 

kartų konfliktą pačios organi
zacijos viduje. Pažvelgus i 
PLB seimo dalyvius, į akis 
krenta ryškus kontrastas tarp 
veržlaus jaunimo, turinčio 
daug idėjų, energijos, bet ma
žai bendruomeninio veikimo 
patirties, ir pagyvenusių žmo
nių, visą gyvenimą paaukoju
sių savo Tėvynės gerovei ir 
jaučiančių moralinę teisę rei
kalauti, kad jų balsą išgirstų 
taip pat ir Lietuvos valdžia. 
Veržlumas ir išmintis gali tap
ti puikiu lydiniu. Aišku, gali
mas ir daug liūdnesnis scena
rijus, kai "veteranai" ir "gel
tonsnapiai" neberanda bend
ros kalbos ir nustoja tarpusa
vyje diskutuoti. Teisę daly
vauti PLB XIII seime turėjo 
183 delegatai. Prasidėjus pir
majam posėdžiui paaiškėjo, 
jog prisiregistravo 136, t.y. 
daugiau nei pusė. Pagal PLB 
seimo Konstituciją, tai reiš
kia, kad susirinkimas teisėtas 
ir gali visavertiškai dirbti. 

Pirmoji seimo darbo sesi
ja prasidėjo monsinjoro Gin-

taro Grušo invokacija. Jis per
davė Vyskupų konferencijos 
sveikinimus bei paragino 
kiekvienoje veikloje nepa
miršti maldos svarbos. Pasak 
kunigo, dažnai būna, jog keb
lioje būklėje reikia ypatingos 
išminties, maldos dvasios ir, 
regis, neįveikiamos proble
mos išsisprendžia. Svarbu, jog 
po pasaulį išsibarstę lietuviai 
neprarastų ryžto ir toliau dirb
ti bei aukotis Dievui ir Tė
vynei. Užsienio lietuviai yra 
labai daug ką padarct savo T~ 
vynei, tačiau jų indėlio i ben
drojo gėrio perspektyvos 
stiprinimą labai reikia ir šian
dien. G. Grušas taip pat pri
minė, jog ilgą laiką parapijos 
buvo lietuvių bendruomenių 
židiniai. Deja, dabar daug pa
rapijų ištuštėjo, labai trūksta 
lietuvių kunigų, kurie darbuo
tųsi už.sienyje. Būklė sudėtin
ga, tačiau kartu ji leidžia išsi
skleisti pasauliečių iniciatyvu
mui. Pasak G. Grušo, subren
do laikas, kai lietuvių bend
ruomenės turi ne tik puoselėti 
lietuvybę, bet kartu imtis ini
ciatyvos skelbti Dievo Žodj ir 
dalintis tikėjimu. 

Išrinktąją prezidentę Da
lią Gtybauskaitę PLB seimas 
sutiko ovacijomis. Šios politi
kės, kuriai tikrai pakanka rū
pesčių prieš inauguraciją, ap
silankymas renginyje tikrai 
pamalonino susirinkusiuo
sius. Tuip pat suteikė vilčių, 
jog iš savotiško mirties taško 
pajudės ir kai kurių skaudžių 
problemų sprendimas. Pavyz
džiui, dvigubos pilietybės ar 
glaudesnio Lietuvos valdžios 
ir PLB bendradarbiavimo 
klausimai. D. Grybauskaitė 
savo trumpą sveikinimo kalbą 
pradėjo padėka visiems užsi~ 
nio lietuviams, iš kurių, pasak 
jos, gailina tik pasimokyti kaip 
mylėti savo Tėvynę. Išrinktoji 
prezidentė teigė, jog jai, kaip 
valstybės vadovei, labai reikės 
kiekvieno lietuvio paramos. 
D. Grybauskaitė patikino, kad 
ji yra ir išliks atvira dialogui, 
siūlymams ir visomis išgalėmis 
sieks, jog, nepaisant visų iššū
kių, būtų išsaugota lietuviška 
tapatybė ir kalba. 

Sveikinimo kalbas susi
rinkusiems taip pat pasakė 
Lietuvos seimo pirmininkas 

Arūnas Valinskas ir Ufllienio 
reikalų ministeris Vygaudas 
Ušackas. Po mandagių reve
ransų susirinkusiems, politi
kai išskubėjo spręsti svar
besnių klausimų. Tik krikščio
nis demokratas Paulius Sau
dargas klausėsi PLB seimo 
eigos. 

Lletuvos valdžios keičiasi, 
o kiek atsainus požiūris i 
už.sienio lietuvius išlieka. Kaž
kodėl nenorima suprasti, jog 
PLB nėra įkyrus prašytojas, 
kuris vis kažko prašo dėl sa
vęs, bet veikiau labai svarbus 
dialogo partneris, kurio su
kaupta patirtis galėtų labai 
praversti taip pat ir dabarti
niu ekonominiu sunkmečiu. 
Kaip pastebėjo viena iš kai~ 
tojų Llūda Rugienienė, jei da
bartinės tendencijos nesikeis, 
tai netrukus kalbėsime apie 
tai, kaip išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir tapatybę ne tik už
sienyje, bet ir pačioje Lietu
voje. L. Rugienienė nerima
vo, jog šiandien per mažai kal
bama apie demografines ten
dencijas Europoje, apie tai, 
kad čia palaipsniui musul
monai išstumia krikščionis. 
Lietuviai gimdo per mažai 
vaikų, idant galima būtų už
tikrinti tautos gyvybingumą. 

Kaip puoselėti kalbą ir 
kultūrą ypač sudėtingomis są
lygomis galima tikrai daug ko 
pasimokyti iš lietuvių bend
ruomenių užsienyje. Svar
biausia, jog tik būtų noras. 
Dialogas su Lietuvos valdžia 
- vienas iš svarbiausių PLB 
XIII seimo darbotvarkės klau
simų. Kita pamatinė tema -
bendruomenių bendradarbia
vimas ir lietuvybės puoselėji
mas sparčiai besikeičiančia
me pasaulyje. 

Komisija su daug klaustukų 

Po Seimo rinkimų susi
formavus naujai vyriausybei 
Lietuvoje, pradėta reformuoti 
institucijas, per kurias bend
radarbiaujama su PLB. Už
sienio lietuviai jau seniai kal
bėjo apie Th.utinių mažumų ir 
išeivijos departamento reor
ganizaciją. Tikrai nėra nor
malu, kai tautinių mažumų ir 
užsienio lietuvių reikalai 
sprendžiami toje pačioje insti
tucijoje. Deja, pradėta reor
ganizacija PLB tenkina tik iš 
dalies. Nors siekta, jog būtų 
sukurtas atskiras Užsienio li~ 
tuvių reikalų departamentas 
prie vyriausybės, tačiau Lletu
vos valdžia nusprendė 
TMID'o veiklą perduoti Už
sienio reikalų ministerijai, o 
prie vyriausybės sukurti Už
sienio lietuvių reikalų komi
siją, kuriai vadovauja prem
jeras. Pusė šios komisijos na
rių deleguoja LR vyriausybė, 
pusė atstovų iš PLB. 

Beje, PLB seime kilo 
karštos diskusijos dėl to, jog 
PLB atstovus i komisiją iš
rinko PLB valdyba, be išsa
mesnių pasitarimų su visais 
kraštais. PLB valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė tei
gė, jog valdybai teko labai 
greitai apsispręsti, nes LR vy
riausybė atstovus reikalavo 
pateikti per trumpą laiką. 

Nukelta i 11-tų psl. 



Institucija užsienio lietuvių 
reikalams 

Vyriausybė pranešė, kad Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) bei Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos centro (LGĮTIC) reorganizacija bus atlikta iki kitų metų pra
džios, t.y. 2010-qjų sausio l dienos. Dar prieš tai vykusiame Europos šalių lituanistinių mo
kyklėlių suvažiavime "Draugystės tiltas" Jungtinėje karalystėje buvo parengtas kreipimasis į 
Lietuvos valdžios institucijas, kur prašoma paaiškinti, kodėl reorganizacija atidėta ir prime
nama, kad užsienio lietuviai pageidauja atskiros institucijos savo reikalams, o ne darinio Už
sienio reikalų ministerijoje (URM). Vyriausybė nuspręsdama dėl dviejų minėtų institucijų re
organizavimo sudarė ir darbo grupę, kuri rūpinsis kaip tas pro~sas vyks. Grupėje visų suin
teresuotų organizacijų atstovai. Tarp jų ir LGĮTIC direktorius Zilvinas Beliauskas. Jis llim!: 
viams.com dėsto savo požiūrį į reorganizaciją bei galimas jos pasekmes. 

DEIMANTĖ DOKŠAITĖ 

- Kaip eiliniam užsienyje 
gyvenančiam tautiečiui išaiš
kintumėte, kas liuo metu vyksta 
ir kaip bus toliau? 

- Kaip realiai viskas bus, 
man pačiam įdomu. Mes visi, 
įtraukti į šitą procesą, kol kas 
nežinome. Praėjusį trečiadie
nį Vyriausybė priėmė nutari
mą ir sudarė darbo grupę, ku
ri ir užsiims ta reorganizacija 
- konkrečiais turto perdavimo 
ir personalijų klausimais. Tuje 
komisijoje ir turėtų paaiškėti 
visos detalės. Tikiuosi, kad 
susitikimų metu vyks kažko
kios derybos, bus galima iš
dėstyti savo požiūrį. Nutarime 
yra labai aiškiai pasakyta, kad 
mūsų funkcija yra išsaugoma 
ir perduodama vykdyti Užsie
nio reikalų ministerijai 
(URM). Aš manau, kad tai 
labai reikalinga, juk esame 
emigruojanti šalis ir tai, kad 
yra toks centras, besirūpinan
tis visais sugalvojančiais grįžti 
vienokia ar kitokia forma, jau 
vien kaip ženklas, kaip iškaba 
yra reikalingas, o dar labiau 
kaip veikiantis "kūnas". Jei 
bus keičiama tik iškaba, tai 
nieko baisaus, nes žmogui nė
ra didelio skirtumo, kaip pa
vadinsi. Svarbiausia, kad tie 
žmonės galėtų patekti į įstaigą 
paprastai atėję iš gatvės kaip 
dabar pas mus, o ne pro ap
saugos postus ir metalo detek
torius. 

Patys žmonės yra prasi
tarę, kad bijotų čia koją įkelti, 
jei būtume kokia ministerija 
ar departamentas. Aš žino
jau, kad jiems reikia papras
tos, paslaugios įstaigos, kur į 
juos žiūrėtų pagarbiai, žmo
giškai ir šiltai. Stengiausi taip 
ir dirbti šiame centre bei dar
buotojus atitinkamai skatinau 
elgtis. Tokia galimybė tęsti 
įdirbį teoriškai išlieka. Aš siū
lau URM perimti centro pa
talpas ir tą funkciją, kuri nu
matyta, kad išliks, čia ir vyk
dyti. Aišku, kad visos šitos re
organizacijos tikslas yra su
taupyti, tad žmonių, ko gero, 
sumažės. Bet šiaip mano ma
nymu, šitoks variantas būtų 
optimaliausias-paliekant cent
rą ten, kur jis yra. Galbūt, su
mažėjus darbuotojų (šiuo me
tu LGĮTIC yra trys su puse 
etato, puse etato dirba buhal
terė - aut. past.), tos patalpos 
pasidarys pernelyg erdvios. 
Tuomet URM gali dalį jų nau
doti kitais tikslais. Aš per dar
bo grupės susitikimus siūlysiu 
būtent tokį modelį ir matysi-

me, kaip seksis jį įgyvendinti. 

- Iš savo vadinamųjų klien
tų kokių nuomonių sulaukėte 
dėl reorganizacijos? 

- Daugiausia gauname to
kių klausimų: Girdėjome, kad 
reorganizuoja, o tai kaip da
bar bus? Taip pat sulaukiame 
užuojautų ir apgailestavimų. 
Nuogąstauja, kad nebebus kas 
jiems teikia vienokias ar kito
kias paslaugas, nebeinfor
muos, nebesiųs naujienų ir 
pan. Stengiuosi nuraminti 
žmones, kad turėtų atsirasti, 
kas atliks tas funkcijas. Galbūt 
išliks ir dalis mūsų darbuo
tojų. Tas personalijų klausi
mas šiais laikais irgi gan 
jautrus. 

Beje, Vyriausybės posė
dyje irgi buvo atkreiptas dė
mesys į tai, kad Darbo ko
dekso 138 str. šiame procese 
gali sukelti tam tikrų teisinių 
sunkumų, nes jis sako, kad 
"Įmonės, įstaigos, organizaci
jos savininko, jų pavaldumo, 
steigėjo ar pavadinimo pasi
keitimas, įmonės, įstaigos ar 
organizacijos sujungimas, pa
dalijimas, išdalijimas ar pri
jungimas prie kitos įmonės, 
įstaigos ar organizacijos nega
li būti teisėta priežastis nu
traukti darbo santykius". O 
mūsų atveju ir vyksta "reorga
nizacija prijungiant". 

Kaip sakė Kultūros minis
terijos teisininkai, jie turėjo 
daug problemų, praleido ne
mažai valandų teismuose bū
tent dėl panašios situacijos, 
kai mažinant įstaigų skaičių, 
jas reorganizuojant ir jungiant 
buvo atleidžiami darbuotojai, 
kurie vėliau kreipėsi į teis
mus. Tu.d teoriškai arba dabar 
turėtų būti mažinamas parei
gybių skaičius, arba visi turėtų 
būti priimti dirbti į URM ir 
tik po reorganizacijos juos bū
tų galima atleisti, t.y. tik po 
2010 metų sausio l dienos. 
Tučiau nereikia pamiršti, kad 
apie atleidimą reikia pranešti 
prieš du mėnesius, o maža
mečių vaikų turinčius žmonės 
įspėti prieš keturis mėnesius. 
Tad nežinau kaip šitai bus 
sprendžiama. 

- Užsienio lietuvių bend
ruomenių vadovai, Pasaulio lie
tuvių bendruomenės (PLB) val
dybos pirmininkė ne kartą iš
reiškė nuogąstavimq, kad per
davus jų reikalų kuravimą 
URM, dėmesys išeivijai su
menks. Kita vertus, Vyriausybė 
kaip tik akcentuoja, kad dabar 
išeivijos reikalai pakils į minis
terijos lygį ir bus sprendžiami 

efektyviau. Kaip, jūsų manymu, 
visgi bus iš tikro? 

- Sunku pasakyti. Tuoriš
kai galėtų būti ir taip, ir taip. 
Visgi, manau, kad yra toks pa
vojus, kad dėmesys sumažės. 
Mes stengiamės dirbti su vi
sais, su visom amžiaus gru
pėm, su visais turinčiais konk
rečių klausimų, su kiekvienu 
asmeniškai. Mūsų vykdomos 
funkcijos atžvilgiu po reorga
nizacijos to galėtų nelikti, jei 
nebūtų išsaugotas dabartinis 
lengvas prieinamumas, lanks
tumas, nebiurokratinis santy
kis. Daug lemia ir personalas 
- žmonės su vienokiomis ar 
kitokiomis asmeninėmis ir 
profesinėmis savybėmis. La
bai norėtųsi, kad mūsų pra
dėti darbai būtų tęsiami ir ne
nueitų į nežinią, o mūsų įdir
bis būtų naudojamas ir toliau. 

Kai kelis metus vyko ban
dymai mus prijungti prie Thu
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento domėjausi pana
šia praktika Europoje. Ir pa
mačiau, kad ten atvirkštinės 
tendencijos - siekiama pa
slaugą priartinti prie vartoto
jo, t.y. siekiama, kad įstaigos 
būtų nedidelės, panašios į mū
siškę. Europos Sąjungoje vy
rauja decentralizacijos ten
dencijos, mat tada pasiekia
mas didžiausias veiksmingu
mas, geriausiai prisitaikoma 
prie paslaugos gavėjo, o nau
dingumo nustatymui naudo
jami labai praktiški kriterijai. 

Tad dabartinis mūsų jun
gimas prie URM tarsi ir prieš
tarauja toms europinėms ten
dencijoms. Tačiau, jei visgi 
bus numatyta, kad mūsų funk
cija realizuojama tokiu pa
prastu žmogišku būdu, o ne 
viena kažkokiame viename 
kabinetėlyje URM, tuomet 
išlaikyti atitinkamą dėmesį 
sugrįžtantiesiems gal ir pa
vyktų. 

Kita vertus, nelabai ką ir 
pavyks sutaupyti su tokia mū
sų maža institucija, net opti
mizavus jos veiklą. Tu.d toks 
niuansas šiek tiek matosi, kad 
griauti yra lengviau nei kurti, 
nors sutaupymas ir bus labai 
menkas. Gal buvo galima mū
sų ir neliesti. Kita vertus, mes 
gal kiek keistai atrodėme -
tokie maži, bet veikiantys prie 
Vyriausybės. Gal ir teisinga ta 
koncepcija, kad Vyriausybėje 
turi būti tik ministerijos. 

(Kalba netaisyta. Spaus
diname tik tą dalį pokalbio 
atsakymų, kurie mūsų skaity
tojams galėtų būti įdomesni. 
Red.) 
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i::::====!il KANADOS ĮVYKIAI ri---
Pilietybė - mokantiems kalbą? 

Kanados imigracijos mi
nisteris Jason Kenney, lan
kydamasis Kalgaryje paskel
bė, kad papildomai skiriama 
$9 mln. imigrantų švietimui. 
Pagal statistiką tik ketvir
tadalis atvykusių lanko kal
bos kursus, kiti vengia. Susi
daro nepageidautinai užda
ros bendruomenės, dėl kal
bos nemokėjimo negalinčios 
dalyvauti viešajame gyveni
me. Atskirti nuo visuomenės 
gyvenimo, jauni atvykėliai 
neretai pasirenka pavojingą 
nusikaltimų kelią arba tam
pa terorizmo propagandos 
aukomis. Neatmetama nau
jo įstatymo galimybė. Pagal 
jį būtų reikalaujama, kad 
Kanados pilietybė būtų su
teikiama tik mokantiems 
vieną iš valstybinių kalbų. 

Didžiosios Britanijos ka
ralienė Elizabeth garbingą 
ordiną "Už nuopelnus" ( Or
der of Merit) paskyrė buvu
siam liberalų vyriausybės va
dovui J ean Chretien. Dau
giau kaip prieš šimtmetį 
įsteigtu ordinu apdovano
jami tik labai išskirtiniai as
menys, nusipelnę kultūros, 
meno ir visuomenės veiklo
je. Juos yra gavę 24 britai ir 
tik keletas užsieniečių. Šį ap
dovanojimą yra gavę gen. D. 
Eisenhaueris, Motina Ture
sė, dr. A Schweitzer, Nelson 
Mandela, kanadietis L.B. 
Pearson. Karalienė Eliza
beth, priimdama ministerio 
pirmininko S. Harper kvieti
mą aplankyti Kanadą, savo 
kelionę į mūsų valstybę pla
nuoja ateinančiais metais. 

Kanados imigracijos tar
nyba pakeitė v bevizio įvažia
vimo tvarką Cekijos ir Mek
sikos gyventojams. Tuko at
sisakyti laisvo įvažiavimo, 
nes pastebėta daug piktnau
džiavimo. Bevizio įvažiavi
mo metais labai pagausėjo 
pabėgėliais pasiskelbusių at
vykėlių iš šių valstybių: 3,000 
iš Čekijos, daugiausia čigo
nų, ir beveik 10,000 iš Mek
sikos. Čekija, protestuoda
ma prieš pakeitimą, atšaukė 
savo ambasadorių iš Kana
dos, grasina reikalausianti 
įvažiavimo vizų į Čekiją iš 
Kanados diplomatų ir versli
ninkų. Meksikos vyriausybė 
taip pat nepatenkinta nau
jais suvaržymais. Tik su vi
zomis Kanadoje gali lankytis 
Bulgarijos bei Rumunijos pi
liečiai. 

Konservatorių vyriausy
bė pažadėjo sutvarkyti buvu
sios karinės bazės Labrado
re aplinką iki 2020 metų. P. 
MacKay, Kanados gynybos 
ministeris paskelbė, kad jos 
tvarkymui skiriama $300 
mln. Nuo šaltojo karo laikų 
apleistos Goose Bay oro skry
džių karinės bazės aplinka, 
viršutinis žemės sluoksnis ir 
netgi požeminiai vandenys 
užteršti sunkiaisiais meta
lais, pesticidais ir kitais che
mikalais. Jau daugelį metų 

ši tarša kelia grėsmę šiaurės 
gyventojams, gamtai ir gyvū
nijai. Nuo 2005 m., kai NA
TO užbaigė skrydžių moky
mo programą, bazė nebuvo 
naudojama. Liberalai negaili 
kritikos konservatorių vy
riausybei, kuri, pasak kriti
kų, per paskutinius trejus 
rinkimus vis žada tai pada
ryti, bet konkrečių poslinkių 
nesimato. 

Toronto miesto savival
dybei ir streikuotojams ne
pavyksta pasirašyti naujos 
sutarties. Miesto savivaldybė 
nenori patenkinti jų reikala
vimų dėl didesnio darbo sau
gumo, ligos dienų skaičiaus 
ir kt. Jau daugiau kaip tris 
savaites 24,000 komunalinės 
srities darbuotojų neatlieka 
savo pareigų. Miesto basei
nai, parkai, vaikų darželiai 
tušti, o miesto šiukšles tvar
ko patys gyventojai ir nega
lintys streikuoti 50 vyres
niųjų pareigūnų. Šiukšlynais 
paversti parkų sporto aikš
telės ir baseinai. Sudbury 
pradeda streiką kalnakasy
bos darbininkai. Nikelio ka
syklos Vale !neo darbininkai 
nutraukė darbą, protestuo
dami prieš naujos darbo su
tarties sąlygų pakeitimus. 

Ekonominiais sunkme
čiais pagausėja sukčių ir jais 
pasitikinčių kanadiečių. Pa
gausėjo laiškų iš Nigerijos ir 
kitų užsienio valstybių, siū
lančių loterijos laimikius, 
darbą ar kokius nors kitus 
sandorius. Ir visada atsiran
da lengvatikių, nors įspėja
ma nepasitikėti tokiais laiš
kais ar telefono skambučiais 
bei elektroninėmis žinutė
mis. Montrealyje esančios 
finansinio investavimo įstai
gos Earl John Corp. klientai 
irgi susirūpinę. Šiomis savai
tėmis dingo verslovės savi
ninkas, neaiškus investuoto
jų pinigų likimas. Policija su
stabdė šios bendrovės veiklą, 
pradėjo tyrimus. Tikėtina, 
kad gali būti liūdnai pagarsė
jusio JAV finansinio sukčiaus 
Madoff, nuteisto 150 metų 
kalėti, mažesnio mąsto ko
pija. Manoma, kad Earl John 
Corp. investuotojai prarado 
nuo $30 iki 50 min. 

Prerijų žemdirbiai susi
rūpinę, kad mėnesiai be lie
taus šiemet atneš daug nuosto
lių. Kasmetinės sausros sa
vaitės būdavo trumpesnės, 
jas dažniausiai pertraukdavo 
lietus. Šiemetinė sausra užsi
tęsė ir beveik sunaikino dar 
nesuaugusius pasėlius. Jau 
dabar trūksta pašaro galvi
jams, jie pradedami šerti žie
mos atsargomis. Beveik dvi 
dešimtys Vidurio Kanados 
savivaldybių paskelbtos ne
laimės zonomis, ten gyve
nantys ūkininkai ieško vals
tybės paramos. Tai pati di
džiausia sausra per pastaruo
sius dešimtmečius. Jos pa
darinius pajusime ir mes, 
pirkėjai. SK 
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RŪPINSIS IŠEIVIJA 
Liepos 7 d. vyriausybėje 

surengtame Užsienio lietu
vių reikalų koordinacinės 
tarybos posėdyje tartasi dėl 
Lietuvos valdymo institucijų 
ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės bendradarbiavi
mo koordinavimo. Vyriau
sybės priimtu birželio 10 d. 
nutarimu, nuo kitų metų 
pradžios tautinių mažumų 
ir užsienio lietuvių reikalai 
bus išdalyti trims ministeri
joms - Užsienio reikalų, 
Kultūros bei Švietimo ir 
mokslo. Užsienio lietuvių 
atstovai prašė paaiškinti, 
kaip užsienio lietuvių rei
kalai konkrečiai bus išskirs
tyti trims ministerijoms. Jie 
pabrėžė, kad užsienio lietu
viams ne tiek svarbi išeivijos 
veiklos finansavimo pusė, 
kiek tai, kokia kryptimi eis 
Lietuva savo išeivijos atžvil
giu. Užsienio reikalų minis
teris Vygaudas Ušackas pra
šė užsienio lietuvių atstovų 
pateikti pasiūlymų ir dirbti 
partneriškai. Vyriausybė ti
kina, kad išeivijos reikalai 
pakils į ministerijos lygį ir 
bus sprendžiami efektyviau. 

VALDOVŲ RŪMAI 

Dalyvaujant Europos 
valstybių monarchams, lie
pos 6 d. Vilniuje simboliškai 
atidaryti Valdovų rūmai. 
Tikrų rūmų įkurtuvių su
rengti nespėta, todėl iškilmė 
buvo simboliška. Atkurtus, 
bet neįrengtus Valdovų rū
mus puošė istorinė Lietuvos 
vėliava - baltas Vytis raudo
name lauke. Atidengtas 
puošniausias ir reprezen
tatyviausias pietų korpuso 
portalas - prabangus įvažia
vimo arkos aprėminimas. 
Liepos 7-22 d.d. rūmai at
verti visuomenei, užsirašius 
iš anksto. Prieštaringai ver
tinamas Valdovų rūmų at
kūrimas yra vienas didžiau
sių kultūros srities investi
cinių projektų nepriklauso
mos Lietuvos istorijoje -
jiems pastatyti, rodiniams 
įgyti ir administruoti jau 
išleista 204 min. litų. Prieš 
200 metų nugriauti Vilniaus 
žemutinės pilies Valdovų 
rūmai yra atkuriami virš 
1987-2001 m. atkastų rūmų 
liekanų. Tai Vilniaus pilių 
komplekso sudėtinė dalis -
kunigaikščių rūmai, stovėję 

tarp Katedros ir Pilies 
kalno. 

AUGO GAMYBA 
Pramonės produkcijos 

pardavimų augimas šių me
tų gegužę, palyginti su ba
landžiu, Lietuvoje buvo di
džiausias tarp Europos są
jungos (ES) valstybių-7.3%, 
Estijoje - 1.3%, o Latvijoje 
krito labiausiai visoje ES -
4%. Metinis gamybos nuo
smukis gegužę, palyginti su 
praėjusių metų geguže, Lie
tuvoje siekė 18.5%, kaimy-

ninėje Latvijoje - 19.3%, o 
Estijoje - šis rodiklis buvo 
didžiausias ES - 29.9%. 

KEIČIA VARDĄ 
Lenkijos naftos kon

cerno "PKN Orlen" valdo
mas vienintelis Lietuvoje 
naftos koncernas "Mažeikių 
nafta" oficialiai patvirtino 
keičiantis pavadinimą į "Or
len Lietuva". Vienintelis 
"Mažeikių naftos" akcinin
kas "Orlen" nutarė pakeisti 
bendrovės pavadinimą į 
"Orlen Lietuva". Naujas pa
vadinimas leis lengviau at
pažinti bendrovės priklau
somybę "Orlen" grupei ir 
užtikrins sklandesnį bend
radarbiavimą su produkci
jos vartotojais, pranešė "Ma
žeikių nafta". "PKN Orlen" 
nuo šių metų balandžio pa
baigos priklauso 100% "Ma
žeikių naftos" akcijų. 

SIŪLYMAS ĮSTATYMUI 
Liepos 8-10 d.d. seime 

vykusiame Pasaulio lietuvių 
bendruomenės XIII Seime, 
PLB valdybos pirmininkė 
Regina N arušienė pareiškė 
išeivijos atstovų norą, kad 
dar šiais metais būtų pa
rengtas naujos redakcijos 
Pilietybės įstatymas, kuris 
leistų išlaikyti Lietuvos pi
lietybę visiems lietuvių kil
mės asmenims. Ji teigė, jog 
Lietuvos pilietybė yra pri
gimtinė teisė, kurios negali
ma suvaržyti ir apgailestavo, 
kad naujas seimo priimtas 
Pilietybės įstatymas neap
rėpė visų užsienio lietuvių, 
nes iš jo buvo išbraukti nauji 
emigrantai, išvažiavę iš Lie
tuvos po 1990 m. Jos nuo
mone, pilietybės klausimą 
galima išspręsti įstatymu, o 
ne keičiant Konstituciją ar
ba rengiant referendumą. 
R. Narušienės manymu, tai 
nereikalinga, kad pusė tau
tos pritartų - tai beveik neį
manoma. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės XIII seimas 
priėmė atitinkamą rezoliu
ciją dėl pilietybės. 

ATŠVĘSTAS 100-METIS 
JAV leidžiamo lietuvių 

dienraščio "Draugas" 100-
mečio jubiliejus liepos 10 d. 
buvo paminėtas Vilniuje, 
Nacionalinės dailės galeri
jos konferencijų salėje. 
"Draugo" redakciją ir bend
radarbius pagerbė preziden
tas Valdas Adamkus, jubi
liejiniame vakare pristatyta 
knyga "Draugui" - 100. Už 
tikėjimą ir lietuvybę". Pir
masis "Draugo" numeris 
buvo išleistas 1909 m. liepos 
12 d. Pensilvanijoje, kur tuo 
metu buvo didžiausi lietu
vių telkiniai. Išsamią "Drau
go" šimtmečio kelio istoriją 
išdėstė istorikas profesorius 
dr. Juozas Skirius, Kauno 
arkivyskupo metropolito 
Sigito Tumkevičiaus sveiki
nimą perdavė kun. Ričardas 
Doveika. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----
Windsor, ON 
PIRMIEJI LIETUVIŲ 

EMIGRANTAI į Kanados 
Windsor miestelį atvyko 1920 
m. Daugiausia jų atvyko 1948-
1952 m. Lietuviai - katalikai 
turėjo laukti daugelį metų, 
kol gavo katalikų kunigą. 
Nuo 1950 m. iš Detroito, MI, 
pradėjo atvykti kunigas B. Da
gilius. Pirmasis kunigas, kuris 
apsigyveno Windsore buvo 
Juozas Danielius. 1962 m. bir
želį kunigas Kaleckis užklau
sė, ar galima būtų pirkti šven
tovę? Jis gavo leidimą. Buvo 
suaukota $300, dar $900 pasi
skolinti. Iš viso šventovė kai
navo $12.000. 1963 m. gegu
žės 15 d. pirkinys tapo oficia
lia lietuviška šventove, kuriai 
buvo suteiktas Šv. Kazimiero 
vardas. Nuo 1982 m. nebebu
vo kunigo, nes buvęs mirė, to
dėl vėl iš Detroito, MI, pra
dėjo važinėti kunigas. 

2009 m. liepos 5 d. aš, ma
no dukra Vicky ir Vilkų šeima 
buvome pakviesti kartu suku
nigu A. Babonu vykti į Kana
dą. Iš pradžių visi užsukome į 
Detroitą, MI, kur kunigas A. 
Babonas sekmadieniais auko
ja Mišias anglų ir lietuvių kal
bomis, po to dar kiekvieną 
~ekmadienį vyksta į Kanadą, 
Sv. Kazimiero šventovę, kurią 

lanko jau nedidelis, 30 lietu
vių būrelis. Truputį pabend
ravę su Detroito lietuviais, iš
vykome į Kanadą. Kunigė
lio lengva ranka vairuojama 
mašinėlė riedėjo Detroito gat
velėmis. Pravažiavę muitinę 
po 10 minučių jau buvome 
Kanadoje. 

Maža, nedidelė, jauki Šv. 
Kazimiero šventovė ir nedi
delis būrelis tautiečių jau lau
kė mūsų. Trumpai šnektelėję 
visi sugužėjome į jaukią šven
tovę. (Pasijutau, kaip senais, 
senais laikais, kai su tėveliais 
važiuodavau pas močiutę, ir 
visi kartu vykdavome į bažny
tėlę, kur senukas kunigas ir 

aplinkiniai vieni kitus pažino
davo, ir taip būdavo malonu 
su visais bendrauti. Niekada 
nepamiršiu šito altaristo švel
naus balso ir jo nuostabaus 
skonio saldainių, kuriais jis 
vaišindavo mus, vaikus). 

Kunigas A. Babonas ke
liais žodžiais paminėjo Lietu
vos tūkstantmetį. Po to visi 
su kunigu priešakyje sugiedo
jome Lietuvos himną. Kana
dos laiku tai buvo 2 v.p.p. Po 
to įvyko trumpos Mišios. Pasi
baigus pamaldoms, visi susirin
kome paskanauti mūsų šei
mininkių paruoštų lietuviškų 
vaišių. Pabendravę keletą va
landėlių, kurios prabėgo kaip 

Šv. Kazimiero lietuvių šventovė Windsor, ON 

viena akimirka, išskubėjome į 
Detroitą. Jeigu mūsų kuni
gėlis išeis į pensiją, tai gali bū
ti, kad šios abi šventovės bus 
uždarytos. Būtų labai gaila. 
Kunigui A. Babonui sveika
tos, stiprybės, Dievo palaimos 
linki Detroito, MI, ir Kanados 
lietuviai. 

Kunigas A. Babonas su paukštyčių vadove V. Zigmantaite -
yra abiem apie ką pakalbėti, prisiminti Dainavą 

DAUGIAU KAIP 30 ME
!V tarnavęs Dievui ir tėvynei 
Sv. Antano parapijos klebo
nas kun. A. Babonas išvyksta 
nuolatiniam gyvenimui į Birš
toną. Paskutinės kun. A. Ba
bono atsisveikinimo padėkos 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
rugpjūčio 16 d., 10.30 v.r. Po 
iškilmingų Mišių įvyks atsi
sveikinimo renginys-pietūs. 
Norintys dalyvauti prašome 
užsiregis!ruoti pas Reginą 
Juškaitę-Svobienę, tel. 1 248 
547-2859 (namų), darbovietės 
1313 396-0389. Auka suaugu
siems $30 ir $12.50 jaunimui iki 
18 metų. Prašome užsiregist
ruoti iki rugpjūčio 11 d. Prie 
durų bilietai nebus pardavinė
jami. 

Kanados parapijiečiai Lidija Zigmantienė 

Hamilton, ON 
A.a. JONAS VAINA mirė 

Hamiltone. Jo atminimui pa
gerbti Tėviškės žiburiams au
kojo: $20 - Z. Čečkauskas; 
$10-K. Gelžinienė. JK 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, auk§ta kokyb6. 

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

(prie Evana} 
S avinink a s Jurgis Kulle~/us 

P~NUME~TORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenumeratos baigi
mosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su jūsų adresu Ne
laukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite admini~tra
cijos laiką ir pašto išlaidas. 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Lcavens Blvd. 
Mississauga, ON L.5G 1E5 Mississauga, O L.5 OAS 

........_ __ _, www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 



Lietuvos vardo tūkstantmetis 
kalbotyros atžvilgiu 

Šiemet švenčiamas Lietuvos vardo pami
nėjimas lotyniškai parašytuose Quedlinburgo 
metraščiuose (Annales Quedlinburgenses) 
prieš tūkstantį metų. Be jokių abejonių tai yra 
svarbus įvykis. 1009-aisiais metais randama 
forma Lituae (su lotyniška galūne -ae) reiškia 
Litva, ir šis vardas, greičiausiai, bus pasiekęs 
metraštininką iš slavų, kuriems Lietuva iš 
anksčiau buvo gerai žinoma. Visvien reikia 
pabrėžti, kad metraštininko informacija kal
bos ir kalbotyros atžvilgiu neturi jokios pras
mės. 

giatomiame veikale apie Lietuvių kalbos 
istoriją žymus akademikas Zigmas Zinkevičius 
skiria antrojo tomo pradžią pirmosioms žinioms 
apie lietuvius ir Lietuvos vardą ir šiame tome 
tęsia istoriją Iki pirmųjų raštų. Visas pirmasis 
tomas skirtas lietuvių kalbos istorijai priešrašy
tiniuose laikuose: Lietuvių kalbos kilmė. 

Nors visiškai neįmanoma duoti tikslesnės 
informacijos apie kažkokios kalbos senumą, 
yra absoliučiai aišku, kad lietuvių kalba egzis
tuoja daugiau negu tūkstantį metų. Savo dau-

Tai įspūdingai rodo, kad kalbos istorija 
yra labai sudėtingas, bet tuo pat metu ypač 
įdomus mokslas. Kiekvienos kalbos istorija 
artimai siejama su ja kalbančiais žmonėmis. 
Lietuvių kalba priklauso indo-europiečių 
kalbų šeimai, todėl jos pradžia - tolimoje 
praeityje. Kalbos istorijoje tūkstantis metų yra 
palyginamai trumpas laikotarpis. 

Alfred Bammesberger, Vokietija 

Premijos mokslininkams 
Švietimo ir mokslo minis

terio sudaryta komisija iš 17 
kandidatų išrinko tris iškiliau
sius lietuvius mokslininkus, 
gyvenančius užsienyje, ku
riems už tarptautinio lygio 
mokslo pasiekimus ir ryšių su 
Lietuva stiprinimą bus skirtos 
mokslo premijos. 

Kaip pranešė Švietimo ir 
mokslo ministerija, premija 
už pastarojo dešimtmečio pa
siekimus humanitarinių ir so
cialinių mokslų srityje, už ak
tyvų Lietuvos kultūros, litua
nistikos ir mokslo populiarini
mą, už svarius mokslo pasie
kimus bei pasiekimų sklaidą 
Lietuvoje bei pasaulyje skirta 
kalbininkui Giedriui Subačiui, 
Ilinojaus universiteto (JAV) 
Slavų ir baltų kalbų ir litera
tūros departamento profe
soriui. 

Premiją už viso gyvenimo 
nuopelnus mokslui ir pasieki
mus fizinių, biomedicinos ir 
technologijų mokslų srityse, 
už ilgametę aktyvią mokslinę 
veiklą ir pasiekimus okeano
logijos kryptyje bei ypač vai
singą bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijomis bei mokslinin
kais ir pagalbą užmezgant ry
šius su užsienio mokslo insti
tucijomis pelnė okeanologas 
Vytautas Viktoras Klemas, 
Delaware universiteto (JAV) 
Jūrų ir žemės studijų kolegi
jos profesorius emeritas. 

Premija už pastarojo de
šimtmečio pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir technologijos 
mokslų srityse, už ypač svar
bius mokslo pasiekimus bio
medicinos mokslų srityje ir 
vaisingą bendradarbiavimą su 

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 

Lietuvos mokslininkais atite
ko biomedicinos mokslų at
stovui Andriui Kazlauskui, 
Harvardo medicinos mokyk
los (JAV) Schepens akių moks
linių tyrimų instituto profeso
riui, vyriausiam tyrėjui. 

Premijų tikslas - skatinti 
išeivijos mokslininkus puo
selėti lietuvybę bei siekti, kad 
jie garsintų Lietuvą, palaikytų 
tampresnius ryšius su Lietu
vos mokslo bendruomene, 
lietuvių bendruomenėmis ir 
aktyviai dalyvautų jų veikloje, 
skatinti išeivijos mokslininkus 
dalyvauti bendrose mokslo 
programose. 

Iškilmingas premijų įtei
kimas numatomas spalio mė
nesį. BNS 

Premijos 
rašytojams 

Paskirtos Ontario provin
cijos kultūros ministerijos lite
ratūrinės Trilium premijos. Už 
anglų kalba kūrybą šis apdo
vanojimas (20,000 dol.) teko 
rašytojui Pasha Mala. Trumpų 
apsakymų rinkinio The With
drawal Method autorius Pasha 
Mala kiek anksčiau yra gavęs 
Kanados rašytojų sąjungos ir 
rašančių nusikaltimo temomis 
sekcijos premijas. Apdovano
tasis rinkinys - šiuolaikinio 
gyvenimo istorijos, aprašytos 
su humoru ir netikėtais vin
giais. Kaip sako pats rašytojas 
Mala, jis nori tęsti tradicinę, 
Kanados literatūrai būdingą 
trumpų apsakymų žanrą. 

Kita lygiavertė premija 
paskirta prancūzų kalba ra
šančiai Margaret Anderson 
už knygą Le Figuier sur le toit. 
Tai pasakojimas apie senutę, 
apmąstančią savo gyvenimą 
nacistinėje Vokietijoje, skau
džią 11 Pasaulinio karo patirtį. 
Poetams skirtą premiją gavo 
Toronto poetas Jeramy Dodds, 
geriausiu vaikų literatūros 
kūrėju pripažintas Paul Prud
Homme (Kvebekas). Trilium 
literatūrinė kasmetinė pre
mija įsteigta 1987 metais. Ja 
yra apdovanoti patys žymiausi 
šiuolaikiniai Kanados rašyto
j ai Margaret Atwood, Alice 
Munro, Michael Ondaatje ir 
kt. Inf. 
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JAV Australija 

Pompano Beach, FL, lie
tuviai išgyvena savo bend
ruomenės krizę. Pasak ALB 
tos apylinkės valdybos ižd. 
Vinco Skupeikos, ateitis šios 
apylinkės liūdna. O tai bu
vusi veikli ir dosni ALB apy
linkė, įsteigta 1975 m. vasa
rio 23 d. Ilgainiui jos veikla 
pradėjo silpnėti. Veiklūs na
riai vienas po kito iškeliavo 
amžinybėn. Pradėjo trūkti 
žmonių valdybai išrinkti. 
Nuo 2000 iki 2005 m. susirū
pinusių tautiečių būrelis nu
tarė veiklą atgaivinti. Tų me
tų kovo 5 d. išrinkta penkių 
asmenų valdyba. Pajėgta 
kartu surengti Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios minė
jimus. Taip neblogai veikta 
iki 2008 metų. Tais metais 
švenčiant Vasario 16-ąją da
lyvavo tik 20 tautiečių, o Ko
vo 11-ąją - 35 tautiečiai. Tuo 
tarpu šioje apylinkėje gyve
na nemažai trečiabangių lie
tuvių. Tačiau į rengiamas 
tautines šventes jų neatėjo 
nė vienas, nors ir buvo labai 
kviečiami. Šių metų Vasario 
16-osios minėjime meninę 
programą atliko Palm Beach 
lietuvių bendruomenės dai
nininkės, savo dainomis pa
kėlusios dalyvių nuotaiką. 

Bet renginys buvo nuostolin
gas. Valdybai didelis galvosū
kis, ką daryti toliau? ALB 
apylinkei priklauso tik 14 as
menų, užsimokėjusių solida
rumo įnašą. Apgailestaujama, 
kad Floridos Auksinio kranto 
lietuvių apylinkė gali išnykti. 

Gudija 
Minske, Gudijos liaudies 

kultūros centre, įvyko šiame 
krašte veikiančių lietuviškų 
mokyklų 15-kos metų sukak
ties minėjimas. Jį organizavo 
Gudijos lietuvių bendruo
menės vadovybė. Dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Gu
dijoje E. Bagdonas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyriau
sybės generalinis direktorius 
A. Daunoravičius, jo pava
duotoja V. Bagdonavičienė, 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės atstovas Lietuvoje 
G. Žemkalnis, Gervėčių klu
bo pirmininkas A. Augulis, 
Gudijos valdžios atstovas re
ligijos ir tautinių mažumų 
klausimams Lomako. Gudi
jos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė V. Kolesikova ir 
kiti svečiai. Breslaujos sek
madieninės lietuvių mokyk
los mokiniai į minėjimą at
vyko su mokytoja A. Misiū
niene, taipgi minėjime daly
vavo Lydos lietuvių instru
mentinis ansamblis ir Lydos 
LB pirmininkė M. Mitiukevič. 
Negalėjo dalyvauti Gardino, 
Rimdžiūnų ir Pelesos lietuviai 
dėl sugedusių mokyklinių au
tobusų. Padėka pareikšta Bres
laujos švietimo skyriui, kuris 
parūpino transporto priemo
nes minėjime dalyvavusiems. 

Sydney Miesto bibliote
kos bičiulių būrelis birželio 
7 d. surengė sibirinių trėmi
mų minėjimą. Jį pradėjo bib
liotekos vedėja Jadvyga Bu
rokienė, pristatydama ir mi
nėjimą rengusį Algį Bučins
ką. Pastarasis kalbėjo apie 
šią lietuvių tautos tragediją, 
ilgiau sustodamas ties Stali
no ir Hitlerio suokalbiu. Ai
da Abromienė skaitė ištrau
ką iš knygos Ledinio pragaro 
vartai. Tai vaiko akimis ap
rašyta birželio 13-14 naktis 
ir kelionė į tremtį. Po sunkių 
dienos ūkio darbų paskubo
mis žmonės suimti, arklių 
traukiamu vežimu nugabenti į 
Rokiškį ir sugrūsti į gyvulinius 
traukinio vagonus. Jonas Šar
ka uskas skaitė ištrauką iš 
knygos Gydytojas už spyg
liuotų vielų. Tai prisiminimai 
iš antrosios masinių trėmi
mų bangos. Jonas Barila iš
traukoje iš Tryliktas vagonas 
pristatė tremtinio prisimini
mus iš gyvenimo koncent
racijos stovykloje. Tremtinio 
sukurtą eilėraštį Tik numeris 
padeklamavo Vytenis Šlio
geris. J. Šarkauskas dar per
skaitė ištrauką iš Už Uralo 
žemės galo. Šiurpūs prisimi
nimai apie 1941 m. rudenį 
įvykdytą kratą lagerio ligo
ninėje. Tarp ištraukų skaity
mo folklorinio ansamblio 
"Atspindys" merginų penke
tukas padainavo renginio 
nuotaikai pritaikytas dainas. 
Liūdnai nuskambėjo trėmi
mo daina Nejaugi laisvos Lie
tuvos nebeteks jau regėti. A. 
Bušinskas supažindino su 
skaitytų knygų autoriais. Mi
nutės tyla pagerbti visi trem
tiniai, vergavę, kalinti ir žuvę 
tautiečiai toje Stalino "emig
racijoje ... ". Minėjimas pasi
žymėjo gausiais dalyviais. 

Airija 
Airijos mokyklas bai

giantys lietuviai vis daugiau 
renkasi gimtosios kalbos eg
zaminą. Šiais metais lietu
vių kalbos egzaminą laikė 
183 abiturientai, kaip skel
bia Airijos spauda. Pernai 
tokį egzaminą laikė 131 mo
kinys. Pasak Airijos lietuvių 
bendruomenės atstovo, lietu
vių kalbos egzaminas įtrauk
tas į Airijos švietimo sistemą, 
kai Lietuva tapo Europos są
jungos nare. Gimtosios kal
bos egzaminas yra naudin
gas stojantiems į Airijos bei 
Anglijos universitetus, nes 
gaunami taškai įeina į Airijos 
gimnazijų baigimo atestatą. 
Lietuvių kalbos egzaminą for
maliai rengia Airijos egza
minų centras, bendradarbiau
damas su dalyko žinovais iš Lie
tuvos. Laikantiems egzaminą 
reikėjo paaiškinti tam tikrų žo
džių reikšmę ir parašyti 300 žo
džių rašinį, iš pasirinktų dviejų 
temų-Keliauju, vadinasiESV ar
ba Sunkūs gyvenimo išbandy
mai atskleidžia mūsų geriau
sias savybes. JA 
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Italija - žavi, įvairi ir įdomi gražiausią (ir vienintelę) aikštę Piazza Tusso, poetas 
J.W. Goethe apie jį parašė dramos veikalą Torquato 
Tasso (1790), kompozitorius Gaetano Donizetti -
operą Torquato Tasso (1833). 

lęsinys iš 28 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Roma - pilna istorinių paminklų ir smulkmenų 

Romoje nei per dieną, nei per mėnesį visko ne
apžiūrėsi. Aš jau penktą kartą čia atsiradau ir vis 
dar randu kažką naujo, kažką įdomaus. Kadaise 
apėjau visas keturias popiežiškas bazilikas, vieną 
karštą vasaros dieną pėsčiomis apėjau visą Vatikano 
teritoriją, pėsčias iš lietuviško viešbučio (via 
Cassalmonferato) ViaAppia Antica keliu nudrožiau 
pro Domine Quo Vadis? šventovę į San Sebastiano 
katakombas, apžiūrėjau imperatoriaus Caracalla 
pirties griuvėsius, prie Via Veneto pranciškonų vie
nuolyno rūsius, "dekoruotus" mirusių vienuolių 
kaulais ir kaukolėmis. Aplankiau Vatikano muzie
jų, Vdla Borghese su Bemini skulptūrų rinkiniu, šv. 
Petro bazilikos požemius su popiežių (ir mano 
mėgstamiausio Jono XXIII, kurio vienoje audien
cijoje teko dalyvauti) kapais bei lietuviška koplyčia, 
bazilikos kavinėje išgėriau puodelį espresso (prel. 
A Jonušas mus ten nuvedė 1961 metais). Šį sykį at
radau kardinolo Radvilos kapą, daiHninko Rafaelio 
Santi antkapį Panteone, radau aštuonis iš trylikos 

Montecassino - Benediktinų vienuolynas 

egiptietiškų obeliskų (kitų teks ieškoti kitą kartą}, 
grožėjausi angelais ir praeinančio~s merginomis 
antAngelų tiJ-to, valgiaugelati ledus Sv. Petro aikštė
je. Palikau dar nemažai ką pamatyti kitam sykiui. 

Monte Cassino - benediktinų vienuolynas 

130 km į pietus nuo Romos, ant aukšto kalno, 
iš kur matosi visas Apeninų pusiasalis, beveik nuo 
jūros iki jūros, stovi vienuolynas. Jį pastatydino šv. 
Benediktas 529 metais ant buvusios Apolono šven
tyklos pamatų. Čia jis surašė ir benediktinų vienuo
liams taisykles. VIII š. vienuolynas buvo svarbiu 
meno ir mokslo centru, o XI š. buvo tapęs turtin
giausiu vienuolynu pasaulyje. Kadangi vienuolynas 
stovi tokioj strategiškai svarbioje vietoje, jis buvo 
kelis kartus įvairių perėjūnų sugriautas - 1349 m. 
sugriuvo nuo žemės drebėjimo - ir vėl atstatytas. 

Paskutinį sykį sugriautas 1944 metų vasarį, kai 
Vakarų sąjungininkai stengėsi prasiveržti pro vokie-

Montecassino - atstatytos šventovės vidus 

čių gynybos liniją į Romą. Keturis mėnesius buvo 
kovota, apie 120,000 žuvusių ir sužeistų, ką liudija 
ir šešerios kapinės šiose apylinkėse: vokiečių apie 3 
km i šiaurę, amerikiečių prie Anzio, prancūzų, 
marokiečių ir italų - netolimame Liri slėnyje, bend
ros britų, naujazelandiečių, kanadiečių, indų, pietų 
afrikiečių Cassino miestelyje, ir lenkų - ant Cassino 
kalno, arčiausiai vienuolyno, nes lenkų kariai buvo 
pirmieji po aršios kovos pasiekę kalno viršūnę. 

Italų valdžia vienuolyną po karo atstatė, nes tai 
svarbus istorinis paminklas. Iš Vatikano buvo grą
žinti ten karo metu saugoti neįkainojami archyvai, 
rankraščiai. Atstatyti visi pastatai, atpaišytos fres
kos, atlipdytos statulos, išgražinta ir paauksuota 
šventovė, atsodinti medžiai ir gėlės. žodžiu, atrodo, 
lyg nieko nebuvo nutikę. 

Į statų kalną reikėjo važiuoti vinguriuojančiu 
keliu, pamažėle - žemyn dar lėčiau. Bet nuo kalno 
viršūnės vaizdas buvo dieviškas į visas keturias pu
ses. Apvaikščiojom vienuolyną ir šventovę, pasi
grožėjom aplinka ir po poros valandų - nenoromis 
- keliavom toliau. 

Vezuvijaus ulgriauta ir vėl atkasta Pompėja 

Vezuvijaus ugnikalnis 79-tais metais čiaudėjo 
ugnimi, lava, dūmais ir pelenais. Užvertė 20 metrų 
storio sukietėjusių pele
nų, pemzos (pumice) 
sluoksniu keturis mieste
lius - Pompėją (Pompeii), 
Herculaneumą, Stabiae 
ir Oplontis. Pastarieji du, 
atrodo, taip ir liko užvers
ti, į Herculaneumą turis
tų beveik neveža. Pompė
ja yra daugiausia turistų 
lankoma vietovė Italijoje 
- apie 2.5 mln. ją aplanko 
kasmet. Archeologai ją 
surado atsitiktinai 1748 
metais ir nuo to laiko pra
dėjo atkasimo darbus. 
Užgriūtus žmones ir gy
vūnėlius, atsargiai pilda-

mi i pemzos tuštumą gip- Pompėja - Fauno statula 
są, sugebėjo "atkurti". 
Pemza buvo viską gražiai užkonservavusi, net fres
kų spalvos išliko, bet atkasus pastatus, prasidėjo jų 
nusidėvėjimas. Prie niokojimo prisideda ir turistai, 
ieškodami suvenyrų, vandalizmu, vagystėmis (vedlys 
pasakojo, kad Fauno statulos kopijos buvo pavog
tos keturis kartus). 

Pirmą sykį Pompėjoje buvau 1952 metais ir, at
rodo, kad tada daug daugiau mačiau, negu dabar -
atsimenu, lankėmės keliuose dengtuose pastatuose, 
buvo baldų, spalvotų freskų, buvo ir kambarys, į ku
rį moterų neįleido, nes buvo pilnas erotiškų piešinių 

Apžiūrėdami Sorrento, pradėjome nuo Piazza 
Tasso, kuri buvo netoli mūsų viešbučio. Per miestelį 
tęsiasi dvi paralelės gatvės: viena motorizuotam 
eismui, kita pėstiems turistams ir vietiniams, apsta
tyta parduotuvėmis ir ant gatvės grindinio išdėstyto
mis prekėmis. Mūsų vedlys užvedė į vieną, kurioje 
pardavinėjo (ir davė ragauti) vietinės gamybos al
koholinius gėrimus, kurių žinomiausias (ir skaniau
sias) yra aukso spalvos Lemonchelw. Su grietinėle 
(tas man geriau patiko) ar be jos. Skanus, pagamin
tas iš vietinių citrinų, kurios čia auga saldesnės nei 
paprastai. Jos didelės su storu baltu požieviu, kurį 
nulupus lieka ne ką didesnė už slyvą citrinukė. Tui 
mano "atradimas" Sorrento miestelyje. 

Daug dainų parašyta apie Sorrento, saulę, jūrą, 
bet iš visų populiariausia brolių De Curtis romantiš
ka, nostalgijos pilna daina Grįžk į Sommto (Toma a 
Surriento}, kurią noriai dainuoja ne tik italai. Mies
telio žemoje pakrantės dalyje yra riestu molu, kaip 
skliaustelio puse, apjuostas uostas, iš kurio laivai 
plaukia į netolimas salas. Vieną dieną ir mes pasky
rėme kelionei į Capri. Bet pirmą vakarą apsilankė
me ''vietinio talento" koncerte, kuriame jaunimas 
dainavo savo pamėgtas neapolitaniškas dainas, šo
ko "tarantelą" ir kitus trankius, greitus, linksmus 
šokius, kartais įjungdami ir žiūrovus. 

Capri - "isola bella" 

Salos pavadinimas, spėjama, kilęs iš graikų 
"Kepros" -šernas. Čia imperatorius Tiberius 27-37 
m. buvo pasistatęs kelias vilas, kurių vienos "Vila 
Jovis"(Jupiterio vila) likučiai dar stovi, o kitos 
vietoje švedų gydytojas Axel Munthe pasistatė savo 
vilą San Michele ir ją 1929 m. aprašė savo po
puliarioje knygoje The Story of San Michele. 
Turistiniai laivai naudojasi uostu "Marina Grande", 
o kitoje pusėje salos, kur gyvena turtuoliai yra 
"Marina Piccola" privačioms jachtoms. Salos 
viduriu išsidėstęs Capri miestelis, už jo ant kalno 
yra Anacapri kaimelis su ilgu krėsliniu lynų keliu 
(chairlift}, kuriuo įdomu užvažiuoti ant šiaip nepri
einamos uolos Monte Solaro, iš kur matosi visa 
salos panorama. Dar yra Mėlynoji grota, į kurią 
įvažiuojama mažu irklu~amu laiveliu pasigrožėti 
tyru mėlynu vandeniu. Sis efektas gaunasi todėl, 

ir statulų. Dabar viskas atrodė nualinta, jokių baldų 
nelikę, freskos nublukusios. Vedlys, dažnai rodyda- ' 
mas tik į pamatų likučius, aiškino, kad čia buvo ke
pykla, čia parduotuvė, čia pirtis. Turbūt daug rodi
nių nukeliavo į Neapolia archeologinius muziejus, 
kad būtų galima geriau juos išlaikyti. Bet Neapolyje 
nei tada, nei dabar muziejuose nesilankiau. 
Pompėjoje su vietiniu vedliu pasivaikščiojom porą 
valandų. Buvo įdomu dar sykį aplankyti matytas 
vietas, pagyventi prisiminimais, pagalvoti, ar nebi
jočiau aš gyventi taip arti Vezuvijaus, kad ir dabar, 
kai ugnikalnis gana ramus - paskutinį sykį burbu
liavo 1944 metų vasarį-kovą. 

Sorrento: poetui drama ir opera, 
miesteliui - daina 

Sorrento, mažame, bet gražiame miestelyje ant 
stataus šlaito prie Tirėnų jūros kranto, viešbutyje 
"Tirrenia" praleidome kitas dvi naktis. Romėnų 
laikais miestelis vadinosi Surrentum ir jame gyveno 
daugiausia graikai žvejai. Vėliau - turistų mėgstama 
vieta, kurioje lankėsi ir tokie "solidūs ponai", kaip 
lordas Byron, J.W. Goethe, Henrik Ibsen, Walter 
Scott, kurį laiką gyveno proletaras Maksim Gorkyj. 
Čia gimė poetas Torquato Tusso (1544-1595}, para
šęs poemą La Gerusalemme liberata apie pirmąjį 
pergale pasibaigusį Kryžiaus karą Jeruzalei laisvin
ti. Miestiečiai juo didžiuojasi, jo vardu pavadino 

Capri -vinguriuojantis kelelis į Marina Picola 

kad vienoje grotos pusėje akmeninė siena nesiekia 
dugno ir praleidžia saulės spindulius po vandeniu į 
grotos vidų. 

Capri būna turistų užtvindyta ištisus metus. 
Žmonių buvo daug ir šį syk.į, bet mes pajėgėme 
apžiūrėti ne tik salos gamtines įžymybes, bet ir 
lankėmės San Michele viloj, kur apžiūrėjom dr. 
Munthe surinktas senienas, parką prie vilos ir pasi
grožėjome vaizdu - iš ten tolumoje matosi ir Ve
zuvijus. Vakare pavargę grįžome į Sorrento ruoštis 
kelionei atgal į Venecijos pusę. (Bus daugiau) 

(Ntrs. G. Knrpio) 



Ansamblių diena Kalnų parke (viršuje, ntr. L. Jonaitytės); apačioje -Ansamblių programos 
Metai akimirkos: iš visų Lietuvos rajonų atvežtos žemės supilamas Lietuvos žemėlapis ir 
dešinėj - dalyvių grupė (Ntrs. DELFI) 

Tūkstantmečio vardo Lietuvai l 009-2009 
Prieš tūkstantį metų saulelė sušvito 
Virš mūsų žemelės, Tėvynės brangios 
Pagoniškam pykčiui į akis įkrito 
Vienuolis BRUNONAS, kilęs iš Romos. 

Šventas BRUNONAS - vyskupas BONIFACAS 
Pakrikštijo valdovą NETIMIRĄ, 
Suvienijus šio krašto gentis visas, 
Atvėrė vartus krikščionybės erai. 

Tai tūkstantis devintais, kovo devintą 
Šventas arkivyskupas BONIFACAS 
Suteikė krikštą mūsų tautai paskelbtu 
Pasauly gražiausiu VARDU - L/E-TU-VA! 

Ir tądien pagonių kerštas krikščionims: 
Šventam BRUNONUI galvos kirsdinimas! .. 
JO AUKOS pralietas kraujas išliks amžiams 

Vasaros grožybės 
Dar taip neseniai ieškojome paparčio žie

do, stebėjomės jonvabalių žiburėliais. Birželis 
mums paliko nuostabius atgimstančios gam
tos prisiminimus. Liepa atneša vertingą gam
tos kraitį - iš liepų varvantį medų, aromatin
gas miškų žemuoges, atolu kvepiančias avie
tes, pirmuosius grybus raudonviršius. Paukš
čiai lyg susitarę baigė koncertus. Tiesa, vienas 
kitas dar užtraukia solo. Karvelis keršulis ryt
mečiais dar kviečia pasiklausyti jo muzikos. 
Tarsi kulkosvaidžiu patratina juodoji meleta. 
Rėksnys mėlynsparnis kėkštas, kad neatsiliktų 
nuo šių giedorių, moko savo vaikus bandyti 
balsus. 

Miškų proskynose ir pievose liepos saulė 
gyvenimui prikelia jau antrosios kartos dru
gius, machaonus. Tai miškų proskynų ir pievų 
gyventojai. Nidoje galima užtikti gražių spal
vingų pušyninių drugių safyrų. Juos galima 
matyti kopų papėdėje. Ir jie liepos saulės spin
duliuose nori pasidžiaugti mirgančiu vidurva
sario grožiu. Mėgstame mudvi su sese Ema 
pabraidyti po karštas vasaros kopas. Gyvena
me mieste prie jūros. Tad noriu JUMS papa
sakoti ir apie jūros augaliją, kuri taip pat dygs
ta, auga, žydi, brandina vaisius ir dauginasi. 
Pakeliaukime Baltijos pakrante pro Pervalką, 
Nidą, Preilą. 

Kai Nidoje prie žvejų sodybų nužydi lie
pos, smėliakalnių šlaituose įsižiebia ir sutviska 
sidabrinės kibirkštėlės - miniatiūriniai, trapūs 
gubojos žiedeliai, iš kurių Neringos bitės renka 
medų - Nerijos gydomąjį balzamą ... Gubojos 
- tarsi sužydęs grikių laukas virš kopų. Išsilaiko 
ši bejėgė gėlelė amžinai lakiame smėlyje, nes 
gelbsti ją septynių metrų ilgio šaknys. Kopų 

Už mūsų šaliai krikšto suteikimą. 

Jau tūkstantis metų, kai skamba šis VARDAS, 
Tu amžina saule žydrynėj švytėk! 
Juk laimei ir džiaugsmui pasaulis sutvertas, 
Laurų šaką TĖVYNEI po kojų dėk! 

Leisk, JUBILIATE, įteikt trispalvių rožių, 
Karalius MINDAUGAS karūną papuoš. 
Te gimtasis kraštas žydi gyvu grožiu, 
-AUKŠČIAUSIAS! 
Laimink l 000-mečio VARDĄ LIETUVOS! 

Tau, Arkivyskupe, Šventas BONIFACAI, 
Nuoširdžiai dėkoja lietuvių tauta. 
Tai TAVOS gyvybės paaukota data -v 

Už mūs LIETUVOS VARDO KRIKSTĄ tada ... 
AČIŪ TAU! SOFUA ŠVIESAITĖ 

šlaituose želia smiltyninės viksvos. 
Ties Pervalka užtiksime nuostabųjį ende

mą - pajūrinę zundą. Tai floristinė retenybė. 
Rytiniame kopagūbrio šlaite išbėga ir dega 
mėlyna ugnimi Nerijos "kaktusai" - pajūrinės 
zundos. Tai boraninės brangenybės. Keliauda
mi kopomis nuo Parnidos iki Grobšto rago 
Rašytės link, išvysime prie pat marių statme
noje Parnidos kopos sienoje įsikibusių gėlelių 
krūmą - tai našlaitės. Jos labai kvapios, tarsi 
magnolijos. Įdienojus kopsime į aukštus smė
liakalnius, paglostysime ir prisiglausime prie 
apkerpėjusių pušų kamienų. Pušų miškai anais 
senais laikais žalia skraiste gobė smėlynus. To 
meto vietos gyventojai pušų miškus laikė 
šventais ir jų nelietė. Taip buvo nuo akmens 
amžiaus laikų iki pat kryžiuočių ordino saulė
lydžio. Padidėjus gyventojų skaičiui ir intensy
vėjant žemės ūkio veiklai, prasidėjo miškų 
naikinimo procesas. Retinant glaudžią miško 
sieną pajūryje, atsikėlė vartai lakiam jūros iš
metamam smėliui. 

Palvėse, kur pušelės plastišku šaknynu su
sigauna negiliai slūgstantį gruntinį vandenį, 
kalnapušės sužėlusios į neįžengiamus, beveik 
dešimties metrų aukščio bruzgynus. Grįždami 
vakare, gal truputį pavargę, bet žvalūs, susipa
žinę su kopų augmenijos pasauliu - praturtėję 
naujomis žiniomis, turėsite ką draugams pa
pasakoti. Tik neužmirškite pasižvalgyti po 
dangaus platybes. Jupiterio planeta šio mėne
sio pabaigoje pasieks 2.8 ryškį. Pro žiūronus 
greta Jupiterio galėsime aptikti Neptūną, Sa
turną matysim vakarais Liūto žvaigždyne šiek 
tiek žemiau. Merkurijus nepasirodys. Marso 
planeta liepos mėnesio pradžioje iš Avino 
žvaigždyno pereis į Tauro žvaigždyną. Venera, 
Aušrinė, palyginus su kovo mėnesiu, nebeliks 
tokia skaisti. Rasa Norkutė, Klaipėda 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kėdainių krašto muzie

juje gegužės 7 dieną buvo 
atidaryta Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus XVI-XXI š. 
kertamųjų ir duriamųjų 
ginklų paroda. Didžioji ro
dinių dalis - senoviniai ka
lavijai, palašai, kardai, špa
gos, durklai, durtuvai, ietys, 
alebardai, spontonai, kovos 
kirviai, taip pat ir tapybos 
bei grafikos darbai ( origina
lai ir kopijos), kuriuose pa
rodoma, kaip jie būdavo 
naudojami. Nemažą ilgako
čių ginklų dalį sudaro kovi
nės ir paradinės alebardos -
Europos valdovų ir jų dvarui 
priklausiusių asmenų apsau
gininkų ginklai. Be europie
tiškų ginklų, parodoje buvo 
išstatyti ir kinų kovinių tri
dančių, brazilų kardų, alžy
riečių flisų, turkų jataganų, 
Borneo saloje gyvenusių da
jakų genčių kalavijų pavyz
džiai bei nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje nau
doti kardai. 

Kertamieji ir duriamieji 
ginklai - vieni seniausių 
žmonijos istorijoje - net ir 
viduramžiais nulemdavo ka
rinių konfliktų baigtį. Vė
liau, XIV š. pasirodžius pa
rakiniams šaunamiesiems 
ginklams, kardai ir kalavijai 
įgijo sakralinę reikšmę, o kai 
kuriais atvejais būdavo netgi 
suasmeninami suteikiant 
vardą ir savininko saugomi 
iki pat mirties. Tobulėjančius 
šaunamuosius ginklus mėgi
no pasivyti ir tobulesni ker
tamieji bei duriamieji (ir XX 
š. kovos lauke buvo naudoja
mi ant šautuvų uždedami 
durtuvai), tačiau dauguma 
jų tapo paradų ar išimtinai 
karininkų ginkluote, kariuo
menės tradicijų dalimi. 

Vilniaus Radvilų rū
muose liepos 2 d. buvo ati
daryta Lietuvos tūkstantme
čio dainų ir šokių šventės 
"Amžių sutartinė" lietuvių 

liaudies meno paroda "Tra
dicija ir dabartis", kuri veiks 
iki gruodžio 31 dienos. Pa
roda sudaryta iš dviejų dalių: 
vienoje išstatytas senasis 
liaudies menas iš Lietuvos 
dailės muziejaus rinkinių, 
kitoje - dabartinė liaudies 
dailė. Lankytojams bus pa
rodoma per 230 muziejuje 
saugomų būdingiausių tra
dicinių liaudies kūrybos pa
vyzdžių: medžio dirbinių, 
baldų, audinių, drabužių, ke
ramikos, skulptūrų, tapybos. 
Antroje parodos dalyje liau
dies kūrybos gyvybingumą 
demonstruoja 460 XX-XXI 
š. tautodailininkų. 

Lietuvių moterų išmonę 

įrodo parodos rankdarbiai, 
audiniai, drabužiai. XIX š. 
daugumą drabužių ir buityje 
naudojamų įvairių audinių 

moterys išsiausdavo pačios 
kaimiškomis staklėmis. Ža
liavą, audimo techniką, raš
tus, puošybą jos parinkdavo 
atsižvelgdamos į audinių pa
skirtį ir etnografinės srities 

tradicijas. Liaudies tapybos 
pavyzdžiai parodoje - keturi 
nedideli XVII š. nutapyti ant 
medžio lentos Ivoškių kaimo 
(Joniškio r.) koplyčios alto
rėlio paveikslai. Antrąją pa
rodos dalį užpildo šiuo laiku 
gyvuojančių meno šakų pa
vyzdžiai: vaizduojamasis me
nas (tapyba, skulptūra, gra
fika, karpiniai), taikomasis 
menas (audiniai, juostos, 
riešinės, pirštinės, medžio ir 
pinti dirbiniai, keramika, ju
velyrika, kalvių nukalti kry
žiai, tautiniai kostiumai, 
žaislai ir muzikos instrumen
tai) ir paprotiniai žanrai 
(verbos, margučiai, sodai, 
kaukės). 

Zita Žemaitytė, dailės 
istorikė, dailėtyrininkė, mirė 
Vilniuje eidama 86-sius gy
venimo metus. Gimė 1923 
m. Vilkaviškyje. 1950 m. Vil
niaus universitete įgijo meno 
istorikės specialybę. Ilgą lai
ką dirbo Kultūros ministeri
jos Muziejų ir kultūros pa
minklų apsaugos vadyboje. 
Z. Žemaitytė yra daugelio 
dailėtyros straipsnių autorė, 
Lietuvos dailininkų sąjun
gos narė nuo 1964 m., Lie
tuvos dailės istorikų draugi
jos garbės narė. 1990 m. ap
dovanota Lietuvos valstybi
ne kultūros ir meno premija 
už išleistas kelias lietuvių 
dailininkų monografijas. 

Tarptautinis muzikos ir 
ekologijos festivalis "Nepa
klusniųjų žemė" prasidėjo 
liepos 4 dieną Neringoje ir 
tęsėsi iki liepos 10 dienos. 
Jo metu vyko dešimt rengi
nių, kuriuose skambėjo au
tentiški archaiški instrumen
tai ir įvairūs jų deriniai, py
nėsi teatras, kinas, muzika. 
Ryški festivalio programos 
žymė - lietuvių muzikai skir
ti koncertai. Liepos 6 d. Lie
tuvos vardo tūkstantmečio 
proga "Agilos" scenoje skam
bėjo dvi Broniaus Kutavi
čiaus oratorijos - Iš jotvingių 
akmens (1983) ir Panteistinė 
oratorija (1970), kadaise 
stipriai sujudinusios kultūri
nį Lietuvos gyvenimą ir iki 
šiol laikomos vienais stip
riausių lietuvių šiuolaikinės 
muzikos veikalų. 

Festivalio premjera -
kompozitoriaus Algirdo Bru
žo nauįas veikalas 1911-jų 
M.K. Ciurlionio modusas 
klarnetui, violončelei ir for
tepijonui, atliktas Juodkran
tės evangelikų liuteronų 
šventovėje. Tą patį vakarą 
buvo atlikti ir populiarieji 
MKČ menui skirti kompo
zitoriaus Anatolijaus Šende
rovo MK. Čiurlionio eskizai. 
Liepos 10 d. "Agilos" kultū
ros centre norvegų baritonas 
Stein Skjervoldas šalia Ben
jamin Britten, William Bol
com ir Kurt Weill kabareto 
dainų atliko Osvaldo Bala
kausko, Felikso Bajoro, Vy
tauto Barkausko estradines 
dainas bei Vidmanto Bartu
lio ir Darius Milhaud instru
mentinę muziką. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

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

Taupomoj i sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūktaupymosąskaita 0.10% 

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

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

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

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

Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

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

Nekihtojamo tum paskobs 

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

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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

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

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresne,: kainą. Arba skambinkite: -
ponia i Wijolai - (angliška i ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTJNG 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 naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Tūkstantmečio renginiai 
atitiko žodį L l E TU VA 

Iš suvežtų Lietuvos 7.emių sudėta šventinė Lietuva. •• 

... 'lhi gražiai iš jų išaugo 
vienas žodis: L i e t u v a. 

Justinas Marcinkevičius 

Dar ilgai žiniasklaida mi
nės, leis klausytis garso ir vaiz
do įrašų iš renginių, skirtų 
Lietuvos tūkstantmečio minė
jimui. Nuvilnys, nuplasnos tie 
aidai, juos užgožti stengsis 
naujesni, modernesni su "žvaigž
dūnėmis" ir "žvaigždūnais", 
tačiau tas ''vienas žodis", iš
raiškingai atspindėtas tūks
tantmečio renginiuose, sutei
kęs ne vien estetinį pasigėrė
jimą, bet ir esmingai palietęs 
tautiečių savimonę, be abejo
nės, išliks naujam tūkstant
mečiui. 

Limlvos vardas skambėjo 
Katedros aikštėje per Tūks
tantmečio Dainų šventės 
"Amžių sutartinė" atidarymą, 
Ansamblių vakaro "Metai" 
Kalnų parke, Moksleivių dai
nų dienos "Skambantys vai
kystės sodai" Vingio earke, 
"Skambėkite, kanldės" Sv. Jo
nų šventovėje, Šokių dienos 

"Laiko brydėm" Žalgirio sta
dione, Dainų dienos "Tūks
tančio aušrų dainos Lietuvai" 
Vingio parke bei kitų, tūks
tantmečiui skirtų, renginių 
metu sostinėje. Lietuvos var
das skambėjo kituose miestuo
se, miesteliuose ir kaimuose. 

Atidengus paminklą Vin
cui Kudirkai sostinės Kudir
kos aikštėje, tas vienas, poeto 
ir kompozitoriaus Kudirkos 
sparnuotas žodis Lietuva su
skambėjo visame pasaulyje. 
'Ihlmpalaikė žymė - bendras 
Lietuvos himno giedojimas -
prilygo taip pat trumpalai
kiam, tačiau stebuklingam 
renginiui - Baltijos keliui. Jis 
iš naujo įžiebė meilės Li8tuvai 
ugnį širdyse, išaukštino pačią 
Tautilką giesmę. Labai reika
lingi panašūs renginiai kitiems 
Valstybės simboliams - 'Ifi
spalvei ir Vyčiui, kuriems de
ramos pagarbos, deja, Lietu
voje trūksta. Pritrūko jos ir 
švenčių metu; pačioje sostinė
je nei prie namų, nei tautiečių 
rankose neišvydome vėliavų 

------1111111111111111111111 
RC>'V.A.L LEP.A.C3E 
------1111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

Ntr. Alvydo Stričkos 

jūros. 
Liepos 4 d. šventės daly

viai Katedros aikštėje, tarsi 
kviesdami Maironio žodžiais 
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
iš žemių supylė simbolinį Lie
tuvos žemėlapį. Iš visų Lietu
vos regionų suvažiavę atsto
vai, atvežę žemės iš savo kraš
to, tomis žemėmis įkūnijo žo
dį Lietuva. 

Liepos 6-ąją, Vilniaus 
Vingio parke susirinkusiai 
tūkstantinei Dainų šventės 
dalyvių ir žiūrovų miniai buvo 
pristatyta skulptūra "Vieny
bės medis". Svarbiausia šios 
skulptūros žymė - jos centre 
įamžintos šimto iškiliausių 
Tūkstantmečio asmenybių, 
kurie žodį Lietuva įkūnijo savo 
darbuose, pavardės. 

Pabrėžtina, kad paminėti 
ir čia nepaminėti tūkstantme
čio renginiai tapo itin reikš
mingi tautinei savimonei ža
dinti, piliečių talkai, valstybės 
kūrybai. 

Už tai, kad šventiniuose 
renginiuose skambėjo LU!tu
va, tikrą Tuutos pagarbą ir pa
dėką pelnė šventinių renginių 
programų bei repertuarų su
darytojai, kūrėjai ir atlikėjai, 
renginių vedėjai. 

Algi.mantas Zolubas 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

APRAŠYMAI 
"Maža parapija gali ... " ir 

"Joninės London, ON", pilno 
lapo didelis ir nediduk.as ap
rašymai - ABU pasirašyti 
"Dalyvis". Man Dalyvis = 
Anonimui. Aiškiai klydau, 
kad anoniminių raštų ne
spausdinate. 
E. Petrauskas, London, ON 

(Red. pastaba. Slapyvar
džiais ir incialais pasirašytus 
straipsnius spausdiname. Tik 
laiškų skyriuje būtina pasira
šyti pavarde). 



Tryliktasis PLB seimas (I) 
Atkelta iš 4-to psl. 

Į šį paaiškinimą atsakyta, 
jog nėra normalu, kai poli
tikai kelia tokius reikalavi
mus, spaudžia PLB. Esą tai 
tik parodo, jog į PLB žvel
giama kaip į nelygiavertį part
nerį. R. Narušienė sutiko, kad 
ateityje būtina suformuluoti 
taisykles, kaip būtų atrenkami 
PLB atstovai į ULRK. Kita 
vertus, ji teigė, jog komisijos 
veikla ir perspektyvos tiek 
neapibrėžtos, jog šiandien dar 
nėra prasminga aiškintis, kas 
geriausiai galėtų joje atsto
vauti PLB interesams. Pasak 
R. Narušienės, kai bent kiek 
paaiškės komisijos darbo 
pobūdis, bus priimti jos 
nuostatai, tada bus galima 
grįžti prie šio klausimo ir 
PLB. Dabar gi esą nėra ga
rantijų, ar komisija išliks, jei, 
pavyzdžiui, pasi.keis ministe
ris pirmininkas. R. Narušienė 
taip pat atkreipė dėmesį, jog 
išsamiau šį klausimą bus gali
ma svarstyti liepos 9 dieną, 
kai apie tai seimo delegatams 
kalbės V. Ušackas. 

PLB misija ir lietuvybės 
puoselėjimas užsienyje 
"Dvigubos pilietybės ir 

santykių su Lietuvos valdžia 
struktūravimo klausimai labai 
svarbūs, tačiau yra ir daugiau 
klausimų, kuriuos šiandien 
turime kelti. Pavyzdžiui, jau 
dabar akivaizdu, kad mažės 
Lietuvos vyriausybės parama 
užsienio lietuvių bendruo
menėms - kaip veiksime nau
jomis sąlygomis? Solidarumo 
mokesčio vargu ar pakaks. 
Kaip užsitikrinti finansinį pa
grindą?" - susirinkusiuosius 
provokavo Leonas Narbutis. 
Pasak jo, prieš trejus metus 
patvirtintos labai gražios PLB 
misija ir vizija. Neginčytinai 
svarbu išlaikyti ir ugdyti lietu
vybės dvasią, tačiau nepakan
ka vien apie tai kalbėti, bet 
reikia galvoti apie konkrečias 
įgyvendinimo priemones, 
įvertinti aplinkybes, kuriomis 
teks veikti. 

Kiek gaila, kad dėl laiko 
stokos diskusija šia kryptimi 
nebuvo išplėtota. Neabejoju, 
jog prie L. Narbučio pasisa
kymo minčių PLB dar ne kar
tą turės grįžti. Taip pat teks 
iškelti klausimą - kaip kalbėti 
taip, jog išgirstų kuo daugiau 
žmonių? Nes, deja, labai daž
nai PLB diskusijos tampa, vie
no iš dalyvio taikliu pastebė
jimu, pamokslavimu saviems. 
Susirinkusius provokavo ir 
Dalia Henke, kuri iškėlė klau
simą, ar PLB negalėtų pri
klausyti ir nelietuviai, kurie 
simpatizuoja Lietuvai ir nori 
prisidėti prie jos klestėjimo. 
Pasak Vokietijoje gyvenančios 
lietuvės, kartais nelietuvis yra 
daug lojalesnis Lietuvai nei 
daugelis lietuvių. Tuks pasiū
lymas susilaukė gana griežtos 
kritikos. Gudijoje gyvenantis 
Alfonsas Augulis atkreipė dė
mesį, jog PLB vienija lietu
vius. Jai priklausyti gali kiek-

vienas, kuris save suvokia kaip 
lietuvį. Lietuvai simpati
zuojančių nelietuvių telkimas 
- tai jau kitų organizacijų rei
kalas. Tukios organizacijos esą 
būtų labai naudingos, tačiau 
jų neverta painioti su PLB. 

Demokratijos žiedai 
ir spygliai 

Jau pirmą PLB seimo 
dieną galėjome įsitikinti, jog 
tai demokratiška organiza
cija. Ginčai dėl procedūrinių 
dalykų ir tvarkos gerokai vir
šijo jiems darbotvarkėje nu
matytą laiką. Nežinia, ar de
mokratija visada yra veiks
mingiausias sprendimų pri
ėmimo būdas, tačiau, kaip pa
brėžia demokratijos teoreti
kai, ji leidžia išvengti didelių 
nuklydimų. Tursi suprantamas 
susirinkusių noras kuo dau
giau laiko skirti diskusijoms. 
Tuo tikslu buvo sutrumpintas 
pranešimų laikas. Tučiau graži 
intencija išsamiai diskutuoti 
liko neįgyvendinta vien dėl 
to, kad ginčai dėl tvarkos ir 
valdybos rinkimų tvarkos 
užsitęsė tiek, jog paskui vos 
ne vos užteko laiko ir sutrum
pintiems pranešimams. 

Daugiausia aistrų sukėlė 
klausimas- ar darbotvarkėje 
turi būti fiksuotas valdybos 
narių skaičius ir kokiu būdu 
jie turi būti renkami. Ar kan
didatai turi būti siūlomi spon
taniškai, ar verta balsuoti už 
"komandų" sąrašus. Nugalėjo 
demokratinis impulsas ir nu
spręsta, jog kuo daugiau lais
vių ir teisių turi būti suteikta 
PLB seimo delegatams. Klau
santis diskusijų apie darbo
tvarkę, galima buvo išgirsti ir 
tam tikrų tarpusavio nepasi
tikėjimo gaidelių. Kita vertus, 
opozicijos, jei tik ji konstruk
tyvi, egzistavimas yra kiek
vienos demokratiškos organi
zacijos bruožas. Svarbiausia, 
jog abejonės būtų išsakomos 
viešai, o ne peraugtų į slaptą 
priešiškumą, griaunantį orga
nizaciją iš vidaus. 

Visos ataskaitos patvirtintos 

PLB seimas išklausė ir pa
tvirtino valdybos pirmininkės 
Reginos Narušienės, PLB 
Jaunimo sąjungos valdybos 
pirmininko Stasio Kuliavo, 
Garbės teismo pirmininko Al
gio Rugieniaus ir Kontrolės 
komisijos pirmininko Algi
manto Gečio pranešimus. 

Klausimų pranešėjams buvo 
nemažai. Pavyzdžiui, prie
kaištauta, jog į Jaunimo kong
resus susirenka santykinai ne
daug narių ir nustatomi pa
kankamai dideli dalyvio mo
kesčiai. Šį priekaištą gana 
taikliai atrėmė S. Kuliavas, 
pareikšdamas, kad tikrai ne 
susirinkusiųjų skaičius yra 
svarbiausia. Esą ir PLB seimo 
darbe dalyvauja mažiau nei 
du šimtai delegatų, tačiau tik
rai nereiškia, kad tai nesvar
bus renginys. Jis pabrėžė, jog 
jaunimo ugdymas, įtraukimas 
į bendruomeninę veiklą -
labai sudėtingas ir ypač svar
bus uždavinys. S. Kuliavui 
antrino ir kiti delegatai: "Jei 
nebus jaunimo, tai PLB neturi 
perspektyvų. Turi būti įtrauk
tos visos kartos, turi vykti 
natūralus atsinaujinimas". 

R. Narušienei daugiausia 
klausimų teko dėl jau minė
tos Užsienio lietuvių reikalų 
komisijos. Taip pat priminta 
ir PLB fondo problema. Šis 
Fondas neseniai paskelbė 
apie savo veiklos pabaigą. Pa
sak R. N arušienės, ji bandė 
įkalbėti Vytautą Kamantą at
šaukti šį sprendimą, tačiau 
nesėkmingai. Ji taip pat ap
gailestavo, kad PLB nepavyk.o 
gauti jokios Fondo ataskaitos. 
A. Gečys pristatė kiek pla
tesnį problemos kontekstą. 
Pasak jo, apie 1996 metus 
PLB fondui buvo suteiktos 
ypatingos teisės turėti savą 
Direktorių tarybą, kurios narius 
Fondas pats skyrė. Ilgainiui 
Fondas visiškai atsiskyrė nuo 
PLB ir tapo jam nepavaldus. 
Dabar esą būklė tokia, kad 
PLB neturi teisinių priemo
nių kaip nors paveikti Fondą. 
Kartu A. Gečys išsakė tvirtą 
įsitikinimą, jog V. Kamantas 
yra labai sąžiningas žmogus ir 
tikrai nė vienas Fondo centas 
nebuvo iššvaistytas. Fonde bu
vo Valdovų rūmams suaukoti 
pinigai. Jie perduoti Lietuvai. 
Thip pat Fonde buvusios lėšos 
perduotos Lietuvių fondui, o 
likusi nedidelė suma skirta 
likvidavimo išlaidoms. Prane
šimų - ataskaitų už per trejus 
metus nuveiktą veiklą pa
tvirtinimas simboliškai už
baigė vieną PLB istorijos pus
lapį. Koks bus naujasis - pa
matysime. (B.d.) 

Parengė Andrius Navickas, 
Bernardinai.It 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrcc1ion Rd. Toromo O M9A 5G l Tel.: 416-889·553 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JiJSL/ sutelktas 5. 03 m/11. dol. Fo11do 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 111/11. dol. pelno lietuvybės 
išlaiA.y mui Kanadoje, humanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių slude11tams. 

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. 
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TAUPOMOJI 
545KAITA 

"TFSA11 !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.35% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
S45KAITA 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 4 metų 2.65% 

5 metų 3.15% l metų iškeičiamas 1.15% 
1-------------l Neša metines ar sudėtines 

PAPI L DOMA 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 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanas 

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

l metų 1.20% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.10% 
4 metų 2.25% 
5 metų 2.75% 
l metų iškei~iamas 0.90% 
l metų JAV dolerių 0.85% 

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

1-------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 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 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 
Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
3.50% 
3.75% 
4.00% 
4.50% 
5.00% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
1--pa_g_al_p_ar_e_ika_l_av_im_ą _____ -l 5 metų 

1.35% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.15% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207·9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9·8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532· 1149 Pirm·Treč 9·3:30 Ketv 9·6 Penk 9·3:30 Šeši Uždorylo 
LIETUVIU KREDITO KOO PE RATYVAS 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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9-0SPORTAS Vili Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Lietuvoje (birž. 26-28 d.d.) 

Kanados lietuvių moterų krepšinio komanda VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje (birž. 26-28 d.d.) laimėjo sidabro medalį Ntr. D. Puterienės 

Mėgstamas darbas - laimingo gyvenimo laidas 
Žmonių išmintis sako: susirask 

įdomų darbą, ir laimė pati tave suras. 
Sių žodžių teisingumu aš jau ne kartą 
įsitikinau, susipažinusi su savo devy
nerių metų vaikaitės Linos dailiojo 
čiuožimo trenere Rasa Dzenkauskai
te-Budraitiene. Dar man būnant Flo
ridoje, Lina paskambino ir su pasidi
džiavimu pranešė, kad ji lanko dailio
jo čiuožimo treniruotes ir kad jos tre
nere yra triskart Lietuvos dailiojo 
čiuožimo čempionė. "Kai sugrįši į To
rontą, būtinai ateik pažiūrėti", - kvie
tė mane Lina. Kuri gi močiutė neat
skubės, išgirdusi tokią džiugią žinią? 

Tikrai buvo įdomu apsilankyti tre
niruotėje. Patenki į pastatą, pavadintą 
Ledo akademija. Čia yra didžiulė ledo 
aikštė. Skamba muzika, pagal kurią 
jauni įvairaus amžiaus čiuožėjai, va
dovaujami profesionalių trenerių, mo
kosi dailiojo čiuožimo meno. Tą me
ną įvaldyti nėra lengva. Reikia ne tik 
meilės šiai gražiai sporto šakai, bet ir 
gabumų, ryžto, užsispyrimo ir didelio 
didelio darbštumo. Todėl treniruočių 
metu ledo aikštėje vyrauja labai dar
binga nuotaika, susikaupimas ir, saky
čiau, entuziazmas. Ne veltui Lina ma
ne perspėjo: "Mamule, kai ateisi, tai 
man nemojuok ir nieko nesakyk, nes 
tai mane išblaškys". Daugelis kitų tre
nerių stebi savo čiuožėjus iš tam tikro 
nuotolio, o lietuvaitė trenerė Rasa 
Budraitienė visada ant ledo, šalia savo 
mokinių: tai pataiso, tai parodo, pata
ria, reikalui esant, čiuožia greta. 

Stebint ją pamatai, kiek daug ge
ranoriškumo, atidumo ir meilės ji ski-

Advokatas 

ria savo auklėtiniams. Trenerė pastebi 
ir skatina net ir mažiausią čiuožėjo 
pažangą, nuramina apkabindama, jei 
niekaip nepasiseka sėkmingai užbaigti 
šuolį ar kitą kokį sudėtingesnį judesį. 
Toks betarpiškas, sumanus ir kartu 
reiklus trenerės Rasos darbo stilius 
padeda čiuožėjams greičiau įvaldyti 
sudėtingesnius judesius, sėkmingiau 
dalyvauti Toronto miesto dailiojo 
čiuožimo varžybose. Darbas nenu
trūksta ir vasarą: ugdomas bendras 
čiuožėjų fizinis pasirengimas, grakštu
mas, grūdinama valia ir ištvermė. Žo
džiu, trenerė Rasa žino ir išmano savo 
darbą, ji turi tarptautinį profesiona
laus trenerio aukščiausio lygio dip
lomą. 

Rasa Budraitienė yra patenkinta 
savo darbu ir gyvenimu. "Neįsivaiz
duoju, kokį kitą darbą galėčiau dirbti, 
- sako trenerė. - Visas mano gyveni
mas - ant ledo. Atostogas turėjau tik 
gimus dukrai ir sūnui. Ir tai labai 
trumpas. Čiuožti pradėjau būdama 
ketverių metų. Nuo 7 metų jau žino
jau, kad noriu būti dailiojo čiuožimo 
trenere. Esu laiminga, kad ši vaikystės 
svajonė lydi mane lig šiol". Intensyvios 
daugelį metų trukusios treniruotės at
nešė Rasai sėkmę. Išsipildė jos svajo
nė: Rasa Dzenkauskaitė, būdama 15, 
16, 17 m., tapo Lietuvos dailiojo čiuo
žimo čempione. Buvo pakviesta į są
jungos rinktinę komandą, su geriau
siais tuometiniais čiuožėjais varžėsi 
dėl teisės dalyvauti Europos ir pasau
lio čempionatuose, visada gaudama 
gerą įvertinimą. 

Dar gyvendama Lietuvoje, Rasa 
pasirinko ir pamėgo trenerės darbą. 
Jai patiko ir sekėsi mokyti jaunuosius 
čiuožimo paslapčių, perduoti savo ži
nias, daugelio metų patirtį. Rasa Bud-

Buvusi Lietuvos dailiojo čiuožimo 
čempionė, dabar trenerė Rasa Dzen
kauskaitė-Budraitienė su savo moki
ne Lina Botyriūte, kuri dar tik prade
da savo sportinį kelią ledo aikštėje 

raitienė 1999 metais priėmė pasiūly
mą vykti į Norvegiją ir ten mokyti 
čiuožėjus jaunių čempionatams. Pen
kerius metus ji džiaugėsi įdomiu dar
bu. Norvegijoje dailusis čiuožimas yra 

ALGIS S. PACEV/ČJUS PACE, B.Sc., LLB. (nuo 1919 metų) 

PACE LAW FIRM 
• a m ninė žalo ) at iradu io iyyium u kūno 

užai jimu i ~ ie ykojima 
• imigracija j Kanadą 
• te tamentų udaryrna 
• paJikimų tvarkyrna 
• nekilnojam turt pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Li tuvos r 'publikos t i ės kJausimais 

295 The West Mall, 6th Floor Toronlo O M9C 4Z4 

el. 416 236-3060 Fa 416 236-1809 
Tinklalapi. : WW\V. pacelawtirm.com El. pašta~: lawyer. @nacelawfirm.com 

.& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.&. 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 

labai populiari sporto šaka; yra daug 
norinčių treniruotis, yra iš ko pasi
rinkti geriausius. Šioje šalyje Budrai
čiams gimė sūnus Lukas. Ne išdildomą 
įspūdį paliko atšiauri, bet nuostabiai 
graži šiaurės gamta, kalnai, fiordai, 
švarus oras. 

Pasibaigus sutarčiai, Rasa gavo 
kvietimą dirbti Kanados Britų Ko
lumbijos Chatham mieste. "Miestelis 
nedidelis, visai netoli Aliaskos. Jeigu 
Norvegijoje viskas suspausta kalnų, 
tai čia daug erdvės, tarp gyvenviečių 
dideli nuotoliai, labai ilgos žiemos. 
Mus pasitiko laukinė gamta: į kiemą 
ateidavo pasisveikinti lapė su lapiu
kais, atslinkdavo pasmalsauti jaunos 
meškos", - prisimena Rasa. Ji buvo 
paskirta dirbti vyriausia trenere. Apie 
sėkmingą trenerės darbą buvo rašyta 
laikraščiuose. Netrukus iš įvairių Ka
nados klubų pasipylė kvietimai dar
bui. Rasa pasirinko Torontą. 

Jau penkeri metai Budraičių šei
ma sėkmingai kuriasi ir dirba šiame 
daugiataučiame Kanados mieste. Pa
tenkinti ir laimingi. Visi turi įdomius 
užsiėmimus. Be darbo ledo aikštėje 
mėgstami trenerės užsiėmimai - šo
kiai ir joga. Jai labai patinka puošti ir 
gražinti savo namus. "Labai mėgstu 
būti namuose ir gaminti valgyti. Sten
giuosi sveikai maitinti savo šeimą", -
šypsosi Rasa. Vyras Audrius yra profe
sionalus šachmatininkas, turi šachma
tų didmeisterio vardą. Kai tik randa 
laisvesnio laiko, jis dalyvauja šachma
tų varžybose. 

Nukelta į 13-tą psl. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDYBAI 
vis didėjančius finansinius sun
kumus sudaro nesumokėtos są
skaitos už SKELBIMUS ir PRE
NUMERATAS. Pajamos mažėja, 
o spausdinimo bei kitokios su 
leidyba susijusios išlaidos kyla. 
Žiburių valdyba nutarė, kad pre
numeratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siuntimas 
nesusimokėjusiam skaitytojui 
bus nutrauktas. Prenumerato
riai prašomi įsidėmėti adreso 
lipdėje atspausdintą datą, kuri 
nurodo iki kol prenumerata su
mokėta. Leidėjai nuolat dėkingi 
visiems, kurie laiku susimoka ir 
remia lietuvišką spaudą. 



Mėgstamas darbas ... 
Atkelta iš 12-to psl. 

Devynerių metų sūnus Lukas yra atletiškas, puikiai žaidžia 
futbolą (soccer), yra pagrindinės komandos narys. Jo mėgsta
miausias užsiėmimas - fotografuoti. Mokyklos talentų kon
kurse Luko parengtas reklaminis fotoreportažas buvo pripa
žintas geriausiu. Keturiolikmetė Jurgita, kaip ir mama, gabi 
dailiajam čiuožimui: ji labai greitai ir lengvai išmoksta techniš
kai sudėtingus judesius. Mačiau ją ant ledo treniruočių metu. 
Žavėjo ne tik jos atliekamų figūrų sudėtingumas, didelis grei
tis, bet ir judesių grakštumas, susikaupimas, pasitikėjimas savo 

Jurgita Budraitytė, 
kaip ir jos mama Ra
sa Budraitienė, daug 
valandų praleidžia 
ant ledo. Kantrus 
darbas ir noras šokti 
"ledo šokius" galbūt 
jai padės užkopti ant 
garbingiausios - pa
saulio čempionato 
pakylos 

jėgomis. Jurgita svajoja tapti pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempione. Ji dar 
nenusprendė kam atstovautų - Lietu
vai ar Kanadai ... Būtų labai gerai, jei
gu atsirastų rėmėjų, kurie finansiškai 
padėtų Jurgitai siekti šio tikslo. 

Dailusis čiuožimas yra labai bran
gus sportas. Jaunoji čiuožėja neapviltų 
geradarių, kaip neapvilia savo tėvų ir 
daugelio čiuožimo mėgėjų. Ji per 4 
metus (rimčiau pradėjo treniruotis 
nuo devynerių metų) pasiekė jaunių 
lygį. Jį pasiekti mažiau talentingoms 
čiuožėjoms trunka 6-8 ir daugiau me
tų. Jurgita, kaip gabi daug žadanti 
čiuožėja, buvo pakviesta varžytis dėl 
teisės dalyvauti Ontario žiemos žaidy
nėse. Tarp 90-ties čiuožėjų ji pakliuvo 
į geriausių dešimtuką. Tačiau dalyvau
ti žiemos žaidynėse ji negalėjo dėl li
gos, bet buvo pakviesta į apdovanoji
mų teikimo iškilmes, kuriose dalyvavo 
pasaulio čempionas kanadietis Patrick 
Chan. 

Jurgita yra ne tik puiki čiuožėja, bet 
ir gera bėgikė. Ji dalyvavo Ontario 
provincijos lengvosios atletikos varžy
bose ir pakliuvo į baigmę, iškm:,odama 

pergalę 400 m ir 300 m bėgimo su kliūtimis varžybose. Sios dvi 
sporto šakos netrukdo viena kitai, o tik padeda tobulėti ir 
siekti užsibrėžto tikslo. Aš tvirtai tikiu, kad išsipildys Jurgitos 
svajonė. Nuoširdžiai to linkiu. Ji turi iš ko imti pavyzdį - iš 
savo daug pasiekusių tėvų. 

Tikiu, kad yra daugiau šeimų, galinčių pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti savo pasiekimais. Juk lietuvių tauta yra labai gabi 
tauta. Aldona Barbatavičienė 

(Ntrs. D. Botyrienės) 

Ar pastebėjote, kad ... 
(Iš to paties vardo knygos) 

• Afrikoje žmonės miršta 
nuo bado, o Amerikoje nuo 
persivalgymo. 

• Ateistų kova prieš Die
vą įrodo, kad Dievas yra; jei 
jo nebūtų, tai niekas apie jį ir 
nekalbėtų. 

• Geriausias būdas pama
tyti žmogaus būdą - išrinkti jį 
į valdžią. 

• Skirtis su savo draugais 
dar nėra taip liūdna, kaip skir
tis su savo pinigais. 

• Tiktai parašas ant mo
dernios tapybos paveikslo pa
sako, kaip jį reikia pakabinti. 

• Visada geriausia skolin
tis pinigų iš pesimisto, nes jis 
nesitiki jų atgauti. 

• Žmonės yra keisti: jie 
klausia jūsų nuomonės, o ją 
išgirdę ant jūsų supyksta. 

• Motina pirmoji išmoko 
savo vaiką kalbėti, o kai šis 
jau kalba, prašo patylėti. 

• Trys žmonės lengvai gali 
išlaikyti paslaptį, jeigu du iš jų 
yra mirę. 

• Nesvarbu, kiek geroki
tiems padarytumėte, jie prisi
mins tik tai, ką jūs padarėte 
blogo. 

Liudas Stankevičius, 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunystės ir dainos šventė 

Lietuvos tūkstantmečiui skirtoje dainų 
šventėje Amžių sutartinė gausiausia dalyvių 
grupė - moksleiviai ir jaunuoliai. Daugiabalsis 
16,000 dainininkų choras Vingio parko aikš
tėje išdainavo savo mėgstamiausias liaudies ir 
šiuolaikinių kompozitorių dainas. Koncertas 
prasidėjo J. Marcinkevičiaus Tai gražiai mane 
augi.na eilėraščio žodžiais, pakiliai skambėjo 
Tautinė gi.esmė, Čiuta čiutoji, Baltas paukštis, 
Senos mašinėlės, Vilniaus mozaika ir kt .. Kartu 
su jaunimu dainavo dainininkai Gytis 
Paškevičius, Gintarė Jautakaitė. Ant pakylos 

Esame tūkstantmečio šventėje, esame kartu -
tai svarbiausia priežastis šypsotis. Atokvėpio 
valandėlė dainininkų ir šokėjų grupei 

N tr. Bernardinai.It 

jungtinį styginių orkestrą pakeitė akordeo
nistų grupė. Moksleiviai šoko tautinius šokius, 
kartu su tėvais dalyvavo ansamblių, folkloro 
dienos programose, savo pačių sulankstytus 
baltus popierinius paukščius leido virš Ka
tedros aikštės. Žolynų vainikais ir tautiniais 
drabužiais pasipuošę, jauni, smagūs, jie savo 
buvimu šventėje patvirtino, kad yra kam per
duoti šimtmečiais sukauptą liaudies kūrybos 
ir meno, tradicijų lobyną, išsaugoti visai Eu
ropos kultūrai savitą nematerialaus paveldo 
dalį. Inf. 

Smagu, kai dainuoja ir šoka mamos ir jų vai
kai Ntr. DELFI 

Geros nuotaikos šventės dalyviams nesugadi
no netgi vasaros lietus Ntr. DELFI 

Montreal, QC Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras" Trakuose Ntr. D. Puterienės 
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Labdaros slaugos namų lėšų telkimo komitetas, rengiantis "Auksini vakarą" spalio 24 d. D kaiRs: Eric Harela, Angelė Ambrw.aitienė, kopim»ininkė Angelė 
Abromaitytė, Mary Anne ICnilikienė, Audra Rnsinaitė, Aušra Kar.kienė, Judita Kavaliaus.kienė, Janet Kriščiūnienė, Rima Pilipavičius, Zita Semeniuk, 
kopirmininkė Giedra P»lulionienė, Liudas Kriščiūnas, Linda KmkkeI; Dalia Valadkienė. Trūksta Gražinos Stauskienės. Tulesnė informacija m.labdara.com, 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 

AtA 
VIKTORAS PILKAUSKAS 
mirė 2009 m. gegutės 18 d. Hamiltone, ON, 

sulaukęs 88 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje 1920 m. birželio 15 d. Buvo 
Aukštesniosios technikos mokyklos Kaune absolven
tas, Kanadoje ilgą laiką dirbo STELCO bendrovėje 
Hamiltone. Liko liūdintys giminės Lietuvoje ir artimi 
draugai Kanadoje bei JAV. Palaidotas geguf.ės 21 d. iš 

Hamiltono Aušros Vartų parapijos Holy Sepulchre 

kapinių mauzoliejuje Burlingtone, ON, šalia anksčiau 
mirusios žmonos Janinos. 

Vanduo 

Liūdintys giminės Lietuvoje ir 
artimi draugai Kanadoje bei JAV 

pasigamina pats organizmas, 
endogeniniu būdu: su seilėmis 
- 1.5 litro, 15 litro pagamina 
skrandžio sultys, 0.7 litro-ka
sa, 3 litrus - žarnynas, 0.5 -
tulžis). 

Suaugusio žmogaus orga
nizme yra apie 68% vandens. 
Iš jo - kraujyje 90%, raumeny
se -77%, smegenyse - 85%. 
Nevalgęs žmogus gali išgyven
ti iki 40 parų, o be vandens tik 
8. Tuigi vanduo mūsų kūnui 
yra labai svarbus elementas. 

Mikrobiologiškai užterš
tas vanduo gali išplatinti žar
nyno ligas. Virinant vandeni 
jame esantys mikroorganiz
mai sunaikinami. Vandenį rei
kia tik.rinti, kad jame nebūtų 
nitratų - jie vandens spalvos, 
skonio ir kvapo nekeičia. Nit
ratų kiekį turi tirti labora
torija. Rasa Norkutė 

AUKOJO 
1"&1!KĖS ŽIBURIAMS 

$50-V. Stankus, P. Armo
nas, R. Dunphy, .kun. A Ba
~as, P. Saplys; .s20 - I. ~
ms, $15 - R. ŠVainauskas, $10 
- L. Šlenys, H. Vaitaitis, J.V. 
Dunčia, V. Kairys, P.K. Alšė
nas; $5 - J. Vaičys. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $150 - V. Šniuolis; 
$120 - B. Kudžma; $110 - S. 
Naumus, S. Virkutis; $100 -
M. Radžiūnas, I. Ehlers, L. 
Ehlers; $90 - V.I. Liškauskas, 
M. Bulvičius, A. Žebertavi
čius, V. Šukys, J. V~lis, kun. 
G. Mieldažis, A. Čiaučionas, 
V. Beniušis, G. Rudinskas. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą prideda ir 
auką. 

Prašo pagalbos 
Indijoje dirbantis misio

nierius kun. Paul Cruz prašo 
rašiklių, pieštukų, Rožinių, 
vartotų kortelių, žurnalų bei 
kitų dalykėlių, tinkančių vaikų 
užsiėmimams. TŽ pasiekusia
me laiškelyje jis rašo, kad jo 
aplinkoje gyvena apie 5000 
vaikų, veikia trys mokyklos. 
Aukotojus prisimena savo 
maldose. Adresas: Fr. Paui 
Cruz, Kottiyam Post Office, 
Kollam - 691571, Kerala
India. 

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

Vandenį sudaro vandeni
lis ir deguonis. Vandenilio yra 
trys izotopai - lengvas, sun
kus, labai sunkus. Deguonį su
daro taip pat trys -vieno mo
lekulinis svoris - 16, kito - 17, 
trečio - 18. Vanduo yra 42 me
džiagų mišinys. Didžiausią da
lį sudaro lengvasis vanduo. Iš 
sugedusio čiaupo per parą nu
teka apie 1500 litrų vandens. 
Be vandens žemėje nebūtų 
augmenijos, todėl nebūtų de
guonies ir gyvybės. Vanduo -
geriausias pasaulyje tirpiklis. 
Jis tirpdo, bet pats nepakinta. 
Visų medžiagų tirpalai, cirku
liuojantys žmogaus kūne, irgi 
yra vandens tirpalai. Vandens 
paviršiuje yra nepaprastai di
delė molekulių įtampa. Auga
lai iš dirvos lengvai pasiima iš
tirpusias druskas, drėgmę. 

Žmogus per dieną turi iš
gerti du-tris litrus vandens. Į 
tą kieltj įeina vaisiai, sriubos ir 
visi kiti, turintys skysčių, mais
to produktai. Gryno vandens 
patartina atsigerti tik iš ryto, 
dar nieko nevalgius, kad pra
valytų inkstus, kepenis. Jei 
darbe negalime valgyti sriu
bos, kietą maistą, kutj atsine
šame, nors vandeniu uhiger
kime, dar nenuriję kąsnių. Tui 
apsaugos nuo sauso maisto 
susikaupimo žarnyne ir ap
Sallg!>S nuo storėjimo. 

~W~:t\I~~ 

Zmogaus organizmui kas
dien reikia 10 litrų vandens (jį 

DENT~L C~R.E 

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

2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

TĖYIŠKĖS i.IBURllĮ interneto thddalapis mm-tmib.rnm Iaukiajūsą 
ap~. Jame mite naudingos informacijos apie prenumeratas, 
skelbim.1111 ir pan. 'Illip pat plėlite pasiskaityti šios savaitės numerio 
15 ir 16 psL Kvieliame siqsti saw pulabu eleldroniDiu paštu -
tml'b@rops.mm, 

Ntr. R. Puterio 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affdiated 

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 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AU KŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS IPATARNAVI MAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Poi nt Road 

G pietus nuo Bloor. netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

~<ESJ'1\l~lf\S 
ARJ s~ruoao 

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

• skulptūros {paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių 
2009 m. liepos 8 ir 22 d.d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU i Vilnių 

2009 m. liepos 8 ir 22 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI i.ki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head oftice. 
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Dalis lietuvių Toronto High Parke sekmadienį, liepos S, dalyvavusių Thutos himno giedojime kartu su viso pasaulio lietuviais, minint Lietuvos 1000-metį ir 
"Ambersail" jachtos sugtjlimą į Lietuvą, ulbaigus Tūkstantmttio odisėją Ntr. R.. Jonaitienės 

6J#:i{Įanw-1te d F ARM 
Your Farm in the City 

f\l.ES\\ S1Hb~ ~~i;s P;.k y'"' o.. 
12asP Also... ~ 
~ • • BlackCurranls • Ye//owSeans ~ 

~ • Red Curr.nts • Green BHns ~. 
• •Pea5' 

P 1ck Y our (),.„ Hours 

Monday to Fr iday S11turday & Sunday 
8:00 am to 8:00 pm 7:00 am to 4:00 pm 

e 8100 Steeles Ave. East, Markham 
„ t 905-294-3275 

www.WhittamoresFarm.com 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"V.A.L LEP.A.GiE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

... P"OOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... VIETIN" NEJAUTRA IR 

Cl-llRURGINIS GYDYMAS 

... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

• PLOKŠCIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLA IS 

+ PRllMAME VISUS 
'---=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRJJMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„OLS.OLI P 

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

TEL: (416) 237-1893 

GALVOJATE PIRKTI 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 
'Not intended to solicit properties currently listed for sale 

FAX: (416) 237-0426 

SKAUTŲ VEIKLA 

• LSS skelbia fotografijų 
konkursą. Nuotraukas siųsti iki 
š.m. rugsėjo 15 d. adresu: LSS 
Foto konkursas, e/o Mr. J. Tumu
laitis, 3137 Kenilworth Ave. #1, 
Berwyn, IL 60402, USA. Nuo
traukos turi būti iš skautiškos 
veiklos - sueigų, stovyklų, iškylų 
-niekur nerodytos ir nespausdin
tos. Dalyvių grupės: 6-10 metų, 
11-13 metų, 14-17metųir18-23 
metų amžiaus. Nuotraukos bus 
vertinamos pagal originalumą, 
kompoziciją ir meniškumą. Ver
tinimo komisiją sudaro: J. Thmu
laitis - pirm., E. Butėnas, A Ke
zys ir v. Lletuvnink:as. Laimėtojai 
bus paskelbti ir premijos įteikia
mos per SkauJų aido 85 m. sukak
tuvinį pokylį š.m. lapkričio 14 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Inf. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, 'Vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros jvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems i užsieni ir 
at.ykstanti.ems i Kanadą. Sbm
binti Mariui Rnsinui tel. 416 
588-.2808 ext. 26 dienos metu. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
Ir 

MISSISSAUGOJE 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Šį sekmadienį, liepos 26, 

pamaldos 11.15 v.r., kurias ves 
Paulius Kravecas. Anapilio žinios 

• Vasaros sekmadieninėms 
Mišioms Lietuvos kankinių 
šventovėje lomkose padėtos 
knygelės su Mišių atsakais ir 
keliomis žinomomis giesmėmis. 
Skatiname visus Mišių dalyvius 
balsiai atsakinėti, kartu giedoti 
ir nelikti tik Mišių Aukos ste
bėtojais. 

• Prel. J. Staškevičius iš 
atostogų grįš liepos pabaigoj. 

• Liepos 26, sekmadienį, 
Wasaga Beach Gerojo Ganyto
jo šventovėje Mišios bus vėl au
kojamos įprastu laiku 10.30 v.r. 
Jas aukos svečias kun. Gintaras 
J onikas~ kuris šiuo metu dar
buojasi Sv. Jurgio lietuvių para
pijoje Ročesteryje. 

• Rugpjūčio 23, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Iškilmės bus 
pradedamos lauke prie Kana
dos kankinių šventovės 2.30 v. 
p.p. Kryžiaus kelio ėjimu. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 2 v. 
p.p. Iškilmingos Mišios šven
tovėje - 3 v.p.p. Po Mišių bus 
eisena prie lietuviškojo kry
žiaus, pastatyto Lietuvos kanki
nių garbei, ir maldos ten bus 
užbaigiamos Lietuvos himnu. 
Autobusas tą dieną į iškilmes 
išvažiuos iš Hamiltono 10.45 
v.r. ir sustos paimti maldininkų 
prie Prisikėlimo šventovės To
ronte 11.45 v.r. Norintieji va
žiuoti autobusu prašomi kuo 
greičiau registruotis pas Reginą 
Choromanskytę tel. 905 527-
6440 arba Prisikėlimo parapi
joje tel. 416 533-0621. Kaina 
kelionei autobusu $15. 

• 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. 

• Arkiv. Sigitas Tamkevi
čius prašo paramos Kauno ar
kivyskupijoje veikiantiems Vai
kų dienos centrams, kuriuose 
benamiai ir skurdan patekusių 
šeimų vaikučiai pavalgo, pa
ruošia pamokas, praleidžia sa
vo laisvalaikį ir randa prieglobs
tį bei užtarimą. 

• Vysk. Jonas Kauneckas 
prašo paramos Kun. A. Lipniū
no Jaunimo kultūros centrui, 
kuris rūpinasi Panevėžio vysku
pijos jaunimo katalikiškąja 
veikla, tuošia evangelizacijos 
dienas, Sv. Rašto kursus, orga
nizuoja maldos grupes, Kry
žiaus kelius, naktiyius budėji
mus prie išstatyto Svenčiausio
j o, tautinių bei religinių datų 
minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui va
saros stovyklas. 

• Mišios liepos 26, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Eleną ir 
Julių Jasiūnus; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje liepos 26, 
sekmad., 10.30 v.r. už a.a. Bro
nių Pakštą; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 25, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Oną Vėžauskienę. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Jš anks
to dėkingi - TZ leidėjai 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Visi Pirmąją Komuniją 
priėmę berniukai ir mergaitės 
yra kviečiami sekmadieniais pa
tarnauti Mišiom. Ypač 8 v.r. ir 
12.15 v.d. Mišiom yra reikalingi 
patarnautojai ir skaitovai. Būtų 
gražu, jei tėveliai, atvežę vaiku
čius patarnauti Mišioms, su
tiktų atlikti ir Mišių skaitinius. 
Kad būtų galima tinkamai pasi
ruošti ateinančiam sekmadie
niui, Mišių skaitinius galima 
gauti zakristijoj. 

• Pakrikštytos Olivia ir Isa
bella, Antoinette (Skalinski) ir 
Steve Dodak dukrelės. 

• Parapijos biblioteka vasa
ros metu bus atidaryta rugpjū
čio 2 d., nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 
Bibliotekai vadovauja Gitana 
Judvytytė. 

• The Catholic Register, To
ronto arkivyskupijos leidžiamo 
savaitinio laikraščio leidėjai vis 
skatina, kad mūsų parapijiečiai 
tą laikraštį prenumeruotų. Laik
raščio adresas: The Catholic Re
gister, 1155 Yonge St., Toronto, 
ON, M4T l W2. Telefonas 416 
934-3410. Prašom paminėti, kad 
priklausote Prisikėlimo parapi
jai (Resurrection parish). 

• Artėja maldininkų kelio
nė į Kanados kankinių šventovę 
Midlande Lietuvos kankiniams 
pagerbti. Programoj yra numa
tytas Kryžiaus kelias 2.30 v.p.p. 
Po to - 3 v.p.p. Mišios švento
vėje. Prieš Mišias bus klausoma 
išpažinčių. Po Mišių kunigai ir 
Mišių dalyviai procesijoj nueis 
prie lietuviško kryžiaus, kur, 
sukalbėjus maldą, sugiedojus 
giesmę bei Tautos himną, bus 
baigta programa. Yra galimybė 
keliauti į Midlandą autobusu 
už $15. Autobusas nuo šios pa
rapijos važiuos apie 12 v.d. No
rintys keliauti autobusu pra
šomi užsiregistruoti parapijos 
raštinėje. Dar yra 12 vietų. 

• Mišios sekmadienį, liepos 
26: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už Joseph, 
Izidoro ir Goretti; 10.45 v.r. -
už a.a. Leokadiją Nevulienę, už 
Birutę (10 met.) ir Joną (2 met.) 
Aukštaičius, už a.a. Alfonsą ir 
Salomėją Pundžius; 12.15 v.p.p. 
už a.a. Eleną Šimaitienę. 

• Sekmadienį, rugpjūčio 2, 
"Civic Holiday" savaitgalį, pa
maldų nebus. 

Labdaros fondo 
žinios 

• Labdaros fondo valdyba 
posėdžiavo liepos 13 d. Buvo 
padaryti pranešimai Slaugos 
namų vedėjo Robert Berg ir 
administratoriaus Eric Harela. 
Palengvinti praėjimą iš gyven
viečių šalia parapijos yra įrengti 
varteliai įėjimui į Prisikėlimo 
parapijos autoaikštę. Valdyba 
dėkoja J. Juodžiui už paaukotą 
medžiagą šiam projektui. Kitas 
valdybos posėdis - rugsėjo 16 
d., 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Spalio 24 d. įvyks "Auk
sinis vakaras" St. George Golf 
and Country Club. Gautos lė
šos bus panaudotos pastatyti 
įėjimo į Slaugos namus uždan
gai. Kviečiame visus dalyvauti 
pokylyje ir paremti šį projektą. 
Dėkojame E. Makausko šeimai 
už $812.68 auką a.a. mamytės 
Bronės Makauskienės atmini
mui. Ačiū aukotojams: $500 -
"Shoppers Drug Mart Life 
Foundation"; $200 - Stan En
terprises, S. Gverzdys. Lėšų tel
kimo komiteto posėdžiai bus 
liepos 28 d., rugpjūčio 4 d. ir 
rugpjūčio 25 d. Prašome aplan
kyti Slaugos namų tinklalapį 
www.labdara.com. GP 

Prasidėjo Kretingos 
stovykla 

"Kretingos" stovykla pra
sidėjo praeitą sekmadienį vėlia
vos pakėlimu ir 11 v.r. Mišio
mis. Dviejų savaičių lietuviškai 
kalbantiems vaikams stovyklos 
komendantai yra Marius ir Li
na Poskočimai, kapeliono pa
reigas eina prel. E. Putrimas, 
jam talkina du pranciškonai 
diakonai Antanas Blužas, OFM, 
ir Alvydas Virbalis, OFM, svei
katos reikalus prižiūri gailestin
goji sesuo Rasa Chomyc ir dr. 
Daiva Norkienė, vyr. šeiminin
kė Renata Bukauskienė, sto
vyklos sargai W. Dauginis ir R. 
Turūta. Stovyklauja apie 90 vai
kų, kuriuos prižiūri apie 50 va
dovų. 

A.a. Jonui Nacevičiui mirus, užjausdami žmoną Rūtą, dukrą 
Margaritą, sūnų Edvardą ir jų šeimas bei visus gimines, Tėviškės 
žiburiams $50 aukojo Ramūnas ir Irena Kalvaičiai, Boston, MA. 

A.a. Antanui Beresnevičiui mirus, užjausdama jo žmoną Onytę ir 
šeimą, Sabina Gotceitienė Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

Šv. Jono lietuvių kapinių mašinų vajui aukojo: $1000 - P. ir Z. 
Jonikai; $300-1. Nacevičienė, B. Kalpokienė, Z. Vaičeliūnienė (a.a. 
Juozo, Alekso, Arūno Vaičeliūnų atminimui); $200 - A. ir K. 
Ratavičiai, R. Celejewski, S. ir V. Piečaičiai; $100- O. Juodikienė, A. 
ir J. Gudavičiai, M. ir J. Zubrickai, N. Šimkus; $50- L. Stosiūnas. 
Dėkojame aukojusiems. Int: 

Penki akordeonistai, atvykę į Lietuvos himno giedojimąToronto 
High-Parke š.m. liepos 5 d. Ntr. R. Rusinienės 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos komitetas ruošia išleistuves kle
bonui kun. Gediminui Mieldažiui rugpjūčio 9 d., po 11 val. Mi
šių parapijos salėje. Bus šilti pietūs, vynas ir kava su pyragais. 

A.a. Edvardas-Petras Keršulis, 73 m. amžiaus, mirė liepos 
10 d. Liko žmona Eileen, duktė, du sūnūs su šeimomis ir vaikai
tis. Atsisveikinimo pamaldos buvo J.F. Wilson laidotuvių namuo
se, Verdun, QC, liepos 18 d. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugijos atlaidai - sekmadienį, liepos 26. Narės 

ir svečiai kviečiami dalyvauti šv. Mišiose ir pietuose. VL 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbietos draugija švęs 
90 metų jubiliejų sekmadienį, rugsėjo 20. Draugija per daugelį 
metų turėjo daug pirmininkių ir komiteto narių. 1982 m. komi
tetą sudarė (iš k.) J. Kausakienė, J. Taparauskienė, pirmininkė 
O. Kreivienė, N. Domachevski, D. Alanskienė 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Savaitraštis Atgimimas 
skelbia konkursą "Padovanok 
Lietuvai viziją" ir kviečia visus 
Lietuvos ateičiai neabejingus 
žmones siūlyti savąjį šalies sėk
mės receptą Tūkstantmečio 
Lietuvai. Iki rugsėjo 30-osios 
visi norintys gali savąjį Lietuvos 
ateities planą, užimantį iki 10 
puslapių, siųsti į Atgimimo re
dakciją. Konkursą "Padovanok 
Lietuvai viziją" globoja Lie
tuvos prezidentė Dalia Gry
bauskaitė. Konkurso prizinis 
fondas - 15,000 litų. Specia
liuosius prizus įsteigė bendro
vės "Omnitel" ir "Stumbras". 
Konkurso sąlygos: vizijų lau
kiame iki rugsėjo 30 d.; teksto 
apimtis - ne daugiau kaip 10 
puslapių; kiekvienos vizijos 
pradžioje pateikti trumpą san
trauką; pasiūlyti savo viziją gali 
ir asmuo, ir organizacija; vizi-

NON-SMOKING student wan
ted to share house in Islington
Kingsway area. Parking available. 
Contact Ramonas: r.vvte@hot 
mail.com 

DĖMESIO 
MIELI SKAITYTOJAI! 

Tėviškės žiburių 

paskutinis numeris 
prieš atostogas bus 

liepos 28 d. Po atostogų 
pirmas numeris išeis 

rugpjūčio 25 d. 

FAX: (514) 766-1349 

jos siunčiamos: elektroniniu 
paštu - vizija@atgimimas.lt ar
ba paprastu paštu - "Padova
nok Lietuvai viziją", T. Vrub
levskio g. 6, LT 01143 Vilnius; 
vizija turi atitikti vieną pasiū
lytų temų. Konkurso darbus 
vertins Elena Leontjeva, Moni
ka Garbačiauskaitė, Indrė Ma
karaitytė, Robertas Dargis, 
Antanas Zabulis, Vladas La
šas, Vygaudas Ušackas, Algis 
Čaplikas, Algirdas Čiburys, 
Tomas Balžekas, Alvydas Jo
kūbaitis, Romas Sakadolskis. 
Labiausiai patikusią viziją rinks 
ir interneto skaitytojai portale 
www.delfi.lt. Daugiau informa
cijos: Dalia J ankaitytė, dalia
@atgimimas.lt, Vytautė Šmai
žytė, vytaute@ atgimimas.It. 
Telefonas pasiteirauti: (8 - 5) 
261 9608; (8 - 5) 231 3424. 

Vytautė Šmaižytė 

D. CO STRUCTIO 

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 




