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Pabaiga be pabaigos 
Gegužės 9-oji yra laikoma Antrojo pasaulinio karo 

pabaigos diena. Dabar vieni ją iškilmingai švenčia, kiti mini 
ar tik prisimena. 

T OJI karo pabaiga sukėlė ne tik džiaugsmą ir perga
lės šūksni_us,_ ?et ir tam ~ik:ą. ~isokeriopą sumaištį. 
Mūšius laimeJę generolai kele sampano taures, pra

laimėję slapstėsi; motinos raudojo, kad sūnūs nebegrįžta, 
kitos - kad juos prievarta traukia į armiją; vieni džiūgauda
mi grįžo į savo gimtąsias šalis, kiti tel~~s~ į b~nami~ sto~~
las; vieni buvo varomi į kartuves, kiti hpo Į garbes tnbu
nas ... O tam karui dar neprasidėjus, prieš šešerius metus 
niekas nežinojo, kam koks likimas bus skirtas. Tik buvo ti
kėta, kad po tokio baisaus karo, pareikalavusio milijonus 
žmonių gyvybių, bus atstatyta ne tik taika, bet ir tiesa. Deja, 
Jaltoje, Teherane, Potsdame tebuvo sprendžiamas grobio 
pasidalinimas maždaug imp~rialist~nėmis ?ormomis. Mes. !r 
kiti baltiečiai likome aukomis, kunų pareikalavo okupaciją 
toliau tęsti išdidusis Stalinas. Apie prieškarinių sienų atsta
tymą net jokių užuominų nebuvo. O v~s d_ėlto neti~sl~ b?t~ 
sakyti, kad mes būtume buvę abso!mtus prala1meto_Jai. 
Baltijos valstybių prijungimo prie Sovietų Sąiungos nepripa
žinimas buvo mūsų laimėjimas, skatinęs skintis kelią į laisvę 
patiems. Ir tai vyko, nors tas kelias buvo ilgas, kruvinas ir 
tautą supriešinęs, kas, deja, nėra išsilyginę nė šiandien. Da
vę įsakymus nužudytus laisvės kovotojus išmėtyti turgų 
aikštėse, tie savanaudžiai Maskvos treniruoti vadai ir vadu
kai 50 metų tvirtai įsikabinę laikėsi valdžios vietelėse, o At
gimimui prasidėjus, apsiskelbę nauja~~-var~ais_, vė~~pg~udi
nėja tautą. Nebūtų įmanoma suskaicmotl, kiek s1tok1ų ar 
panašių pastabų jau buvo sakyta įvairiomis ~rogo~is i: vi: 
sakiais būdais - viskas vistiek dar slenka kaip pras1verzus1 
vulkano lava. 

P ASIRODĖ pareiškimų, kad Velykų proga valdžiai 
linkėta santarvės, supratimo, p~oti~gų_ -~prendimų ir 
susitaikymo su tauta ... Pastarasis hnke11mas nesma

gus, bet jis atviras, nuoširdus, o svarbiausia -v ~aiklia~ ~pibū
dinantis apgailėtiną vidinių santykių būklę. Crn tuoj ir per
šasi mintis, kad labai rūpinamės gerų santykių su kaimynais 
politika, o nematome ar nenorime matyti, kas dedasi ':11-ūsų 
pačių kieme. Tad iškyla ir klausimas, ar ne nuo to kiemo 
reikėtų pradėti darbuotis įvairių santykių dirvonuose? Ar 
ne svarbiau būtų šičia priimti gerus, naudingus sprendimu~ 
prieš dairantis, kas už Lietuvos ribų mums. ger~s, ko tenai 
reikėtų. Atėjus pavasariui, vis dar nuostohngai t_ebekovo
jant su ekonominės krizės užtvindintu nuosmukm, rodos, 
klausimas vykti prezidentei į Maskvą ir padėti švęsti "perga
lės" šventę ar ne, neturėtų per daug sukti galvų. O svarsto: 
ma diskutuojama - be reikalo eikvojamas laikas. Visa tai 
ta~pa pavyzdžiu, kaip galima veikti dėl veiklos, kaip užsiim
ti svarbiomis smulkmenomis, nejudinant nesvarbių stamb
menų. Žinoma, kas nors sakytų, kad nuolankūs s~ntyki~i su 
didžiuoju kaimynu nesanti smulkmena. Yra betgi pagrmdo 
tvirtinti, kad yra. Turguje joks rimtas prekeivis nepyks ant 
kliento, jei šis užlips netyčia ant jo kojos. Taigi, verslas yra 
verslas o šventės - šventės. Todėl ne visų valdžios pareigūnų 
lakscyn;_ai po pasaulį neša valstybe~ naudo~. A~rkš~i~i -)ie 
daug kainuoja. Ir tai galbūt yra taip pat viena 1s pnezasc1ų, 
kad tauta pyksta. Linkėtina susitaikyti. Reikėt~ ko n~:s 
daugiau, kad lietuviai savo išlaisvintoje, atkovotoje že~eJe 
nebesijaustų esą bejėgiai, kad žmonėm_s n~be~ūtų pa~nnd_o 
ir reikalo teigti, jog teisingumo valdž10s Įstaigose nera,v ir 
nebekiltų įtarimas, kad jau esame susitaikę su blogiu. CS 
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Svarbūs ryšiai ir susitikimai 
Lietuvos užsienio reikalų ministerio vizitas Kanadoje ir Baltiečių 

vakaras parlamento rūmuose 

Baltiečių vakaro, įvykusio š.m. gegužės 4 d. Otavoje, lietuviai dalyviai 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Kanados Baltiečių fede
racija gegužės 4 d. Otavoje, 
parlamento rūmuose surengė 
29-ąjį Baltiečių vakarą (Baltic 
Evening - Soiree Balte). Isto
riškai šis renginys buvo orga
nizuojamas suteikti baltiečių 
bendruomenėms progą susi
tikti su įvairiais šių kraštų būk
le besidominčiais parlamenta
rais ir kitais valdžios pareigū
nais, juos informuoti apie mū
sų bendruomenėms rūpimus 
klausimus, kad valdžios lyg
menyje būtų apie juos sklei
džiamas platesnis supratimas. 
Prieš nepriklausomybės atsta
tymą tokių susitikimų tikslas 
buvo labai aiškus. 

Baltiečių valstybėms at
gavus nepriklausomybes galė
jo atrodyti, kad ryšių palaiky
mo svarba sumenkėjo, tačiau 
jau 20 metų atsikuriančioms 
tautoms, besistengiančioms 
tinkamai atsiliepti į įvairialy
pius iššūkius įstojant į pasau
lio modernių valstybių gretas, 
paaiškėjo, jog ir dabar taip 
pat svarbu joms prisistatyti 
skirtingose arenose, supažin
dinti kitas valstybes, ypač di
džiąsias, su savo tikslais, pa
siekimais ir pažanga. 

Tokiu pat tikslu yra ren
giami tų valstybių pareigūnų 
susitikimai su kitų kraštų va
dovybėmis. Todėl renginys 
kaip Baltiečių vakaras vis tik 
turi aktualų tikslą, ypatingai 
pastaruoju metu, kai vakaras 
rengiamas kurios nors iš tų 
valstybių pareigūno vizito me
tu. Šiais metais Kanados lietu
vių bendruomenė savo ruožtu 
rengė Baltiečių vakarą Lietu
vos užsienio reikalų ministe
rio Audroniaus Ažubalio dar
bo vizito Kanadoje proga. 

URM delegacija 

Šis, pirmasis užjūrio vizi-

Baltiečių vakaro garbės svečias Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris Audronius Ažubalis (kairėje) gegužės 4 d. su vakaro 
globėja senatore Raynell Andreychuk, Lietuvos ambasadore 
Ginte Damušyte ir Kanados imigracijos, pilietybės ir daugia
kultūriškumo ministeriu Jason Kenney 

tas naujose pareigose, prasi
dėjo apsilankymu Toronte. A 
Ažubalis gegužės 2 d. su jį ly
dinčia delegacija apžiūrėjo 
vietines lietuviškas instituci
jas, posėdžiavo su KLB krašto 
valdyba ir susitiko su visuo
mene Toronto Lietuvių Na
muose. Toje popietėje, daly
vaujant maždaug šimtui lietu
vių, Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pir
mininkė Joana Kuraitė-Lasie
nė pristatė ministerį ir delega
cijos narius. Ministeris trum
pai pakalbėjo apie Lietuvą ir 
jos pasiekimus bei patrauklu
mą užsienio investuotojams 
IT ir ryšių srityje. 

Užsienio lietuvių reikalus 
jis pripažino esant papildomu 
URM uždaviniu, kuris pri
klauso nuo finansų. Anksčiau 
jais rūpinęsis Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas 
panaikintas, o tai galėjusi būti 
klaida, tačiau atitaisyti jos ne
įmanoma. Svarbiausias būdas 
išlaikyti lietuvybę svetur yra 
per švietimą, kuris bus remia
mas įvairiomis formomis. Dėl 
pilietybės išsaugojimo minis-

teris teigė, jog apeiti Konsti
tuciją įstatyminiais "triukais" 
nėra geras kelias, ir tuo tarpu 
reikia laukti aiškinimosi baig
ties. 

Jo teigimu, Lietuva ambi
cingai žiūri į ateitį, siekdama 
tapti Europos inovacijos cent
ru, kaip narė Šiaurės valsty
bių regiono, apimančio Skan
dinavijos šalis ir turinčio iš vi
so 85 milijonus gyventojų. 
Nauja šio regiono samprata, 
kuri bus parengta iki 2011 m. 
balandžio mėnesio, padėsian
ti pasiekti naują ir aukštą kon
kurencingumo lygį. Rusijos 
atžvilgiu ministeris tikino, jog 
Lietuva pradeda išsivaduoti iš 
energetinės izoliacijos, ir nors 
prekybos mastas su Rusija sie
kia 33%, nereikia "pulti į iste
riją" dėl Rusijos. Narystė 
NATO ir Europos sąjungoje 
duoda Lietuvai tvirtą, patiki
mą užnugarį. 

Svečių lankymosi tikslas -
verslo misija, kurios nariai 
susirinkusiems trumpai pri
statė savo firmų siūlomas pa
slaugas. 

Nukelta į 5-ą psl. 
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5~ RELIGl~IAMf GYVENIME 
Naujas statistikos žiny

nas pateikia Bažnyčios 2000-
2008 m. laikotarpio duome
nis. Katalikų skaičius nuo 
1.045 milijonų išaugo iki 
1.166 milijonų, t.y. padidėjo 
11.54%. Bendras viso pasau
lio gyventojų skaičius padi
dėjo 10.77%. Diecezinių ku
nigų skaičius nuo 265,781 pa
didėjo iki 272,431, tačiau su
mažėjo kunigų vienuolių 

skaičius nuo maždaug 139, 
000 iki maždaug 135,000. Per 
tą patį laiko tarpą taip pat 
beveik 8% sumažėjo seserų 
vienuolių skaičius ir 2008 m. 
jų buvo apie 740, 000. Nežy
miai sumažėjo ir vienuolių 
ne kunigų skaičius. Prieš 2 
metus jų buvo 1,416. Beveik 
29% viso pasaulio mastu pa
didėjo seminaristų skaičius -
2000 m. jų buvo 110,000, o 
2008 m. - jau net 177,000. 
Net trečdaliu padidėjo nuo
latinių diakonų skaičius: nuo 
28,000 iki 37,000. Net 24,000 
nuolatinių diakonų darbuo
jasi Amerikoj e, ypač JAV. 
12,000 diakonų darbuojasi 
Europoje, pirmiausia Vokie
tijoje. 

Europos vyskupų konfe
rencijų (EVK) tarybos kong
resas apie migraciją baigėsi 
gegužės 1 d. Malagoje, Ispa
nijoje. Migracija yra vienas iš 
šiuolaikinio pasaulio požy
mių. Spėjama, kad Europoje 
šiuo metu yra per 34 milijo
nus migrantų. Iš jų apie 12 
milijonų yra "vidaus migran
tai", iš vienos Europos šalies 
atvykę į kitą. Tokių migraci
jos mastų negalima ignoruoti 
nei politiškai, nei socialiai, 
pažymėjo kongreso dalyviai. 
Migracija ir bažnytinėms 
bendruomenėms yra "neiš
vengiamas klausimas". Baž
nyčia į migracijos fenomeną 
reaguoja įvairiais lygiais. Ins
tituciniu, vyskupų konferen
cijų lygiu, Bažnyčia daug kar
tų yra pareiškusi, jog reikia 
ieškoti būdų, kaip priimti 
imigrantus ir vengti migraci-

jos fenomeną laikyti blogiu, 
kurį reikia sunaikinti. Dėl 
tokios pozicijos neretai Baž
nyčia įvairiuose kraštuose ri
zikuoja pati tapti kaltinimų 
taikiniu. Priimdamos imig
rantus bažnytinės bendruo
menės pademonstruoja, kad 
jos pačios gerbia tai, ką skel
bia: žmonijos kaip vienos šei
mos vienybę, žmonių visuoti
nę brolystę ir visuotinį soli
darumą. 

Ilgametis Vilkaviškio 
vyskupijos generalvikaras, 
apaštališkasis protonotaras 
Vincas J anas Bartuška, 67 
metus vykdęs kunigišką tar
nystę, mirė balandžio 29 d., 
eidamas 93-sius metus. Gi
męs 1917 m. Kazliškių kai
me, Marijampolės rajone, 
1935 m. įstojo į Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų seminari
ją. 1942 m. gegužės 10 d. 
įšventintas k:!-1nigu ir paskir
tas vikaru į Sakius. 1944 m. 
kun. Bartuška pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją, vėliau į 
Austriją, tada į Romą, kur 
studijavo Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete. 1948 
m. gavo kanonų teisės dak
taro laipsnį. Išvykęs į JAV, 
nuo 1949 m. dirbo San Diego 
vyskupijos kurijoje, dėstė 
moralinę teologiją ir kanonų 
teisę kunigų seminarijoje, 
buvo jos vicerektoriumi. Nuo 
1957 iki 1979 m. kun. Bar
tuška dėstė Niujorko Man
hattan kolegijoje. 1979 m. 
grįžo prie sielovados darbo 
ir iki 1993 m. dirbo Los An
geles lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijoje. 1993 m. prel. Vin
cas Bartuška sugrįžo į Lietu
vą ir apsigyveno Marijampo
lėje. Buvo paskirtas Vilkaviš
kio vyskupo generalvikaru. 
Velionis buvo pašarvotas 
Marijampolės kunigų globos 
namuose, kur ir gyveno. Ge
gužės 2 d. jo palaikai perkelti 
į Marijampolės Šv. Vincento 
Pauliečio bažnyčią. Laidotu
vių Mišios buvo aukojamos 
gegužės 3 d. 
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"Rašto aiškintojai" pamina 
patį Raštą 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos respublikos Kons
titucija yra pagrindinis mūsų 
valstybės įstatymas. Šiame įsta
tyme, žinoma, neįmanoma iš
aiškinti ir apibrėžti iki smulk
menų visų teisinių dalykų, to
dėl tokiems aiškinimams su
kurta teisinė institucija -
Konstitucinis teismas (KT). 
Kilus neaiškumams, po KT iš
aiškinimo jau niekas negali 
kitaip vertinti teisinės reikalo 
padėties. O jei pats KT savo 
aiškinimu pažeis Konstituci
ją? .. Turbūt vienintelis kelias 
- kreiptis į KT. Išeitų, kad KT 
(rašto aiškintojas) yra viršes
nis už Konstituciją, tarsi įtei
sinta neklystanti "šventoji 
karvė". 

Egidijaus Kūrio vadovau
jamas KT 2006 metų rudenį 
išaiškino, jog pagal Konstitu
ciją dvigubos pilietybės atve
jai turi būti reta išimtis ir dvi
gubą pilietybę įteisinančius 
įstatymus paskelbė priešta
raujančiais pagrindiniam ša
lies įstatymui. Užsienio lietu
viams, išvykusiems iki 1990 
m. kovo 11 d., kitos valstybės 
pilietybė nelaikoma kliuviniu 
turėti Lietuvos pilietybę. O 
apie pusei milijono išvykėlių 
po 1990 m. kovo 11 d., trum
pai tariant, atimta prigimtinė 
teisė būti lietuviu. Kad Lietu
vos pilietybė įgyjama gimstant 
(12 Konstitucijos straipsnis), 
žmogaus teisės ir laisvės yra 
prigimtinės (18 str.), kad žmo
gaus teisių negalima varžyti 
(29 str. ), "rašto aiškintojams" 
neužkliuvo. Kitas, ne KT pri
klausantis "rašto aiškintojas" 
teisininkas postringauja, kad 
norint atimtą pilietybę grąžin
ti tai pusei milijono lietuvių, 
reikia keisti Konstituciją, dar 
kitas teisininkas net siūlė dėl 
Konstitucijos keitimo piliety
bės klausimu skelbti referen
dumą! Gal teisininkams pri
gimtinė teisė negirdėta, kad 
ją, svarstant ir priimant spren
dimus, galima ignoruoti. 

Vienas iš esminių valsty
bės pagrindų yra teisė. Pri
gimtinė teisė gali būti riboja
ma tik įstatymo numatytais iš
imtiniais atvejais. Ji nepavaldi 
"rašto aiškintojams", nesieja
ma su tautos ar jos valstybės 
didumu ar kokio didžiūno 
svoriu. Jei teisė nepripažįsta
ma, žmogus ar tauta dėl jos 
kovoja, nes ji tvirtesnė ir už 
tvirčiausius teisės neigėjus. 
Teisė visuomet laimi, nes teisę 
žlugdanti jėga, kad ir kokia 
didelė būtų, yra trapi, o teisė 
- amžina. Jėgos prieš teisę 
pralaimėjimų istorija tai nuo
lat patvirtina. 

Kilus užsienio lietuvių 
protestams dėl atimamos pri
gimtinės teisės būti Lietuvos 
piliečiu, prezidentas V. Adam
kus įstatymą vetavo ir sudarė 
grupę naujam Pilietybės įsta
tymo projektui parengti. 
Paskirti teisės žinovai dvigubą 
pilietybę galinčių turėti as
menų grupės nepraplėtė, tik 
vienas iš įstatymo projekto 
rengėjų, tarsi pamaloninda
mas išvykėlius, pasiūlė vyriau
sybei įteisinti "Lietuvio kortą" 
(turbūt "nusirašė" "Lenko 
kortą"), parengiant atitinka
mus teisės aktus. "Lietuvio kor
ta", anot siūlymo autoriaus, 
tai dokumentas, kurį galima 
išduoti kiekvienam lietuvių 
kilmės asmeniui, kad jis galė
tų bet kada atvykti į Lietuvą 
ir naudotis visomis čia sociali
nėmis ir ekonominėmis Lie
tuvos piliečių teisėmis, išsky
rus politines teises. Taigi -
ačiū už tokią "malonę„." Dėl 
to, kad į KT piliečiams kreip
tis tiesiogiai galimybė nesu
teikta, paminėta pusė milijo
no tautiečių, išvykusių į užsie
nį, nei KT, nei kitų institucijų 
aktyviai neatakuoja, todėl ši 
"ramybė" tenkina seimo narius, 
vyriausybę. Tačiau ar tenkina 
tokia padėtis mūsų valstybę? 

Kai Pilietybės įstatymo 
projektas atsidūrė Seimo tei
sės ir teisėtvarkos komitete 
pastarasis iš tikrųjų esmini~ 
projekto pakeitimų nepadarė, 
išskyrus tai, kad dvigubą pilie
tybę siūlė leisti ES ir NATO 
šalyse. Prezidentas V. Adam
kus šį įstatymą vetavo, palik
damas galioti senąjį. Darbo 
grupė su pataisomis projektą 
turi pateikti seimui svarsty
mui iki š. m. liepos 1 d. Deja, 
projektas, priklausomai nuo 
formalių, ignoruojančių pri
gimtinę teisę aplinkybių, aki
vaizdžiai pažeidžia pilietinės 
lietuvių tautos vientisumą, ne
vertina emigravusių tautiečių 
balso. 

Vos paskelbus nepriklau
somybės atkūrimą, svarbiau
siu procesu valstybėje laikytas 
pilietinės visuomenės forma
vimas ir ugdymas, nes demok
ratinėj e valstybėje pilietinė 
visuomenė ir yra valstybės pa
matas bei turinys. Lietuvos 
valstybė 1918 m. sukurta ir 
1990 m. atkurta tautiniu pa
grindu, todėl ją sudaro pilieti
nė lietuvių tauta. Deja, nei 
tautiškumui išlaikyti, nei pilie
tiškumą skatinti per du de
šimtmečius valstybinės insti
tucijos deramo dėmesio ne
rodė, todėl pilietinė visuome
nė su pareigos ir atsakomybės 
jausmu, su kamieninės lietu-

vių tautos reikšmės suvokimu 
iki šiol nesusiformavo. Iš tik
rųjų, visuomeninės organiza
cijos, atskiri piliečiai, turėda
mi pareigos ir atsakomybės 
jausmą, turėtų atitinkamais 
veiksmais priešintis mini
miems "rašto aiškintojams" ar 
arogantiškiems "teisės bokš
tams", siekti, kad biurokrati
niu būdu išpilietinti tautiečiai 
būtų sugrąžinti į pilietinę tautą, 
dalyvautų savo lietuviškos 
kilmės valstybės kūryboje, jaus
tų istorinio likimo bendrystę 
su tėvynainiais, žinotų, kad tė
vynėj e yra laukiami, turėtų už
tikrinimą, kad grįžę bus pri
imti kaip pilnateisiai piliečiai. 

Pasaulio lietuvių bend
ruomenė nuolat ragina LR 
seimą kuo greičiau užtikrinti 
LR pilietybę, įgytą gimus, ją iš
saugoti ir tęsti, reikalauja jų 
vaikams, vaikaičiams ir pro
vaikaičiams bet kuriomis ap
linkybėmis išsaugoti LR pilie
tybę, nepritaria jokiai inicia
tyvai, kuri gali panaikinti ar 
a~~ti pili~~bę net įgijus kitą 
p1hetybę. Sias nuostatas palai
ko visuomeninės patriotinės 
organizacijos. 

Į prezidentą V. Adamkų, 
seimo pirmininką A. Valinską, 
ministerį pirmininką A. Kubi
lių, UR ministerį V. Ušacką ir 
KT pirmininką K. Lapinską 
2009 m. balandžio 18 d. dėl 
įteisinto neteisingumo Piliety
bės įstatyme naikinimo krei
pėsi Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga (LLKS). Kreipimesi tei
giama: "Sovietinės okupacijos 
metu išeivija buvo visiškai at
skirta nuo Lietuvos. 1990 m. at
kurtoje Lietuvos valstybėje di
džiausia sovietinės nomenkla
tūros pergalė buvo ta, kad per 
pilietybės įstatymą jiems pa
vyko išlaikyti sovietmečiu bu
vusią padėtį, t.y. laikyti nuo 
Lietuvos atkirstą išeiviją. Ne
panaikinus šių okupacijos pa
sekmių, Lietuvos nepriklauso
mybė ir demokratinis valdy
mas yra esmingai pažeisti". Į 
kreipimąsi LLKS atgarsio ne
sulaukė, ydingas įstatymo pro
jektas ilsisi ramybėje (iki š.m. 
liepos 1 d.), jis net neįtrauk
tas į darbo grupės svarstymų 
darbotvarkę. 

"Rašto aiškintojams" min
džioti pagrindinį valstybės 
įstatymą - LR Konstituciją -
nevalia, o naujas taip pat ydin
gas Pilietybės įstatymo pro
jektas turi kuo greičiau įgyti 
deramą pavidalą; kovojančio 
dėl prigimtinės teisės lietuvio 
balsas neturi likti tyruose šau
kiančiojo balsu. Atsiliepti į tą 
balsą visų tautiečių, seimo ir 
valstybės vadovų priedermė ir 
pareiga. 

PAREMKITE Tėviškės žiburi"! auka ar rėmėjo pr~numerata, testamentiniu palikimu. 
Is anksto dėkingi - TZ leidėjai 



Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai š.m. balandžio 29 d. aptvar
kė Jurbarko dvaro parką Gurbarkiečių poilsio vietą) ir pasodino R.R. Gulbinienės dovanotą 
liepą Ntr. R. Plevoko (iš leidinio Tėvynės s-gos žinios) 

Lietuva geopolitikos kontekste 
Politologės prof. Fransuazos Thom žvilgsnis į Lietuvą 

Tęsinys iš nr. 18 

ONA VOVERIENĖ 

Tik aštuonioliktaisiais sa
vo nepriklausomybės metais 
kritinė dalis sąmoningų savo 
valstybės piliečių parodė "ne
palaužiamą troškimą būti lais
vi" ir stumtelėjo A. Brazausko 
grupės lapinus per Seimo rin
kimus į politikos pakraštį. O 
jie, iššlavę valstybės iždą iki 
paskutinio lito, ir kaip kadaise 
latrai plikbajoriai, dar gerokai 
ir skolon paūlioję, dabar jau 
ramūs, kaip nutukę katinai -
Lietuvos visas turtas jų kiše
nėse, dar, vardan linksmumo, 
pasišaipydami lieja "krokodi
lo ašaras", kad A. Kubiliaus 
vyriausybė nemoka tvarkyti 
ekonomikos. 

Praėjus daugiau negu de
šimčiai metų po jos paskuti
nio straipsnio Lietuvoje prof. 
Fransuaza Thom svarbiausiais 
pokyčiais Rytų ir Vakarų Eu
ropoje įvardijo - "laisvą žodį 
ir nevaržomą minčių sklaidą" 
ir tai, kad tos valstybės, įsto
jusios į euroatlantines struk
tūras tapo geopolitikos sub
jektais ir objektais. Todėl ir 
visi pokyčiai tose valstybėse 
tarp jų ir Baltijos šalyse tyrinė
tini ieopolitikos kontekste. 

Zvelgiant iš geopolitikos 
aukštumų, Antrasis pasaulinis 
karas buvo tik dabartinės poli
tikos pradžia. Joje stalinistinis 
totalitarizmas įveikė nacistinį 
totalitarizmą, tačiau stalinisti
nis režimas dešimtmečiams 
okupavęs Baltijos šalis ir čia 
penkiasdešimt metų vykdęs 
fizinį ir dvasinį pavergtų tautų 
genocidą tik laikinai prislopi
no pūliuojančią tautų kančios 
žaizdą, bet neužgesino jų lais
vės troškimo. Susiformavus 
palankiai geopolitinei būklei 
ir susvyravus imperialistinės 
Rusijos molinėms kojoms, 
tautos pakilo į tautinę išsiva
duojamąją kovą ir vienur dau
giau, kitur mažiau kraujo pra-

liejusios, atkūrė savo nepri
klausomas valstybes ir vienos 
geriau, kitos blogiau jose eko
nomiškai tvarkosi. 

Atėjęs į Rusijos valdžią V. 
Putinas politinę būklę Rusi
joje, o vėliau ir visą geopoliti
nę būklę iš pagrindų pakeitė. 
Jis sugrąžino Rusiją į Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą, kai 
Rusija tapo nugalėtoja; užve
dė ir paleido dirbti maksi
maliu pajėgumu politinę agi
tacinę-propagandinę mašiną, 

kuri be perstojo kartoja: "Štai 
kokia puiki buvo mūsų siste
ma, kuri atnešė mums perga
lę ... Rusija tapo lygiaverte di
džiosioms pasaulio galiūnėms 
valstybe ... ". Jis prikėlė iš re
zignacijos ruso dvasią, pradė
jo jaukinti ją prie minties: 
"Ak, kaip puiku yra totalita
rizmas ... " 

Per dešimtmetį V. Putinas 
daug pasiekė. Dabar daugelis 
prancūzų ir ne tik prancūzų 
yra įsitikinę, kad dabartinis 
pasaulis yra padalintas į Ame
rikos įtakos zoną ir Rusijos 
įtakos zoną, tarsi kitų valsty
bių ir nebūtų. 

Fransuaza Thom stažavo 
Rusijoje Brežnevo laikais. Ji 
tada net ir nesuvokė, ką tai 
reiškia būti maža tauta dide
lėje Rusijoje. Rusams Pabalti
jys buvo - malonios atosto
gos, o jai - susitikimas su lie
tuviais - didelis atradimas. Ji 
tik tada ir suvokė, kad komu
nizmo studijose tautinis fakto
rius yra labai svarbus. Po išsi
vaduojamųjų judėjimų Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje bu
vo manoma, kad tose valsty
bėse komunizmas - išrautas 
amžinai. Bet taip neatsitiko. 
Ir kol nebus tos šalys dekomu
nizuotos, tikros laisvės nei 
Baltijos šalyse, nei Gruzijoje, 
nei Ukrainoje nebus. 

Kitas klausimas, į ką toms 
šalims remtis? Prancūzijoje 
laisvė jau seniai nustojo būti 
vertybe. Europoje, kaip ir bu-

vo pranašauta filosofo O. 
Špenglerio XX š. pradžioje, -
dabar valios saulėlydžio apo
gėjus. 

Europa - aptingusi, su
glebusi, bevalė. Tik naujieji 
europiečiai gali pažadinti Eu
ropą, įlieti į jos gyslas gyvo 
kraujo. Prancūzija ir Vokietija 
paralyžuotos socializmo. Tuo 
keliu eina Italija, Ispanija, jau 
nekalbant apie Graikiją. Pran
cūzų socialistai neidealizuoja 
dabartinės Rusijos, tačiau jie 
norėtų Trockio modelio socia
lizmo; jie ilgisi imperijos. Im
perija suteikė SSRS svorį 
tarptautiniame lygmenyje. Pa
gal Charles de Gaulle projek
tą Prancūzija turėjo tapti Eu
ropos vadove. Jai reikėjo su
silpninti atgaunančią jėgas 
Vokietiją. Todėl Prancūzija 

bičiuliavosi su komunistine 
Rusija. Dabar būklė pasikeitė: 
Prancūzija nuo importuoto 
komunizmo iš Rusijos kraštu
tinai susilpnėjo ir abi su Vo
kietija pasitraukė į šešėlį. Da
bar jos abi pripažįsta, kad pa
saulio geopolitikoje pagrindi
nės varžovės yra Amerika ir 
Rusija. 

V. Putinas, pradėjęs grįži
mą į karo pabaigą, atvėrė nau
ją jo tarpsnį - tik šį kartą ne 
už teritorijas, o už žmonių 
protus. To karo priešakinėse 
linijose komunizmas ir nacio
nalizmas, žinoma jau ne tie, 
kurie buvo Antrojo pasauli
nio karo metais, bet jau įgau
nantys pagreičius ir pasiryžę 
susiremti dėl žmonių protų ir 
žmonijos ateities. (Fransuaza 
Thom. Radijo laida "Arti
toli", 2005.V. 18). 

Taigi Lietuva dabar - vėl 
karo, tik šį kartą ideologinio, 
kryžkelėje. Nors yra ženklų, 
kad tautinė mintis atsigauna, 
tačiau ji, atrodo, dar nėra to
kia stipri Lietuvoje, kad ga
lėtų įveikti komunizmo šmėk
lą. O kol lietuviai jos neįveiks 
- tikros laisvės neturėsime. 
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lld SAVAITE UETlIVOJE 
Premjero vizitas JAV 
Gegužės pirmąją savaitę 

Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius viešėjo JAV, kur 
susitiko su svarbiais verslo, 
mokslo, aukštųjų technolo
gijų, finansų bendrovių va
dovais, bei su įtakingais JAV 
politikais ir valstybės parei
gūnais. Gegužės 7 d. jį priė
mė JAV valstybės sekretorė 
Hillary Clinton. Susitikimo 
metu buvo pasikeista nuo
monėmis apie JAV vykdomą 
"perkrovimo" politiką Rusi
jos atžvilgiu, pažymint, kad 
žengiami kokybiškai naujo 
abiejų šalių tarpusavio bend
radarbiavimo žingsniai. 

Aptarti visai Europai rū
pimi saugumo klausimai, to
kie kaip branduolinis nusi
ginklavimas ir konvencinės 
ginkluotės sutartys. Susiti
kime premjeras A. Kubilius 
dar kartą išdėstė savo pozi
ciją, kad Vašingtono dėme
sys tiek Vidurio Europai ap
skritai, tiek Lietuvai konkre
čiai, JAV prezidentu tapus 
Barack Obamai, nėra su
mažėjęs. Susitikime taip pat 
buvo kalbėta apie NATO 
rengiamus Baltijos šalių gy
nybos planus, planuojamą 
Baltijos ir Šiaurės šalių par
lamentų pirmininkų kelionę 
į JAV, būsimą Demokratijų 
bendrijų forumą Krokuvoje. 

A. Kubilius pažymėjo, 
kad pokalbio metu buvo ap
tarti ir energetinio saugumo 
klausimai bei galimas bend
radarbiavimas plėtojant bran
duolinę energetiką. A. Ku
bilius pakvietė JAV firmas 
aktyviau bendradarbiauti 
statant atominę elektrinę 
Visagine bei suskystintų du
jų terminalą Klaipėdoje. 

Sutartis su Gudija 
Gudijos Nacionalinio 

susirinkimo atstovų rūmai 
gegužės 6 d. patvirtino per
nai rudenį pasirašytą sutartį 
su Lietuva dėl valstybės sie
nos teisinio režimo. Vals
tybės sienos komiteto Tarp
tautinio bendradarbiavimo 
valdybos viršininkas Jurijus 
Fedorovas, pristatydamas 
šią sutartį žemųjų parlamen
to rūmų nariams, pabrėžė, 
kad dokumentas supa
prastins pasienio klausimų 
sprendimą. Lietuvos seime 
šis dokumentas yra pradėtas 
svarstyti. 

Sutartį dėl Lietuvos ir 
Gudijos valstybės sienos tei
sinio režimo per Gudijos 
prezidento Aleksandro Lu
kašenkos vizitą pernai ru
denį Vilniuje pasirašė abiejų 
valstybių sienos apsaugos 
tarnybų vadai. Sutartis įtvir
tina nuostatas, kuriomis va
dovaujantis turės būti užtik
rinta valstybės sienos prie
žiūra, nustatytos valstybės 
sienos kirtimo sąlygos asme
nims, transporto priemo
nėms, laivams ir orlaiviams. 
Lietuva ir Gudija taip pat 

derasi dėl susitarimo, kuris 
supaprastintų judėjimą ne
toli sienos gyvenantiems 
žmonėms, tačiau šios sutar
ties pasirašymas jau kurį 
laiką stringa. 

Gynybos susitikimas 
Gegužės 7 d. Vilniuje su

sitikę Lietuvos krašto apsau
gos ministerė Rasa Jukne
vičienė, Latvijos gynybos mi
nisteris Imantas Liegis ir 
Estijos gynybos ministeris 
J aakas Aaviksoo aptarė trišalį 
bendradarbiavimo gynybos ir 
saugumo srityje klausimus. 
Ministeriai pabrėžė, kad Bal
tijos šalių gynybos bendradar
biavimas yra itin sėkmingas. 
Daugelis šalių karinio bend
radarbiavimo projektų, pra
dėti dar prieš šalims tapus 
NATO narėmis, vis tebėra ak
tualūs. 

Susitikime dalyviai apta
rė NATO oro policijos misi
jos Baltijos šalyse perspekty
vas po 2018 m., patvirtino 
Baltijos šalių žinovų atliktą 
oro policijos galimybių stu
diją. Ši studija bus pristatyta 
šalių valdžių atstovams ir są
jungininkėms. Ministeriai 
taip pat nutarė rekomen
duoti valdžios atstovams pri
tarti NATO oro policijos mi
sijai Baltijos šalyse pratęsi
mui. NATO yra nusprendusi 
oro policijos misiją vykdyti 
iki 2014 m. pabaigos, o Bal
tijos šalys siekia pratęsti mi
siją iki 2018 m. ir vėliau. 

Baltijos šalių atstovai 
taip pat pasirašė trijų Bal
tijos šalių įsteigtos NATO 
gynybos kolegijos (BALT 
DEFCOL) ilgojo laikotar
pio vystymo planą, kuris už
baigtų daugiau nei metus 
trukusią šios mokyklos re
formą. Buvo pasirašytas ir 
techninis sutarimas, nusta
tantis procedūras, leidžian
čias šalims naudoti vienaki
tos poligonų teritorijas ir 
mokymo infrastruktūrą pra
tyboms. Pabrėžė būtinybę 
glaudinti šalių gyn~binį 
bendradarbiavimą su Siau
rės šalimis ir Lenkija. 

Skurdas Lietuvoje 
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos tyrimų 
duomenimis, dešimtadalis 
dirbančių Lietuvos gyven
tojų jaučia skurdo riziką. 
Pranešime seimo Europos 
informacijos biurui teigia
ma, jog taip yra dėl per žemo 
žmogaus darbo užmokesčio 
ir nepakankamos valstybės 
socialinės politikos. Dirban
tis turi išlaikyti daug nedir
bančių asmenų. Lietuvoje 
2008 m. buvo atliktas gyven
tojų pajamų ir gyvenimo są
lygų tyrimas, kuris parodė, 
jog skurdo 670,000 žmonių, 
arba 20% šalies gyventojų. 
Lietuva Europos sąjungai 
įsipareigojo iki 2020 m. skur
do mastą sumažinti iki 
500,000. RSJ 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.V.11 Nr.19 

Įkurtuvės Toronto slaugos namuose 
Įkurtuvės - visada smagi šventė, 

žyminti vieno darbo pabaigą ir lei
džianti pasidžiaugti įvykdytu sumany
mu ar planu. Kai buvo atšvęstas Lietu
vių slaugos namų atidarymas, dauge
lis lengviau atsiduso: užbaigtos ilga
metės rinkliavos ir statybos darbai. 
Pagaliau Lietuvių bendruomenė įgy
vendino savo tikslą - turėti savo slau
gos namus, ramią ir jaukią pastogę, iš
tikus senatvės negalioms. Bet prasidė
jus kasdieniniam gyvenimui, rūpesčiai 
nesibaigė. Netrukus ir lankytojai, ir 
gyventojai pastebėjo, kad pastato 
centrinis įėjimas tampa ir gyventojų, 
ir lankytojų būrimosi vieta. Prie cent- Naujojo slaugos namų Labdara prieangi.o atidarymo dalyviai (iš kairės) Jerry 
rinių durų mėgsta pabūti slaugos na- Porter, Tu.rner & Porter laidotuvių namų atstovas, lėšų rinkimo komiteto 
mų gyventojai, kurie dar nori pajudėti, kopirmininkės Giedra Paulionienė ir Angelė Abromaitytė, svečias iš Lletuvos, 
juos lydintys savanoriai ar lankytojai. užsienio reikalų ministeris Audronius Ažubalis, Lietuvos ambasadorė Ka
Bet saulės kaitra ar lietus, vėjas ne- nadoje Gintė Damušytė, garbės konsulas Toronte Paulius Kuras 

Naujoji pastogė (kairėje) nuo saulės kaitros ir lietaus gražiai dera prie slaugos namų pastato. Statinio projekto auto
rius - E. Makauskas, statybos darbų vykdytojas - D. Gibavičius; dešinėje - atminimo lentą, kurioje įrašyti visi dos
niausi šios statybos rėmėjai, atidengia J. Porter ir A. Abromaitytė 

leisdavo pabūti ilgiau kieme, pasi
žvalgyti po nuolat besikeičiančią ap
linką. Štai tada ir kilo mintis pastatyti 
atvirą prieangį. Bet kuriai statybai, 
kad ir nedidelei, reikia pinigų. Taip 
prieš pora metų ir vėl teko kviesti sa
vanorius, ieškoti rėmėjų. Suburtas lė
šų rinkimo komitetas, dvi jo vadovės 
Giedra Paulionienė ir Angelė Abro
maitytė pradėjo rinkliavos vajų. Pa
siūlymas surengti vakarą "Auksinį po
kylį" St. George golfo klube, sukvie
čiant galimus rėmėjus, patiko visiems. 
Darbo būta nemažai, bet vakaro ir 
viso lėšų rinkimo vajaus rezultatas 
iškalbingas - surinkta daugiau kaip 
$139,000. Pagal E. Makausko pro-

jektą praėjusių metų gruodžio mėnesį 
statybos darbų ėmėsi D. Gibavičius, 
Ridge Stone verslovės savininkas. Ir 
šiemet visi matome naująjį statinį, ku
ris erdviu stogu su šviesomis gražiai 
gaubia pastato pagrindines duris. 

Saulėtą sekmadienį, gegužės 2-
osios popietę, smagu buvo glaustis po 
naujuoju stogu nuo neįtikėtinai kait
rios pavasario saulės. Ir turbūt nie
kam nekilo klausimas, kam reikalin
gas šis prieangis. Pasidžiaugti bendro
mis jėgomis padarytu darbu atėjo rė
mėjai, rinkliavos organizatoriai ir tal
kininkai, lietuviškų parapijų, visuo
meninių organizacijų atstovai. Su
laukta ir nekasdieninių svečių: tai Ka-

nadoje besilankantis Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Audronius Ažu
balis, jį lydintys Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje Gintė Damušytė, Lietuvos 
garbės konsulas Turonte Paulius Ku
ras. Prieš pat iškilmių pradžią svečiai 
iš Lietuvos apžiūrėjo slaugos namus, 
susitiko su jų gyventojais. Lėšų telki
mo kopirmininkės Angelės Abromai
tytės pakviesti susirinkusieji turėjo 
progos pabūti ir pabendrauti su sve
čiais prie užkandžių stalo. 

Atidarymo iškilmes pradėjusi lėšų 
telkimo komiteto kopirmininkė Gied
ra Paulionienė pristatė svečius: Lietu
vos užsienio reikalų ministerį A Ažu
balį, Lietuvos ambasadorę Kanadoje 

''Laisvės kelias'' ragins nepamiršti vienybės 
Vilniuje š.m. balandžio 28 d. pri

statytas žinomo skulptoriaus Tado 
Gutausko projektas, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui. 
Tai skulptūra "Laisvės kelias", iškil
sianti toje vietoje, kur ėjo legendinis 
Baltijos kelias. "Projekto idėja gimė 
matant šiandieninę apatiją, pesimiz
mą ir susipriešinimą. "Laisvės kelias" 

- tai kovos už nepriklausomybę at
minimas ir laisvės bei vienybės simbo
lis ateities kartoms. Tai - raginimas 
nepamiršti vienybės idėjų, padėjusių 
Lietuvai prieš dvidešimt metų išsiko
voti laisvę", - sako idėjos autorius T. 
Gutauskas. 

Skulptūra simbolizuoja gyvą žmo
nių grandinę, daugiau kaip prieš 20 

metų sujungusią tris nepriklausomy
bės siekusias Baltijos valstybes, nusi
driekusią 600 kilometrų ir tapusią pa
našumų pasaulyje neturinčia vienybės 
išraiška. 

"Kaip Baltijos kelią prieš 21-erius 
metus šalies gyventojai kūrė vieningai, 
taip ir ši skulptūra yra kolektyvinis 
kūrinys - kiekvienas už simbolinę kai
ną gali įsigyti specialią plytą, iš kurių 
bus sumūryta skulptūra. Kiekvienoje 
plytoje, kurios bus trijų Lietuvos vėlia
vos spalvų, bus įspaustas ją įsigijusio 
žmogaus vardas ir pavardė", - sako T. 
Gutauskas. 

Pritarus Vilniaus miesto plėtros 
departamentui, skulptūra iškils Kons
titucijos prospekto ir Geležinio vilko 
gatvių sankirtoje palei transporto žie
dą. Projektas "Laisvės kelias" 2010 

G. Damušytę, garbės konsulą Turonte 
P. Kurą, slaugos namų vadovus E. Ha
rela ir R. Berg, rėmėjų atstovą J. Por
ter. Lietuvos užsienio reikalų ministe
ris A. Ažubalis padėkojo už progą pa
matyti slaugos namus, pabrėžė, kad 
tokia pažintis sustiprina norą siekti, 
kad ir Lietuva taptų valstybe, galinčia 
taip gražiai pasirūpinti savo žmonių 
senatve. A Ažubalis pasidžiaugė lie
tuvių bendruomenės aktyvumu ir įvai
riapuse veikla, slaugos namų admi
nistracijai perdavė dovaną - paveiks
lą. J. Porter, dosniausio rėmėjo Turner 
& Porter laidojimo namų atstovas, 
buvo pakviestas atidengti atminimo 
lentą, kuri kiek vėliau bus pritvirtinta 
prie sienos. Joje įamžinti didžiausi rė
mėjai: Tumer & Porter laidojimo na
mai, Kanados lietuvių fondas, Algio 
Pacevičiaus-Pace advokatų firma, Lie
tuvių kredito kooperatyvas "Parama", 
vaistinė Best Drug Mart, High Park fi
zioterapijos įstaiga. 

J. Porter savo pasisakyme priminė 
ne tik dalykinius, bet ir asmeninius ry
šius su "Labdaros" slaugos namais. Jo 
motina Lois Porter buvo viena iš pir
mųjų šių namų gyventojų, todėl buvo 
progų pajusti ir matyti šių namų gyve
nimą ir poreikius iš labai arti. Jis pa
tvirtino, kad ryšiai bus tęsiami ir atei
tyje. E. Harela, slaugos namų admi
nistratorius, pasidžiaugė, kad erdvus 
prieangis taps patogia vieta savaran
kiškai galintiems pasivaikščioti pir
mojo aukšto gyventojams. Jie savo 
kambariuose neturi balkonų ir tuo 
pačiu mažiau galimybių pabūti gryna
me ore. Po naujuoju stogu nebaisus 
nei lietus, nei kaitra. 

Renginio vedėjai paraginus, susi
rinkusieji plojimais padėkojo projek
to autoriui Edžiui Makauskui ir staty
bos darbų vykdytojui Dariui Gibavi
čiui už statybą, kainavusią $93,000, 
skulptoriui Kęstučiui Kesminui - už 
pažadą papuošti prieangio stogelį me
niniais dirbiniais; visiems savanoriams 
talkininkams - už pagalbą renkant lė
šas ir ruošiant šias atidarymo iškilmes. 

Jų oficialioji dalis buvo neilga, bet 
šventę pratęsė V. Balytos kaimo kape
los "Sūduva" muzikantai, linksminę 
slaugos namų globotinius, susirinku
sius valgyklos salėje, ir svečius; kiti 
galėjo pasižiūrėti filmuotų vaizdų apie 
"Auksinį pokylį" ir slaugos namų gy
venimą. 

S. Katkauskaitė 
(Ntrs. D. Puterienės) 

metų sausio 20 d. Vyriausybės nuta
rimu yra įtrauktas į Lietuvos valstybės 
atkūrimo paminėjimo remtinų rengi
nių planą. 

"Laisvės kelią" planuojama ati
dengti šių metų rugpjūčio 23 dieną 
minint Baltijos kelio 21-ąsias metines. 

Tadas Gutauskas gimė 1970 m. 
Vilniuje. Baigė M.K. Čiurlionio menų 
gimnaziją, Vilniaus Dailės akademiją. 
Studijavo Zalcburgo Vasaros akade
mijoje Austrijoje, Karališkojoje vaiz
duojamojo meno akademijoje Stok
holme (Svedija), Islandijos meno ir 
amatų kolegijoje Reikjavike. Sukūręs 
daugybę skulptūrų Lietuvoje ir užsie
nyje. 

Žinomiausi darbai Lietuvoje - pa
saulio lietuvių vienybės simbolis -
skulptūra "Vienybės medis" sostinės 
Vingio parke, skulptūra "Lietuvos 
krepšiniui" prie "Siemens" arenos 
Vilniuje. Inf. 



Svarbūs ryšiai ir susitikimai 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Buvo parodytas trumpas, 
profesionaliai parengtas rek
laminis filmas apie Lietuvą. 
Ministerio delegacijoje daly
vavo Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje Gintė Damušytė, 
URM patarėja Mantė Marga
rita Meškelevičiūtė, 'Ifansat
lantinio bendradarbiavimo ir 
saugumo politikos departa
mento prie vyriausybės direk
toriaus pavaduotojas Neilas 
Tumkevičius, užsienio ekono
minių ryšių departamento vi
cedirektorius Regimantas 
J ablonskas, "Invest Lithua
nia" investicijų skatinimo sky
riaus direktorius Audrius Ma
siulionis, Lietuvos ambasados 
Kanadoje patarėja Vilija Jat
konienė. Verslo misijos nariai 
- "InfoBalt" viceprezidentas 
ir "CID Baltic" vadovas Aidas 
Kavaliauskas; "Baltic lnfor
mation Systems" vadovai Žil
vinas Binisevičius ir Kastytis 
Butkus; "Affecto Lietuva" va
dovas Ramūnas Janonis; "Et
ronika" vadovai Kęstutis Gar
džiulis ir Jonas Šulcas. 

Lietuvos ambasada suda
rė progą misijos dalyviams iš
plėstai kalbėti apie savo sritis 
gegužės 3 d„ kartu su mecena
tu Pace Globa! Advantage ir 

Verslo misijos vadovas Aidas 
Kavaliauskas gegužės 3 d. To
ronte skaitė pranešimą Onta
rio Investment Trade centre 

ministeris Gerry Weiner. 
Po pietų pertraukos už

sienio reikalų ministeris pa
darė pranešimą apie Lietuvos 
atsigavimą, pastovumo išlai
kymą valstybėje, finansinei 
krizei daugelį valstybių pa
stačius į pavojingą būklę. Jis 
pateikė įvairios įspūdingos 
statistikos, pvz., apie pernai 
naujai sukurtas 5,300 darbo 
vietas, daugiausia IT sekto
riuje, apie Lietuvos aukštą 
išsivystymo lygį ICT-mobilaus 
ryšio ir kt. srityse. Jis pabrėžė 
Lietuvos siekius jungiantis į 
Šiaurės (Skandinavijos) vals
tybių grupuotę tapti dalimi 
labai konkurencingo regiono. 

Verslo misijos nariai po
pietės eigoje teikė informa
ciją apie Lietuvos patrauklu
mą verslui, turinčiam aukšto 
išsilavinimo daugiakalbius 
darbuotojus ir palankias sąly
gas ryšių, transporto, infra
struktūros ir žemos pragyve
nimo kainos atžvilgiais. 

Susitiko su pareigūnais 
Gegužės 4 d. vyko minis

Baltiečių vakaro memnes terio susitikimai Kanados už
programos atlikėja pianistė sienio reikalų ministerijoje 
dr. Janina Kuz:maitė (DFAIT), Otavoje. Ten vyko 

InfoBalt surengusi seminarą 
Ontario Investment & 'Ifade 
Centre, Turonte. Iš ryto vyko 
informacinė sesija svečiams 
apie paslaugų teikimą Kana
dos valdžiai bei privačiam 
sektoriui, apie Toronto Mar
keting Alliance, apie techno
logijos pramonės susitelkimą 
Waterloo apylinkėje bei apie 
Kanados bankų patrauklumą 
užsienio verslui. Dalyvavo 
Monty Kwinter, Ontario In
vestment & Trade Advisory 
Council pirmininkas, bei bu
vęs Imigracijos ir pilietybės 

pokalbiai su pareigūnais, glo
boj ančiais Baltijos kraštų rei
kalus, aptartos sutartys, pvz. 
dėl jaunimo mainų. Vakare 
parlamento rūmuose susirin
ko 200 lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių veikėjų ir Ka
nados valdžios bei ambasadų 
atstovų. Priėmimas vyko įspū
dingoje parlamento rūmų sa
lėje, kur po kokteilių ir už
kandėlių visi susėdo prie stalų 
pasiklausyti sveikinimų. 

VakaruivadovavusiKLB 
pirmininkė Joana Kuraitė-La
sienė pakvietė atidarymo žodį 
tarti Pilietybės, imigracijos ir 
daugiakultūrinių reikalų mi-

Baltijos kelio paroda Kanados parlamente Baltiečių vakaro 
proga 

nisterį Jason Kenny. Tuip pat 
sveikino Latvijos ambasado
rius Margers Krams ir Estijos 
ambasados reikalų patikėtinis 
RihoKruuv. 

Po vakarienės vakaro gar
bės svečias Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris Audronius 
Ažubalis, kaip ir kituose susi
tikimuose apžvelgė Lietuvos 
pažangą IT srityje ir siekius 
dalyvaujant Šiaurės regione. 
Jis pasidžiaugė būsima Kana
dos ir Europos sąjungos eko
nomikos-prekybos sutartimi, 
kurią tikimasi pasirašyti 2011 
m. pabaigoje. Dinamiškai, 
puikia anglų kalba jis supa
žindino kanadiečius su praei
tų metų Lietuvos tūkstantme
čio jubiliejumi ir šiais metais 
švenčiamu Žalgirio mūšio 
600-mečiu, palygino lietuvių 
begalinį užsidegimą krepšiniu 
su kanadiečių manija ledo ri
tuliui. 

KLB KV pirm. Joana Kurai
tė-Lasienė, vadovavusi va
karui 

Tvirtindamas, kad nuo
sekliu darbu ir politine valia 
Lietuvoje stiprinama demok
ratija, priminė, kad visi turime 
remti Ukrainos pastangas iš
laikyti savo suverenitetą ir 
jungtis į europietines struktū
ras. 

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo Išganytojo liuteronų 
parapijos klebonas kun. Algi
mantas Žilinskas. Trumpą 
meninę programą atliko pia
nistė dr. Janina Kuzmaitė, 
skambinusi M.K. Čiurlionio 
Mazurka (Op. 3 Nr.3), Šopeno 
Noctume (Nr. 19) ir Mocarto 
Finale iš Sonatos K332. 

Prieš užbaigiant vakaro 
programą buvo perskaitytas 
sveikinimas iš Tarptautinės 
prekybos ministerio Peter Van 
Loan; ir pavėluotai atėjo buv. 
Ontario premjeras Bob Rae, 
kuris perdavė liberalų vado 
Michael lgnatieff sveikinimą. 

Šiltą uždarymo žodį tarė 
nuolatinė Baltiečių vakaro 
garbės rėmėja senatorė Ray
nell Andreychuk. Vakaro me
cenatai, išvardinti spausdin
toje programoje, buvo lietu
vių kredito kooperatyvai 
Montrealio LITAS, Hamilto
no TALKA, Toronto PRISI
KĖLIMAS ir PARAMA. Bal
tiečių vakaro proga salėje bu
vo paruošta Baltijos kelio pa
roda. J. Kuraitė-Lasienė už
baigė vakarą padėkos žodžiu 
ir kvietimu svečiams pabend
rauti. 

(Ntrs. autorės) 
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Simtametis laivynas 
Kanados jūrų laivynas 

mini savo 100-ąjį gimtadie
nį. Lygiai prieš šimtą metų, 
karalienei pritarus, buvo 
įsteigtas Kanados valstybinis 
jūrų departamentas. Tu pro
ga Halifakse ir Viktorijoje 
vyko jūreivių paradai, kiti 
šventiniai renginiai. Otavoje 
parlamento posėdis, skirtas 
šiai datai paminėti, pradėtas 
tylos minute, pagerbiant pir
mojo jūreivio žūtį Afganis
tane. Craig Blake, kilęs iš 
Simcoe, Ontario, žuvo spro
gus pakelės bombai. Kana
dos jūrų laivyno šimtmetis 
įamžintas dviejuose pašto 
ženkluose, išleista suvenyri
nė moneta. Birželio mėnesį 
renginiuose laukiama atvyks
tant karalienės Elzoietos. 

Ministeris pirmininkas 
Europoje praleido keturias 
dienas, susitiko su Europos 
sąjungos ir atskirų valstybių 
vadovais. Susitikimuose Briu
selyje aptarta branduolinio 
ginklo saugumo, tarpusavio 
prekybos ir vizų, ekonomi
nių permainų, pagalbai Haiti 
temos. Kanada tikisi išplėsti 
prekybos ryšius su Europos 
valstybėmis. Europiečiai sie
kia, kad Kanada atšauktų vi
zų reikalavimus Bulgarijos, 
Rumunijos ir Čekijos pilie
čiams. Jie buvo įvesti, kai 
nepateisinamai didelis bėg
lių, daugiausia romų, skai
čius iš šių valstybių, užplūdo 
Kanadą. Europiečiai taip 
pat pageidauja tapti nuolati
niais Arktikos tarybos stebė
tojais. Kanada dar nepasi
rengusi įgyvendinti tą norą. 
S. Harper lankėsi Kroatijoje, 
Olandijoje, Vokietijoje. Po
kalbyje su Vokietijos kanclere 
A Merkei aptarta būsimo G-8 
susitikimo Turonte programa. 

Du kanadiečiai įrašyti 
kasmetinės Time žurnalo ap
klausos "100 pasaulio įtakin
giausių žmonių" sąraše. Tui 
Kanados Centrinio banko 
valdytojas Mark Carney ir 
Turonto Greitosios pagalbos 
medikas Rahl Singh, Globai 
Medic steigėjas. M. Carney 
vadovaujamo banko finansi
nė politika ir aiškios šios vers
lo taisyklės pripažintos pa
vyzdinėmis. Kanados bankai 
ekonominio sunkmečio me
tu nepatyrė didelių nuosto
lių, jiems nereikėjo valstybės 
pagalbos. GlobalMedic agen
tūra, kurią prieš 12 metų 
įsteigė medikas R. Singh, ne
tikėtų nelaimių atvejais su
teikė medicinos ir kitą gyvy
biškai svarbią pagalbą 50-
ties pasaulio valstybių nu
kentėjusiems. Vien Haityje 
po žemės drebėjimo šios or
ganizacijos nariai išdalino 
2,4 mln. galonų geriamo 
vandens. Dviejose lauko kil
nojamose GlobalMedic ligo
ninėse suteikta pagalba dau
giau kaip 7,000 nukentėjusių. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper, kalbėdamas par-

lamente, užtikrino, kad BP 
naftos verslovės gręžiniai 
Arktinėje Kanadoje saugūs. 
Ši britų verslovė turi 4 naftos 
gavybos aikšteles šiaurėje, 
gana toli nuo kranto, jų sau
gumu rūpinasi ir atitinkamos 
Kanados tarnybos. Meksikos 
įlankoje (JAV), sprogus po
vandeniniam BP gręžiniui, 
žuvo 11 žmonių ir lig šiol 
nafta plūsta į vandenį, kelda
ma grėsmę jūrinei gyvūnijai ir 
augmenijai, žvejybos verslui. 

Kanados, JAV ir dar 10 
valstybių vyriausybės gyven
tojus prašo išimti iš namų 
vaistinėlių ir nepirkti vai
kams skirtų bent 40-ties rū
šių vaistų. Juos savanoriškai 
atšaukia gamintojai McNeil 
Consumer Healthcare (tai 
garsios Johnson & Johnson 
verslovės padalinys). Tarp 
atšaukiamų vaistų-populia
rūs Tylenol, Tylenol+, Mot
rin, Zyrtech, Benadryl, iš vi
so 40-ties pavadinimų vais
tai. Jie nėra mirtinai pavo
jingi, tik neatitinka dabarti
nių kokybės ir saugumo rei
kalavimų. 

Kanados vyriausybę JAV 
bilijonierius verslininkas, 
kuriam priklauso tiltas, jun
giantis Detroitą (JAV) ir 
Windsorą (Kanada), kaltina 
rasizmu ir grasina teismu. 
Priežastis - grėsmė jo vers
lui. Kanados vyriausybė su
tiko paskolinti $550 mln. 
Michigano valstijai, Detroito 
Intemational Business Corp. 
naujo tilto statybai. Didėjant 
JAV ir Kanados prekybiniams 
ryšiams, Ambassador tiltas 
jau nespėja aptarnauti pre
kių vežėjų, jie praranda daug 
laiko laukdami įvažiavimo. 
Abi valstybės nutarė statyti 
naują tiltą už 5 km nuo da
bartinio. Jo statyba kainuotų 
$5 bln. Ambassador tilto sa
vininkas nepritaria jo staty
bai. Negalėdamas kitaip prie
šintis sumanymui, Matty Mo
roun, kanadiečius kaltina, 
kad dėl rasistinių sumetimų 
siekiama žlugdyti jo verslą. 

Ontario provincijos libe
ralų vyriausybė po e-Health 
ir kitų lėšų švaistymo ir ne
profesionalumo atvejų per
tvarko sveikatos apsaugos 
sritį. Pirmasis žingsnis-vais
tų kainų pertvarka sulaukė 
didelio farmacijos ir preky
bos pasipriešinimo, netgi fi
zinių grasinimų sveikatos 
ministerijos pareigūnams. 
Antrasis šios pertvarkos 
žingsnis - ligoninių darbo ir 
finansavimo peržiūra. Pagal 
vyriausybės siūlomą planą 
ligoninėms lėšos bus skiria
mos pagal jų naudojimo tiks
lingumą ir pacientų aptarna
vimo veiksmingumą. Kiti 
reikalavimai - ligoninių dar
bo ir klaidų viešumas; ligoni
nių vadovų atlyginimai, kurie 
šiuo metu siekia iki $700,000, 
turi priklausyti nuo konkre
čių darbo rezultatų. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
SPAUDOS DIENA 
Gegužės 7 d. paminėta 

Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dieną. Prezidentū
roje surengtas žurnalistų fo
rumas apie žiniasklaidos 
laisvę ir atsakomybę, o sos
tinės centre vyko žurnalistų 
eisena. Žurnalistikos insti
tute buvo įteiktos Vinco Ku
dirkos ir Vytauto Gedgaudo 
premijos, apdovanoti tradi
cinių kūrybinių konkursų 
laureatai. Rotušėje paskelb
ti geriausiai tarptautinės 
komisijos įvertintų spaudos 
fotografijų autoriai. Tradici
nis minėjimas vyko ir Kau
ne, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. Tą va
karą Vilniaus Rotušėje de
vintąjį kartą vyko Lietuvos 
spaudos fotografų klubo or
ganizuojami "Auksinio kad
ro" apdovanojimai geriau
siai tarptautinės komisijos 
įvertintų spaudos fotogra
fijų autoriams. Renginio 
metu pristatyta valstybinio 
konkurso nuotraukų paroda 
bei albumas "Lietuvos spau
dos fotografija 2010". 

PALEIS ACHREMOVĄ 
Už žurnalisto Vito Lin

gio nužudymą nuteistą bu
vusį "Vilniaus brigados" na
rį Igorį Achremovą Vilniaus 
miesto 3-iasis apylinkės teis
mas gegužės 6 d. nusprendė 
paleisti į laisvę lygtinai anks
čiau laiko. Prokurorė D. Ki
sinienė sakė neketinanti 
skųsti teismo sprendimo, I. 
Achrimovas 5-tą kartą pra
šėsi paleidžiamas, kalėda
mas nepriekaištingai elgėsi. 
Jis kali 17-tus metus, jam iki 
bausmės įvykdymo termino 
likę daugiau kaip 8 metai. 
Pataisos namų teikime tei
giama, jog psichologai l. 
Achremovą vertina kaip pa
sirengusį gyventi laisvėje. 
Už dienraščio Respublika 
žurnalisto V. Lingio nužu
dymą, įvykdytą 1993 m. Vil
niuje, 1994 m. rudenį buvo 
nuteisti "Vilniaus brigados" 
vadas Borisas Dekanidzė ir 
trys jo parankiniai - l.Ach
removas, Viačeslavas Sla
vickis bei Borisas Bobi
čenka. B. Dekanidzei teis
mas skyrė išimtinę mirties 
bausmę, kuri buvo įvykdyta. 

KALINIAI IŠ UŽSIENIO 

Lietuvos įkalinimo įstai
gose 2010 m. pradžioje buvo 
118 užsieniečių. Du treč
daliai jų atlieka bausmę už 
įvairius Lietuvoje padarytus 
nusikaltimus. Beveik kas 
trečias kali už nužudymus. 
Daugiausia nusikaltėlių yra 
iš tų valstybių, kurių pilie
čiams, norint atvykti į mūsų 
šalį, būtina viza, o siekiant 
čia apsistoti ilgesniam laikui 
- laikini leidimai. Pirmoje 
vietoje yra Rusija. Atvykėlių 
iš jos yra daugiau, negu ant
rojoje ir 3-oje vietoje esan
čių Gudijos bei Latvijos pi-

liečių kartu sudėjus. Baus
mių, už kurias Lietuvoje 
dažniausiai kali užsieniečiai 
yra nužudymai, nusikalsta
mos veikos, susijusios su 
narkotinėmis ar psichotro
pinėmis medžiagomis, ir 
plėšimai. Policijos duome
nimis, nuo nusikaltėlių nu
kentėjusių užsieniečių Lie
tuvoj e mažėja. Tačiau nuo 
2007 m. sparčiai ėmė daugėti 
užsieniečių Lietuvoje pada
romų nusikaltimų. Pernai jų 
ištirta net 90% daugiau negu 
užpernai. 

PER DAUG ŠERNŲ 
Per 2009-2010 m. med

žioklės sezoną šalyje sume
džiota 41,440 šernų, 5,600 
daugiau negu ankstesnį se
zoną, praneša Aplinkos mi
nisterija. Šių gyvūnų skai
čius Lietuvoje labai išaugęs. 
Jų kasmet gausėja dėl pa
lankių klimato sąlygų, papil
domo šėrimo. Šernai prida
ro žalos gamtai, daug nuo
stolių dėl jų patiria ūkinin
kai, teigia aplinkosauginin
kai. Reguliuoti šių gyvūnų 
kiekį galima medžiokle. 
Nuo gegužės l d. prasidėjo 
naujas šernų medžioklės se
zonas. Medžiotojai gerokai 
praretino ir kitos gausios 
rūšies - bebrų - gretas. Ma
žiau nei ankstesnį sezoną 
sumedžiota paukščių. Dau
giausia - 11,500 - nušauta 
didžiųjų ančių. 

VAIRUOTOJŲ KYŠIAI 
Šių metų pirmąjį ket

virtį užregistruoti 95 atvejai, 
kai transporto priemonių 
vairuotojai, siekdami iš
vengti administracinės atsa
komybės už Kelių eismo tai
syklių pažeidimus, bandė iš
sisukti policijos pareigū
nams siūlydami kyšius. Kaip 
praneša Policijos departa
mentas, pernai per tą patį 
laikotarpį užregistruoti 53 
kyšio davimo atvejai. Šie
met daugiausia (25) tokių 
atvejų nustatyta Kauno ap
skrityje, Utenos apskrityje -
15, Vilniaus ir Klaipėdos ap
skrityse - po 12. Mažiausiai, 
po l atvejį, registruota Ma
rijampolės ir Alytaus apskri
tyse. Bendra kyšių suma, ku
rią siūlė kelių eismo taisyk
lių pažeidėjai, sudarė 16,850 
litų. Asmenų, kurie polici
jos pareigūnams siūlė ky
šius, amžiaus vidurkis - apie 
40 metų. Dėl kyšio davimo 
atvejų nuo šių metų pra
džios pradėti ir vykdomi 38 
ikiteisminiai tyrimai, 20 iki
teisminio tyrimo bylų per
duota teismams. Dvi ikiteis
minio tyrimo bylos nutrauk
tos, 22 asmenims skirtos 
baudos nuo 260 iki 1560 litų, 
10 asmenų skirtas laisvės at
ėmimas, vykdymą atide
dant, 2 asmenims skirti vie
šieji darbai ir l asmeniui 
skirtas 7 mėnesių laisvės 
apribojimas. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Brazilijos lietuviai švenčia Vasario 16-ąją 

Praradome laiką, 
pasikeitė pasaulis 

Minėjome Kovo 11-osios dvidešimtmetį 
Los Angeles, CA 

Tą kovo mėnesio sekma
dienį mūsų Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovė buvo pilna 
žmonių. Per iškilmingas šv. 
Mišias prel. Albertas Kentau
tas pasakė istorinės reikšmės 
pamokslą. Jis kalbėjo, kad 
Dievas matė mūsų tautos var
gus ir padėjo tiems, kurie 
priešinosi blogio imperijai. 
Priminė, kad 22,500 Lietuvos 
partizanų neteko gyvybių, ko
vodami už tautos laisvę. 

Po iškilmingų pamaldų, 
Amerikos lietuvių tarybos 
(ALTos) Los Angeles skyriaus 
kvietimu, svečiai skubėjo į sa
lę. Prasidėjo minėjimas. Iškil
mingos dalies vadovė Daiva 
Čekanauskaitė-N avarrette 
pristatė pagrindinę šventės 
kalbėtoją - Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo akto 
signatarę Birutę Valionytę, 
Lietuvos seimo narių klubo 
pirmininkę. 

Birutė Valionytė gimė 
Rokiškio krašte, politinio ka
linio šeimoje 1956 m. Baigusi 
Biržų,, vidurinę mokyklą, studi
javo Zemės ūkio akademijoje 
miškininkystės specialybę. 
Ketverius metus dirbo Biržų 
girininkijose miškų priežiūro
je. 1988 m. įstojo į Lietuvos 
Žaliųjų judėjimą. Po metų 
įsijungė į Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdį. Išrinkta Biržų 
krašto atstove į to meto Lie
tuvos aukščiausiąją tarybą, 
priklausė jungtinei Sąjūdžio 
frakcijai, o nuo 1992-tų metų 
yra nuosaikiųjų frakcijos narė. 
Dabar nepriklauso jokiai par
tijai. 

Pati Birutė Valionytė apie 
to meto aštrius įvykius pri
simena savo biografijoje, kai 
prasidėjus Atgimimui, ji akty
viai įsijungė į Žaliųjų judėji-

mą. 1988 m. Biržuose buvo 
įsteigtas Žaliųjų klubas "Aga
ras". Sąjūdžio iniciatyvinė 
grupė Biržuose įsikūrė likus 
tik dviem savaitėm iki Lietu
vos persitvarkymo Sąjūdžio l
ojo suvažiavimo. Ji sutiko da
lyvauti Sąjūdžio Biržų skyriaus 
kandidatų rinkimuose į LTSR 
AT kaip Zaliųjų judėjimo at
stovė, ir buvo išrinkta. Birutė 
Valionytė prisiminė istorines 
dienas: "Kovo 10-tą dieną bu
vau Vilniuje, Aukščiausioje 
taryboje. Joje virė darbas. Pri
simenu, kaip Stasio Lozorai
čio telegrama mums įsakė: ry
toj arba niekada, kai reikėjo 
skubiai skelbti Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo ak
tą. Pasaulis visomis jėgomis 
laikėsi už Gorbačiovo, kad tik 
jam nesutrukdytų tų "perest
roikos" planų. Po Sausio įvy
kių ir Vasario 9-tos dienos tik 
viena maža Islandija pasauliui 
pasakė, kad pripažįstanti Lie
tuvą. Prasidėjo juridinis įtvir
tinimas, pasaulis suprato, kad 
mes per Sausio 13-ąją ir 14-
kos žmonių aukas išsilaikė
me. Prisimenu, kaip tuo metu 
viena iš Rusijos demokratų 
lyderių žurnalistė Starovoito
va išvedė Maskvoje minias į 
gatves ginti mus, nes žinojo, 
jeigu mums pasiseks, judės ir 
Rusija. 

Nepaprasta energija siejo 
žmones Aukščiausioje tary
boje, nors buvome labai skir
tingi; ta energija atkūrė vals
tybę de jure, įtvirtino de /acto, 
parengė Konstituciją ir refe
rendumu ją patvirtino. Po be
veik trejų metų sugebėjo per
duoti valdžią seimui. Prisime
nu, kaip tuo metu savaitgaliais 
buvome su žmonėmis, kaip su 
jais tarėmės; dabar matau ne-

Ntr. iš leidinio Mūsų Lietuva 

suvokiamą ryšių su žmonėmis 
praradimą. Buvimas kartu ta
da ir leidžia mums po dvide
šimties metų švęsti ... 

Okupacija mus nubloškė 
labai toli: 1938-tų metų Lie
tuvos statistika rodė, kad vi
dutinis lietuvis gyveno geriau 
negu suomis. Praradome lai
ką, pasikeitė pasaulis. Atsidū
rę pasaulinėje globalizacijoje, 
šiuo metu esame gilioje krizė
je. Ir lietuvis nepatenkintas 
dejuoja, o kai kurie naudojasi 
demonstracijomis, kartais ir 
langų daužymu. Ar galima pa
miršti, kokioje blokadoje iš
gyvenome 1990-tus, 1992-uo
sius: keitėsi pinigai, blokada 
naftos, šilumos, maisto - kaip 
išmėginimas mūsų stiprybės. 

Okupacinė kariuomenė 
viduje ir už sienų. Ir vistik atsi
laikėme. Neseniai viename iš 
Financial Times straipsnių ra
dau statistinius duomenis, kad 
praeitų metų IV-tą ketvirtį 
Lietuvos vidaus produktas au
go 0.6%, Estijoje tik 0.2%. 
Bet lietuviai dejuoja, nors tai 
buvo pats didžiausias augimas 
Europoje. Mūsų spaudoje ge
rą žinią gali atrasti tik paskuti
niame puslapyje, o blogą -
pirmame. Lietuva tampa išsi
barstanti. Šiuo labai sunkiu 
ekonominiu laikotarpiu Lie
tuvos valdžia priėmė nepopu
liarius planus, bet jie veikia ... 
Negaliu nepaminėti jūsų vi
suomenės įnašo į Lietuvos ūkį 
- Santariškių Gydymo centro 
statybą. Mes Lietuvoje žino
me, kaip tikslingai veikia jūsų 
k.~ldūnų balių sukauptos 
lesos ... 

Tačiau jau paskutiniuo
sius dešimt metų kuriame 
valstybę tokią, kokios nori val
danti partija, ar užjos nugaros 
stovinti finansinė grupuotė. 
Amžinųjų vertybių skalė pa
keičiama pinigais ir tarpusa
vio santykiai grindžiami pa
taikavimu ir papirkinėjimu. 

Nukeltai 1 O-tą psl. 



Montrealio lietuvių choras su vadovu komp. muz. Aleksandru Stankevičiumi 

London, ON 
BENDRUOMENĖS val

dybos iniciatyva, Motinos die
na buvo paminėta pirmąjį ge
gužės sekmadienį, tuojau po 
šv. Mišių Mary Immaculate 
parapijos salėje. Susirinko ne
mažas būrys bendruomenės 
narių. Moterims buvo įteikta 
po rožytę. Bendruomenės pir
mininkas S. Keras pasveikino 
visas motinas, o Amžinybėn 
iškeliavusios - pagerbtos tylos 
minute. Tuo pačiu buvo pri-

mintos svarbios gegužės mėn. 
istorinės datos. Pagerbus mo
tinas, gimtadienio proga buvo 
pasveikintas Edmundas Pet
rauskas, jam sugiedota Ilgiau
sių metų. Po sveikinimų visi 
susirinkusieji buvo pavaišinti 
skaniu pyragu ir kavute. Jau
nimo iniciatyva, bendruome
nės reikmėms, buvo įsigytas 
projektorius, kuriuo Arūnas 
Parancevičius parodė DVD 
lietuvišką koncertą "Moterys
m oterims", skirtą Motinos 
dienai. Visiems šis koncertas 

labai patiko. Ieva Parancevi
čienė paskaitė gražų eilėraštį, 
o Arūnas pasveikino motinas 
savo kūrybos žodžiais, kaip 
jam įprasta - su humoro gai
dele ... Nors nedaug jaunimo 
yra Londone, bet reikia džiaug
tis, kad jie susitelkia, kai rei
kia nors ir mažą programėlę 
paruošti. Ir po šios Motinos 
dienos paminėjimo visi skirs
tėsi su dėkingumu rengėjams, 
su šypsena veiduose, o mote
rys dar ir su rožės žiedeliu. 

A. Valaškevičienė 

Motinos dienos minėjimo dalyviai London, ON 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
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 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.653 •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 2.85% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

NORINČIUS VYKTI iš 
Londono bendru autobusu į 
IX LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĘ Toronte, prašome 
kreiptis į Teresę arbą Liną 

Naruševičiūtes iki gegužės 16 
d. telefonu 519 657-1751. 
Dainų šventės renginių bili
etus prašome kiekvieną įsigyti 
patiems telefonu 1 416 870-
8000 (nurodant "Lithuanian 
Song Festival") arba tink
lalapyje "ticketmaster". 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS 
aukojamos sekmadieniais 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St., 
London, ON. Gegužės 16, 
sekmadienį, Mišios bus už a.a. 
Andrių Radzevičių. Inf. 

Maryland, JAV 
LIETUVIŠKA GEGUŽI

NĖ. 38-asis metinis lietuvių 
festivalis-lietuviška gegužinė 
įvyks gegužės 22-23 d.d. nuo 
11 v.r. iki 6 v.v., Catonsville 
Armory, 130 Mellor Avenue, 
Catonsville, Maryland. Prog
ramoj e: Žalgirio mūšio 600 
metų sukaktuvės, karinė paro
da, tradicinių amatininkų ga
miniai, tautinių šokių grupės, 
lietuviški patiekalai. Galėsite 
pamatyti, girdėti ir paragauti. 

Inf. 
Vilniaus radijo laidos užsie

niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Niujorko lietuviai dik
tantą, vadinamą "nacionali
niu", rašė kovo 27 d. Mairo
nio lituanistinėje mokykloje. 
Šiemet minima 600-ji Žal
girio mūšio sukaktis. Tad 
diktantui buvo yasirinkta 
1920 m. išleistų Satrijos Ra
ganos "Lietuvos senovės is
torijos pasaka" ištrauka apie 
Žalgirio mūšį. Diktantą 
skaitė Asta Guobienė, o jį 
rašė 15 asmenų. Geriausiai 
parašę gavo Lietuvos gene
ralinio konsulato Niujorke 
atminimo dovanėles, kurios 
buvo įteiktos gegužės 2 per 
Motinos dienos minėjimą, 
kurį rengė Maironio litua
nistinė mokykla. Šio diktanto 
rašymą organizavo Lietuvos 
generalinio konsulato dar
buotoj a V. Lukoševičienė ir 
Maironio mokykla, vadovau
jama vedėjos Faustinos Šin
kūnienės. 

Australija 
Sydney mieste, Lietuvių 

klubo patalpose, įvyko klasi
kinės muzikos koncertas. Jį 
organizavo ir programoje 
dalyvavo operos daininin
kas, naujasis ateivis iš Lie
tuvos Antanas Zakarauskas, 
dabar gyvenantis Sydney 
mieste. Jo pastangomis buvo 
pakviesta graikų kilmės so
listė Georgia Kokkoris ir ru
sų kilmės N atalia Raspo
pava. Tai jauni atlikėjai, ku
rie studijuoja, domisi italų, 
lietuvių, anglų, rusų, pran
cūzų kompozitorių kūri
niais. Dėl jų pomėgio pasi
rinkti šie kompozitoriai: G. 
F. Haendel, G.B. Berglosi, 
G. Donizetti, G. Puccini, A. 
Verdi, W.A. Mozart, Algi
mantas Raudonikis. Progra
mos atlikėjus angliškai ir 
lietuviškai pristatė Sydney 
mieste gyvenantys Gerry 
Penhall ir Rymantė Geli. 
Kaip žiūrovė ir Australijos 
muzikos instituto dėstytoja, 
armėnų kilmės operos so
listė Arax Mansorian gerai 
vertino atliktą programą. 

Vokietija 
Berlyne veikia judri Lie

tuvių bendruomenė. Šiame 
mieste kasmet vyksta tarp
tautinė vartotojų mugė "Ža
lioji savaitė". Joje dalyvauja 
ir lietuviai. Gera pasėdėti 
lietuviškoje smuklėje, pasi
klausyti nuotaikingos liau
diškos kapelos muzikos, pa
ragauti lietuviškos ruginės 
duonos, ragaišio, rūkytų deš
rų, didžkukulių, saldžių sū
rių, atsigerti žolelių arbatos 
su medumi. Lietuviai ber
lyniečiai minėjo Valstybės 
dieną net tris kartus. Pir
miausia gausiai susirinkę 
vaišinosi didžkukuliais, ku
riuos pagamino Lietuvoje 
gimusi ir augusi virėja. To
liau Lietuvių bendruomenės 
nariai dalyvavo koncerte 
"Duokim garo". Gausiai su-

sirinkta Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmečio mi
nėjime, kuriame paskaitą skai
tė Lietuvos istorijos instituto 
istorikas prof. Alvydas Nikžen
taitis, jaunas dalyvavęs Sąjū
džio veikloje. Po salės atnauji
nimo berlyniečiai vėl žaidžia 
krepšinį, kartą per mėnesį ren
kasi pasėdėti kavinėje "Film
risz". Sveikatingumo temomis 
kalbamasi susirinkimuose 
"Tarp mūsų mergaičių". 

Esseno-Mftlheimo apy
linkės lietuviai kiekvieno 
mėnesio trečią sekmadienį 
dalyvauja Mišiose. Popa
maldų parapijos salėje porą 
valandų pabendrauja. Kilo 
mintis į svečius pasikviesti 
Michael Meurer, Esseno 
vyskupijos referentą, atsa
kingą už parapijų pastoraci
nę tarybą ir kitakalbių para
pijas. Jis atvyko kartu su Sca
kabrini ordino vienuole Mil
va Caro. Jiems buvo papasa
kota apie Lietuvių bendruo
menę, jos tikslus ir planus 
ateičiai, kartu pasidžiaugta 
galimybe naudotis vietinės 
parapijos patalpomis. Sve
čias padėkojo už pakvietimą 
ir patvirtino, kad tikimasi 
glaudesnio ryšio tarp vysku
pijos ir kitakalbių parapijų. 
Nors Esseno vyskupija, pa
sak svečio, nėra turtinga, bet 
yra galimybė gauti jos para
mos, jei atsirastų problemų 
įgyvendinti užsibrėžtus tiks
lus. Vienuolė Milva džiau
gėsi galėdama svečiuotis pas 
lietuvius. 

Lenkija 
Lenkijos lietuvių etni

nės kultūros draugijos (LL
EKD), vad. Aldonos Vaice
kauskienės, suvažiavimas įvy
ko Punsko mokykloje. Jame 
dalyvavo draugijos nariai ir 
svečiai. Lietuvos seimo narys 
Gintaras Songaila, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento (TMID) direktorius 
Arvydas Daunoravičius, "Vil
nijos" draugijos pirmininko 
pavaduotoja Nijolė Balčiū
nienė, Lenkijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Irena 
Gasparavičiūtė, Lenkijos 
lietuvių draugijos pirminin
kas Algirdas Vaicekauskas, 
Šv. Kazimiero draugijos pir
mininkas Algirdas Vekto
rius, lietuviškų mokyklų di
rektoriai ir kt. Programą 
pradėjo "Šalcinuko" ansamb
lio šokėjai. Ilgametė draugi
jos bendradarbė Kristina 
Kriunaitė, Kauno "Verps
tės" atstovė ir ją lydinčios 
tautodailininkės Vincutė Bo
zienė ir Milda Kunčienė pa
sveikino suvažiavimo daly
vius su duona ir žolynais, lin
kėdamos skalsos, sėkmės ir 
stiprios sveikatos. Ansamb
liai - "Šalcinukas", "Alna" 
ir "Gimtinė" atliko trumpą, 
gražią meninės dalies prog
ramą su šokiais bei daino
mis. Po to dalyvius pasveiki
no ir pranešimų padarė A. 
Daunoravičius ir G. Son
gaila. JA 
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''Volungė'' dalyvavo pagerbiant suomių 
kompozitorių Jean Sibelius 

Toronto lietuvių choro "VolungĮ" vad. muz. n Viskontien~ (l 
iš d.) kartu su latvią choro "Dzirksts" vad. Voma Maksins 
(iš k.), estą choro "Jubilate Singers" vad. Isabel Bemaus ir 
suomiq choro "Vox Finlandiae" vad. Paui Hietala 

Šių metų balandžio 14-22 
dienomis Turonto "RoyThomp
son Hall" trimis koncertais 
buvo pagerbtas XX š. suomių 
simfoninės muzikos kūrėjas 
Jean Sibelius. Šiuose koncer
tuose Toronto simfoninis or
kestras atliko kompozitoriaus 
kūrinius-simfonijas bei muzi
kines humoreskas, pjeses, sere
nadas smuikui (solo smuiku 
grojo suomis Pe.kka Kuusisto) 
su orkestru ir t.t. Orkestrui di
rigavo žymus danų dirigentas 
Thomas Dausgaard. Koncer
tus įrašė CBC radijas ir trans
liuos nustatytomis dienomis. 

Įdomu tai, kad antrame 
koncerte didingą, patriotinį 
kūrinį Finlandia, Op.26, at
liko Sibelius festivalio choras, 
kurio sudėtine dalimi buvo 
Toronto lietuvių choras 
"Volungė" ir Toronto jaunimo 

Ntr. n Lelienės 

simfoninis orkestras. Nors vo
lungiečiai ir mokėsi dainuoti 
kūrinio Finlandia chorinę 
dalį, bet daugelis nesitikėjo 
dainuoti su simfoniniu orkest
ru, todėl patyrė neišdildomų 
įspūdžių. 

"Tui buvo įspūdingas ir se
niai lauktas renginys, pager
bęs nedidelės suomių tautos 
muzikos genijų Jean Sibelius. 
O mums buvo puiki proga iš
girsti jo kūrybą, inspiruotą 
suomių legendų, gamtos, tau
tos politinių įvykių ir t.t. 
Džiaugiamės vėl dainavę su 
latvių "Dzirksts", suomių 
"Vox Finlandiae", "Estonia 
Choir" bei "Jubilate singers", 
susitikę su šių chorų vadovais 
ir dalyviais, prisiminę ankstes
nius projektus (2002 - "Baltic 
Noel" bei 2007 - "Po Baltijos 
saule"). Norėtųsi, kad ši drau-

Koncerto metu Turonto "Roy Thompson Rali" š.m. balandžio 14-22 d.d. 

gystė tęstųsi ir ateities projek
tuose" - audringai įspūdžiais 
dalinosi volungiečiai. 

"Pokalbiuose patyriau, 
kad daugelis choristų norėtų 
vėl dainuoti kartu. Juk esame 
mažų Baltijos tautų atstovai, 
o mūsų stiprybė - vienybėje" 
- susitikimu džiaugėsi "Vo
lungės" vadovė Dalia Viskon
tienė. 

1-ąją ir 2-ąją J. Sibelius 
simfonijas CBC Radio 2 prog
rama (94,1 FM) transliavo 
2010 m. gegužės 2 d., 11 val. 
ryto. Finlandia ir 3-ą bei 4-ą 
simfonijas - 2010 m. gegužės 
9 d„ 11 val. ryto. 5, 6 ir 7-ąją 
simfonijas transliuos 2010 m. 
gegužės 16 d„ 11 val. ryto. Atis Bankas, Toronto simfoninio orkestro smuikininkas, su 

Danguolė Lelienė volungiečiais - A. Nausėdu ir n Radtke Ntr. J. Burbaitės 

''Tėviškės žiburių'' spaudos vakaras 
Laikas greitai bėga. Atro

do, kad neseniai pradėjom re
petuoti, ir jau atėjo laikas 
"Volungės Dainų šventės cho
rui" atlikti dalį kūrinių iš IX 
Dainų šventės repertuaro Tė
viškės žiburių spaudos popie
tės koncerte. Mudvi "country 
bumpkins" iš tolimos šiaurės 
vėl išsitraukėm iš spintų jau 
seniai dėvėtus juodus drabu
žius, na, o repertuarą, kurį 
pavyzdingai ruošėme nuo va
sario mėnesio, mokėjome gan 
gerai. 

Penktadienį, dvi dienos 
prieš koncertą, buvo generali
nė repeticija. Jau truputį pra
dėjome jaudintis, bet dirigen
čių šypsena, anekdotai ir hu
moras išsklaidė visas mūsų 
abejones ir baimes. Muzika 
išjudina net ir seniausius cho
ristus linguoti ir liūliuoti palei 
ritmą. Akompaniatorė prisi
dėjo prie smagios nuotaikos, 
tai visiems buvo smagu dai
nuoti su pianino akompani
mentu. 

Sekmadienį - Tėviškės ži
burių koncertas!!! Sušilimas 2 
v.p.p. Svarbiausia, prisimi
nėm, kad turime pasipuošti, 
bet nenaudoti kvepalų, nes 

stovėsime vieni arti kitų, o kai 
kurie alergiški kvepalams. 
Plaukų šukuosena irgi turėjo 
būti tvarkinga. O tų plaukų 
vis mažėja, bet vis galvojam, 
kaip čia juos greičiau užaugin
ti iki koncerto, kad atrodytu
me "žmoniškai". 

Pasiėmėm batukus su vi
sais įtaisais (orthotics), aki
nius, nuo galvos skaudėjimo 
vaistus ir, žinoma, gaidas. 
Pasidažėme žandelius, kad 
atrodytumėm sveikos ir kad 
akytės atrodytų išsimiegoju
sios. Svarbiausia, neužmiršo
me būti entuziastingos ir ge
roje nuotaikoje. 

Thd pasipuošusios, išsida
žiusios su visais prietaisais tik
rai atrodėme 10 metų jaunes
nės. Bet truputį jaudinomės. 
Tuoj į saliukę, ir vėl įvairi bal
so ir kūno mankšta, atkrei
piant dėmesį į kvėpavimą ir 
prisimenant, kad viskas eina į 
plaučius, į nosį, o paskui... į 
lubas. 

Atrodo, mudviem viskas 
veikia tvarkoj. Išrikiavo visus 
kur stovėti, parodė kaip už
lipti ant scenos ir kaip nulipti. 
"So far so good!" Pradeda 
spausti kojas batai. Dar turi-

me truputį laiko atsisėsti, kol 
neužlipom ant scenos. Paga
liau jau visi eina į sceną, ir 
mes iš paskos. Stovim. Širdelė 
plaka. Atbėgo jaunesnė cho
ristė, traukia mane už rankos, 
kad sekčiau ją, nes stoviu ne 
vietoj. Siaubas! Gerai, kad kas 
nors rūpinasi! 

Akustika prasta. Nesvar
bu. Pasiruoškim ir sekim diri
gentę, mūsų vadovę Dalią 
Viskontienę. Nenuvilkim jos 
pastangų. Visi atrodom kaip 
vienas. Gaidos prie šono. 
Duoda ženklą atsiversti gai
das, suskamba pianinas ir pra
dedam dainuoti Daina aš gy
venu. Tu daina išreiškia klau
sytojams mūsų tikslą ir norą, 
džiaugsmą ir dėkingumą, kad 
galime dalyvauti ir dainuoti. 
Daina yra mūsų gyvenimo la
bai svarbi dalis. Daina mūsų 
svajonė ir ilgesys. Muz. N. Be
notienės žodžiai labai jautriai 
sminga mums į širdis, kurie 
gimė Lietuvoje ir daugelį me
tų "ilgėjausi tėvynės, gimtų 

namų. „ Daina sukūriau aš pa
saulį kitą, savoj širdy toli nuo 
Lietuvos„. jas dainuoja pri
gimtis mana". 

Visos koncerto dainos su-

silaukė klausytojų dėmesio, 

entuziazmo, kai ir kartu teko 
padainuoti 3 daineles. Po kon
certo buvo girdėti, kad vi
siems labai patiko, ir daini
ninkai labai gražiai dainavo. 
Irenos Punkrienės sūnus Ed
vardas buvo labai sujaudintas 
dainos Daina aš gyvenu. Sakė, 
kad net "šiurpuliai" ėjo per 
kūną ir kad labai norėtų vėl 
tą dainą išgirsti. Po koncerto 
rengėjų visi buvome pavaišinti 
kopūstais ir dešromis. Kur 
gausi tokią skanią vakarienę? 
Tik pas lietuvius! 

Pavalgiusios ir pabendra
vusios su pažįstamais važia
vome atgal namo į Wasagą. 
Puikus vakaras. Kelias sausas. 
Vairavimas lengvas. Dangus 
pilnas žvaigždžių, taip kaip 
mūsų koncerto dainų žo
džiuose ir jos šviečia dėl to, 
kad gali. Thip pat ir mes dai
nuojame dėl to, kad galime. 
Prisimename, kaip įeidamos į 
muzikos kambarį ar į sceną, 
už durų paliekame visus savo 
darbus, asmeninius vargus ir 
sunkumus. Įeiname lyg į kitą 
pasaulį. Pasaulis, kuris yra su
kurtas muzikai ir dainai. Pa
saulis, kuriame viešpatauja 

kompozicija ir jų kūrėjai; mu
zikai ir dirigentai; choristai ir 
gaidos, ir mankšta. Visokie 
pratimai ir dikcija, kad balsas 
būtų aiškesnis, stipresnis ir 
sodrus. Kalba dangaus šviesu
lys! Daina jungia sielą, mintis 
ir kūrybą. Dainų kompozici
jos pilnos stebuklėlių, ir gai
dos laksto ant takto, brūkšne
liais išreikšdamos jausmus ir 
mintis, kurios sukrečia mus 
iki žemės dugno ir dangaus 
šviesos, tai - Viešpaties pa
sauli.s. 

Su kuriais bendravome, 
pajutome šeimynišką aplinką 
-vieną šeimą. Nejutome am
žių skirtumo, tik nuoširdumą 
ir atidumą. Jauni atkreipė dė
mesį ir padėjo vyresniems, o 
vyresnieji - jauniems. 

Visi šypsojosi ir džiaugėsi 
būdami kartu dėl to paties 
tikslo, toj aplinkoj - Dievo 
dovanoj. Dar susitiksime bir
želio 19, kun. Augustino Si
manavičiaus, OFM, išleistu
vėse. "Dainos sparnais tėvy
nės žiburį nešuosi širdyje" į 
IX Dainų šventę, liepos 4. 

Irena Punkrienė ir 
Elena Namikienė, 

Wasaga Beach, ON 
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DAINA Aš GYVENU! 

2010 M. LI EPOS 2 - 4 O.D. TORONTE, KANADOJE 

KVIEČIAME VISUS Į DAINŲ ŠVENTĘ 
DAINŲ ŠVENTĖS KONCERTAS 
Sekmadieni, liepos 4, 2 v.p.p. 
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga 

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 

Juos galima pirkti su kredito kortele (prašyti Lithuanian Song Festival) 

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.ticketmaster.ca 

---------------------------------------------------------------------------------------------~·-
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS APLANKYKITE 

www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti šventę. 

Toronte visus bilietus antrąjį mėnesio sekmadienį galima pirkti Prisikėlimo parapijoje, 
Lietuvos kankinių parapijoje ir Toronto Lietuvių Namuose 

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 

MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS (vietos nenumeruotos) 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga 
įėjimas bilietai @ $ 45.00 = 

Šeštadienį, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.) 

$ __ _ 

MIESTELIO VAKARONĖ (choristams ir vaikams iki 7 m. įėjimas nemokamai) 

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Teranto 
įėjimas bilietai @ $ 10.00 

$ __ _ 
Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 

POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" - BILIETŲ UŽSAKYMAI PRllMAMI TIK IKI BIRŽELIO 15 D. 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1ssAUGA 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 
$ __ 

vakarienė ir šokiai - stalai po 1 O asm. stalai@ $1000.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai - pradžia 9 v. v. bilietai @ $ 35.00 
$ __ _ 

Siunčiu už bilietus iš viso: 
$ __ 

Prašome čekį l "money order" rašyti: Pridedu auką: = 
IX Lietuvių dainų šventė 

Siųsti: Bilietai, IX Dainų šventė, 
l Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5Gl 
IŠVISO: 

$ __ _ 

$ __ _ 

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI 

Vardas, pavardė~---------------------
Gatvės adresas 

~----------------------

Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

_________ Provincija/valstija ______ _ 

Telefonas ---------

Tik apmokėti bilietai bus siunčiami. Bilietai, užsakyti po 2010 m. birželio l d., nebus 
siunčiami paštu. Juos galima atsiimti Dainų šventės informaciniame centre, Toronto Airport 
Marriott viešbutyje nuo liepos 2 d. 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

Lemties spalvos 
Gyvenimas - tai kelias, 
kuriuo einame: 
ieškojimai, svajonės, 
laimės ratai, išspręstos lygtys, 
sudainuotos dainos, 
džiaugsmo šviesa, 
kokios nebuvom matę. 

Skersvėjų gūsiai, 
netekčių vitražai -

taip pat mūs kelio 
vingi,ų atkarpa. 
Eini, stebiesi, 
lyg būtum ant akmens 
suklupęs netikėtai. 
Kl,ausi save - už ką? 

Gyvenimo kely 
lemtis spalvas dėlioja: 
ruoželis juodas, 
atkarpa balta. 

J. MARCINKEVIČIENĖ 

Aksioma 
Žvelgti į ateitį sunkiau, 
Nei gręžtis atgalios. 
Lyg aksiomą pasakiau -
Kl,aidu lemties keliuos. 
Į ateitį siunti svajas, 
Viliesi, nežinai: 
Ar lygus kelias ten nuves, 
Ar duobės ir kalnai. 
O praeitis? Tegul lankys, 
Nors ir žinai- negrįš. 
Juk kažkada ir ateitis 
~rs praeities duris. 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Klaipėdos valstybinia

me muzikiniame teatre ge
gužės 8 ir 9 dienomis buvo pa
statyta italų kompozitoriaus 
Claudio Monteverdi opera 
Popėjos karūnavimas. Pa
grindinį Popėjos vaidmenį 
atliko Rumunijoje gyvenanti 
lietuvaitė dainininkė Eglė 
Bagdonavičiūtė-Chisiu, Ro
mos imperatoriaus Nerono 
partiją atliko senovinės mu
zikos atlikimo subtilybes 
Graze (Austrija) studijuo
jantis Andrejus Kalinovas. 
Nerono žmonos Oktavijos 
partiją parengė dvi solistės -
Viktorija Stanelytė ir Rasa 
Ulteravičiūtė; filosofo Sene
kos - Tadas Girininkas ir Ar
tūras Kozlovskis. Dirigentas 
ir muzikos vadovas - Andris 
Veismanis iš Latvijos valsty
binės operos. Orkestre už
sienio solistai griežė seno
viniais instrumentais: basro
ko smuiku, viola da gamba, 
išilgine fleita, klavesinu ir 
vargonais bei styginiu instru
mentu tearba. 

Šiame klaipėdiečių pasta
tyme senoviškų šokių cho
reografiją sukūrė Virginija 
J ašinskienė, pasiremdama 
teatre vykstančia renesanso 
ir baroko šokių mokymo 
programa. Spektaklio sce
nografiją Pranciškaus Smug
levičiaus litografijų ciklo 
Auksiniai Nerono rūmai mo
tyvais sukūrė Arvydas Nek
rošius. Kostiumai Vilijos 
Šuklytės. Seektaklio režisierė 
- Baselio (Sveicarija) opero
je dirbanti Jūratė Vansk. Pa
sak dirigento A. Veismanio, 
Claudio Monteverdi šioje 
operoje pateikė daug naujų 
muzikos dramaturgijos idė
jų, atskleidė nebūdingus tų 

laikų kūrybai psichologinius 
santykius tarp personažų. 
Atrodo, kad tai viena iš prie
žasčių, kodėl jis pasirinko ne 
antikinį mitą, o realiai gyve
nusių Nerono ir Popėjos 
meilės istoriją. 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras gegužės 
6 dieną XVII Bydgoszcz 
(Lenkija) operos festivalyje 
parodė vieną iš geriausiai 
pasisekusių savo repertuaro 
pastatymų, Gunther Kramer 
(Vokietija) režisuotą J.F. 
Halevy operą Žydė. Šis di
džiausias Lenkijoje festiva
lis, rengiamas nuo 1994 me
tų, pristato įdomiausius Len
kijos ir užsienio muzikinių 
teatrų spektaklius. Festivalį 
tradiciškai pradeda šeimi
ninkai, todėl ir šiųmetį festi
valį pradėjo Bydgoszcz ope
ros teatras "Opera Nova" su 
A. Ponchielli opera Giocon
da. Po jų sekė Gdansko ope
ros teatras su P. Čaikovskio 
Eugeniju Oneginu, Lodzės 
didysis teatras su G. Verdi 
Aida ir Poznanės didysis 
teatras su J. Massenet opera 
Werther. Festivalį užbaigė 
svečiai iš Kubos, šiuolaikinio 
šokio trupė "Danza Contem
poranea de Cuba" su Matso 

Eko choreografuotu baletu 
Casi Casa. 

Kamerinis choras "Bre
vis" (meno vadovas Gintau
tas Venislovas) koncertais 
Vilniaus Šv. Kotrynos ir Kre
tingos šventovėse balandžio 
pabaigoje pradėjo savo dvi
dešimtmečio renginių seriją. 

Programoje, kurią atliko su 
Šv. Kristoforo kameriniu or
kestru ir solistais, Georg 
Friedrich Haendelio kūri
niai: sonata smuikui solo ir 
styginiams, motetas Salve Re
gina ir psalmė Dixit Dominus. 

Chorą "Brevis" dvide
šimtmečio proga pasveikino 
ir choro meną globojančio 
italų fondo "Fondazione Gui
do d'Arezzo" vadovas Fran
cesco Luisi. 2000 metais "Bre
vis" tapo šio fondo rengiamo 
Europos chorų konkurso 
Arezzo mieste absoliučiu nu
galėtoju. 2003 metais Pran
cūzijoje "Brevis" laimėjo ge
riausio Europos choro titu
lą. Lietuvoje choras "Brevis" 
parengia programų su ge
riausiais orkestrais, džiazo ir 
roko muzikantais. Choras 
yra įrašęs įvairių laikotarpių 
ir žanrų kūrinių į daugiau 
kaip dešimtį kompaktinių 
plokštelių. Bet, pasak vado
vo G. Venislovo, choras yra 
ypatingas tuo, kad 20 metų 
gyvuoja be stabilaus finansa
vimo - chorą stumia į priekį 
gyvybingas jo branduolys ir 
įdomūs projektai. 

XII Tarptautinis rusų 
sakralinės muzikos festiva
lis vyksta gegužės 9-15 die
nomis Vilniuje, Kaune ir Vi
sagine. Jame dalyvauja de
yyni chorai iš trijų valstybių. 
Šiemet šis festivalis (meno 
vadovė Tatjana Rinkevičie
nė) glaudžiai bendradar
biauja su Maskvos Velykų 
festivaliu (meno vadovas Va
lery Gergiev), todėl iškilmin
gas festivalio atidarymas 
Lietuvos valstybinėje filhar
monijoj e - bendras abiejų 
festivalių projektas. Progra
moje - S. Rachmaninovo Vi
gilija chorui a capella op. 37, 
V. Gavrilino chorinės simfo
nijos Sąskambiai fragmen
tai, N. Rimski-Korsakovo ir 
kitų kompozitorių harmoni
zuotos rusų liaudies dainos. 

Kiti festivalio koncertai 
vyks Kaune, Prisikėlimo 

cerkvėje (programą atliks 
Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras "Polifonija", kuris 
neseniai grįžo iš sėkmingų 
gastrolių Maskvoje), Vil
niaus rotušėje (choras "Vil
nius" ir Gudijos G. Citovi
čiaus valstybinis akademinis 
liaudies choras), Trakų cerk
vėje (vaikų chorinės studijos 
"Drugelis" auklėtinės), Kau
no valstybinėje filharmoni
joje (Rusijos Jurlovo valsty
binė akademinė choro kape
la), Vilniaus cerkvėje, Visa
gino kultūros centre "Ban
ga". Didysis uždarymo kon
certas vyks Vilniaus Šv. Jonų 
šventovėje. GK 
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90-179 diemi .. „„„ ... „„„ .. 1.25% 
180-364 dienų .„„.„„„.„ 1.25% 
l inetų „„.„„„.„„„„„„„.„. 1.25% 
2 1nettĮ .„„„.„„„.„.„„„„„„ 1.50% 
3 1nett1 „„.„„„.„„„„„„„„„ 1.75% 
4 metų „„.„„„.„„„.„„.„.„. 2.00% 
5 metų „„„.„„„.„„„.„„„„„ 2.50% 

Ta upomoji sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

/\merikos dolerių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 mett1 term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„.„ 1.25% 
1 metų „„„„.„„„„.„„„„„.„. 1.30% 
2 metLĮ „.„„„.„„„„„„„„„.„. 1. 90% 
3 metq .„.„„„„.„„„„.„„„.„. 2.25% 
4 m etq „.„„.„„„.„„„„„„.„. 2.50% 
5 metų „.„„„.„„„„„„„„„.„. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis.„„„.„„. 2.00% 
RRSP ir fUZIF atviras. kintantis.„ 1.25% 
l 1netų „ .„„„ .„„„„„„.„„„. 1.55% 
2 metų „ „.„„„.„„„.„„„„„. 2.15% 
3 mettĮ „„.„„„.„„„.„„„.„„ 2.50% 
4 metų „„.„„„.„„„.„„.„ „„ 2.75% 
S tnetq „„.„.„„„.„.„„„„.„. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9J\ SG1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr„ treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12 :00- 7:00 
Sekmadieniais 9:00-12:30 

Asmenines paskolas 
nuo „„„„.„„„.„.„„„„„„„„„ 5.00o/o 

Sutarties pasko1as 
nuo „„„„.„„„.„„„„„„„„„„ 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 tnetų „„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„ 3.50% 
2 tnetų „„ .. „„„„„.„„.„„„„.„ .. „„. 3.75% 
3 mett1 „„„„„„„„„„„.„„„.„.„„„„ 4.35% 
4mettĮ„„„.„„.„„„„„.„„„.„„„„.„ 4.75% 
5 metų „„„.„„„„„.„„.„„„.„.„„„„ 5.25% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „„„„„.„„„„„„ 3.00% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu„„„„.„„„.„ 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

•Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
" INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ..• 

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS OLIP 

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

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

@RTODONTĖ 
„.„„,_ Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0.S., M.Sc., O rtho. Dip., FRC D (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, MSW l CS 

Te l. (416) 207-0885 
www.Roya!YorkOrtho com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Turonto Labdaros slaugos namuose buvo surengta popietė padėkoti visiems šiq namq savano
riams. Dalyvius linksmino "Elvis Presley'' Ntr. G. Paulionienės 

Praradome laiką, pasikeitė 
pasaulis 

Atkelta iš 6-to psl. 

Meilė Tėvynei ir gimtai že.. 
mei, dora, sąžinė ir garbė ta
po nebereikalingi, nes jie truk
do plėtotis konjunktūrinei ap
linkai. Nejau pamiršome, kad 
išliksime tik tuomet, kai vie
ningai ginsime tautos intere
sus, vaikus auginsime šalies 
patriotais, kai stiprinsime ūkį 
ir tvarką šalies viduje, kai bus 
pasitikėjimas tarp eilinio pilie-
čio ir valdžios". 

Ji savo kalbos metu pri
statė gausiai iliustruotą dviejų 
dalių knygą Didžioji Lietuva 
apie istorines Lietuvos pilis, 
esančias už Lietuvos ribų. Pa
pasakojo, kad dalyvavo istori
kų ekspedicijose Baltgudijos
Baltarusios, Rusijos ir Ukrai
nos kraštuose likusių Lietuvos 
karalių pilių apžiūrėjimuose, 
moksliniuose tyrimuose. Dau
gumas pilių yra atstatytos ir 
daugiausia yra naudojamos 
vienuolynų nuožiūra. Ji kal
bėjo, kad reikia nuvažiuoti ir 
pajusti, ką reiškia būti lietu
viu, kai vietiniai išgirdę sveti
mą šneką, susidomi ir pirmas 

klausimas yra, ar ne lenkai, o 
sužinoję, kad lietuviai, priima 
kaip gerbiamus svečius. Tu.da 
ne tik protas, bet ir stuburas 
atsitiesia, kaip vaizdžiai išsi
reiškė kalbėtoja. Baigdama ji 
pasak.ė: "Mes esame tos vals
tybės ainiai, turime perduoti 
vaikams, vaikaičiams paveldą. 
Didžioji Lietuvos istorija mo
ko, kaip mylėti ateitį, rūpintis 
savo žeme, jos kalba ir tarmė
mis. Kol tas gabaliukas žemės 
yra Lietuva - turime didžiuo
tis, kur bebūtumėm, nes jo li
kimas mūsų rankose. Valstybė 
- mes esame visi. Tugul kalba 
jungia mus. Galim.a ir nemo
kėti kalbos, bet lietuviu išlikti 
būtina. Branginkime tai, ką 
moksliškai įrodinėjo Marija 
Gimbutienė, apie ką eilėse su 
protėviais kalbėjo Bernardas 
Brazdžionis - mes turime kuo 
didžiuotis, mūsų istorija yra di
dinga" - baigė paskaitininkė. 

Kalba buvo sutikta aud
ringu pritarimu. Dalyviai ilgai 
kalbino Birutę Valionytę, no
rėdami daugiau sužinoti apie 
Lietuvos politiką iš valstybę 
kūrusio asmens lūpų. Tuliau 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING &. HEATING 

PRIEŠSEZOllNIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

B. Jareekal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

~w~v~ 

DENI.A.L C.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

vyko meninė programa. Iškili 
menininkė iš Santa Barbaras 
pianistė Eglė Janulevičiūtė 
atliko Beethoveno ir Šapeno 
kūrinius. Gausiais plojimais 
buvo palydėta puikiai atlikta 
pasaulinio garso muzika. Pia
nistė Eglė Janulevičiūtė jau 
daug kartų yra koncertavusi 
mūsų visuomenei, ir kiek.vie
nas jos atvykimas mums yra 
didelė šventė. Minėjimo pa
baigoje ALTos pirmininkas 
Algimantas žemaitaitis padė
kojo viešniai Birutei Valiony
tei už labai tikslų istorinių įvy
kių įvertinimą ir ypač už daly
vavimą renkant mūsų tautos 
istorijos gabaliukus. Ji pati sa
kė, kad dar bus išleistos kelios 
knygos apie Lietuvos istoriją, 
dar daug lik.o neaplankytų is
torinių vietų už Lietuvos ribų. 
Amerikos lietuvių tarybos va
dovų - Albino Markevičiaus, 
Algimanto žemaitaičio, Ro
lando Žukausko, Vytauto 
Mickevičiaus rūpesčiu Kovo 
11-osios 20-asis jubiliejus Los 
Angeles mieste buvo paminė
tas su didžiule pagarba. 

Regina Gasparonienė 

ATSIŲSTA PAMINėTI 

Remigijus Baltrušaitis, 
VILKO VAWI, l knyga, praras
to gyvenimo istorija, psicho
loginis trileris, Agatha Press, 
London, 388 psl. Dienoraštine 
forma parašytas romanas, vaiz
duojantis sunkias, pilnas intrigų 
pokarinio gyvenimo dienas. Nei 
kaina, nei tiražas nepažymėti. 

Remigijus Baltrošaltis, 
VILKO VAIKAI, 11 knyga, 312 
psl., pirmosios knygos tęsinys. 
Lengva kalba, trumpi aiškūs 
dialogai skaitytoją pririša prie 
klausimo - o kas toliau? 

SAULĖTEKIS, nr. 2(20), 
Kalgario Lietuvių bendruome
nės laikraštukas, 8 psl. lietuvių 
ir anglų kalba; leidžia Bend
ruomenės valdyba, pirm. Elvyra 
Krausas, 403 'lJ!J2-2707. Turiny
je: renginiai, pranešimai, žinios 
iš Lietuvos, minėjimai, nuo
traukos, mokykla. 



2010 m. KLF metinis narių 
susirinkimas 

Kanados lietuvių fondo metiniame narių susirinkime š.m. balandžio 18 d. Toronto Lietuvių 
Namuose b!lvo paskirta stambi Fondo parama IX Dainų šventei. Iš k. KLF valdybos pirm. A. 
Nausėdas, Sventės rengimo kopirm. R. Kurienė, Pelno komisijos paskirstymo komisijos pirm. 
O. Slivinskienė, kopinn. P. Kuras ir KLF tarybos pirm. K. Deksnys Ntr. R.D. Puterių 

Kanados lietuvių fondo metinis narių su
sirinkimas įvyko š.m. balandžio 18 d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Narių kvorumui nesusirin
kus nustatytu laiku, Turybos pirm. K. Deksnys 
pradėjo susirinkimą 1 v.p.p., pasveikindamas 
visus susirinkusius narius ir paprašė prisiminti 
mirusius Fondo narius. Susirinkimą sveikino 
Lietuvos respublikos garbės konsulas Turonte 
Paulius Kuras. Kanados lietuvių jaunimo są
jungos bei Jaunimo kongreso Kanados atstovų 
vardu dėkojo Fondui už paramą ir susirinku
sius sveikino R. Samonytė. 

Buvo padaryti visų Fondo komisijų 2009 
m. veiklos pranešimai. Valdybos pirm. A Nau
sėdas išsamiai pranešė apie 2009 m. nuveiktus 
fondo darbus. Ižd. V. J onušonienė pristatė 
Fondo finansinę apyskaitą, investicijų k-jos 
pirm. A. Kaminskas pranešė apie Fondo kon
servatyvias, saugias investicijas įvairiose finan
sinėse institucijose. Pelno paskirstymo k-jos 
pirm. O. Slivinskienė pranešė, kad 2009 m. 
buvo išdalinta daugiau kaip $250,000 įvai
rioms Kanados lietuvių bei Lietuvos organiza
cijoms ir studentų stipendijoms. Pirm. R. Sriu
biškis perskaitė Kontrolės k-jos pranešimą. 

Perrinkti Fondo tarybos nariai trejų metų ka
dencijai: V. Jonušonienė, K. Deksnys ir A Ka
minskas. Fondo Kontrolės komisijos nariu bu
vo išrinktas Tumas Jonaitis. 

Einamuose reikaluose buvo paminėta ar
tėjanti Fondo 50 m. sukaktis ir pasitarta kaip 
ją atšvęsti. IX Dainų šventės organizacinio k
to vardu, kopirm. R. Kmienė išreiškė padėką 
už stambią Fondo paramą šiam labai svar
biam Kanados lietuvių renginiui. 

Po metinio susirinkimo Turyba posėdžia
vo ir pasiskirstė pareigomis: Turybos pirm. pa
silieka K. Deksnys, sekretorė l. Sungailienė, 
narys lieka R. Kuliavas. Valdybai pirmininkaus 
A Nausėdas, iždą prižiūrės V. Jonušonienė, 
sekretoriaus l. Žukauskaitė, nariais lieka J. 
Kuraitė-Lasienė ir G. Stasiulevičius. 

Vienas narys bus kooptuotas į Turybą ir 
paskirtas Valdybai. Investicijų k-ją sudaro: 
pirm. A. Kaminskas, G. Ignaitytė ir V. Bireta. 
Pelno paskirstymo k-jai pirmininkaus O. 
Slivinskienė, o nariai yra D. Baltrušytė-Sher, 
R. Paškauskas ir R. Žilinskienė. Kontrolės k
ją sudaro pirm. R. Sriubiškis, L. Zubrickas ir 
T. Jonaitis. Inf. 

l TRUMPAI l Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Paukščių baidymas 
Vabalninko miestelio 

(Biržų raj.) gyventojai bando 
atsikratyti įkyrių rėksmingų 
kaimynų. Tui kovarniai (ko
vai), kurie siaubingai klykia. 
Manoma, kad magnetofoni
niu išgąsdinto paukščio klyks
mu bus galima kovarnius pa
veikti, ir sparnuočiai dings, o 
lizduose likę kiaušiniai sušals. 
Mokslininkai tuo abejoja, nes 
varniniai paukščiai esą labai 
gudrūs. (ELTA) 

--~~A~ 
DENTAL ~ , ITunJflil 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jiJno, elektros įvedimo, "plum· 
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821arba416 
882-8531. 

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

!!!!'.!!!!'!!!!!!!~!!!'!!!!'.!l 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

(prie EVans) 
Savininkas Jurgis Kulle!Jlus 

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

~ Mississauga, ON L5G 1E5 Mississauga, ON L5N OA5 
~-~ www.watcrsidcdcntal.ca www.9thlincdcntal.ca 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario MGS 1 P2 

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

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.40% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.20% 

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.00% 
1.55% 
1.85% 
2.50% 
2.65% 
3.25% l metų iškeičiamas 1.00% 

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

PAPIL DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Pla nas 24" Kasdien inių 
pa lū kan ų ček i ų / taupomoji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - S9,999.99 0.100% 
$10,000.00 - $24,999.99 0 .150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0 .500% 

PLANAS 24 
Aukštesn i 

nuoši mčia i ir 
nemokami čekių 

pata rnavimai 

JAV DO LE RIŲ KAS D I E N IN IŲ 

PALŪKANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanas 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.60% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 
90- 1 79 d ienų 

180-269 dienų 
270- 364 dienų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
1.00% 
1.15% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

Iškeičiami p rieš terminą 
matesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% ,_ _______ _ 

2.10% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareiko lavimą 

1------------1 5 metų 

1.20% 
1.55% 
1.85% 
2.50% 
2.65% 
3.25% 

RI BOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be jspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENIN IS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

HH 
PARAMA 

www. par ama .ca 

P"A.KTYVAI per $185,000,000 
Pa lankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžini ngas 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 

L l E T U V l Ų K R E D l T O KO O P E R A T Y VA S P A R A M ·A 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-·-tit--~---..."-\l}~· š~""'-·~ 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 

Toronto lietuvių sporto klubo ''Vytis" vyrų A komanda, laimė
jusi aukso medalius ir taurę ŠALFASS jubiliejinėse 60 metų 
žaidynėse š.m. balandžio 30-gegužės 2 d.d. Klyvlande, OH 

v 

Zinios iš Lietuvos 

Mantas Kalnietis 
Ntr. T. Tumalovičiaus 

(Reporteris.com) 

• Pirmąją gegužės dieną 
Kaune šurmuliavo beveik 800 
krepšinio mėgėjų, kurie daly
vavo ar tiesiog mėgavosi Kau
no "Žalgirio" komandos orga
nizuojamam gatvės krepšinio 
varžybom 3 prieš 3. Krepšinio 
šventėje apsilankė ir visa 
"Žalgirio" komanda. Žalgi
riečiams iššūkius įvairiuose 
konkursuose metė visas būrys 
oranžinio kamuolio mylėtojų. 
"Žalgirio" komandos organi
zuojamos 3 prieš 3 gatvės var
žybos dalyvių skaičiumi buvo 
vienos gausiausių per visą Lie
tuvos krepšinio istoriją. Dėl 
apdovanojimų kovos vyko net 
šešiose skirtingose amžiaus 
grupėse, o didžiausio susido
mėjimo susilaukė pramoginė 
varžybų dalis, kurioje daly
vavo "Žalgirio" krepšininkai. 
"Aplošk Kalnietį" visus pri
vertė juoktis ir šį kartą. "Zal
girio" žaidėjui teko kartoti 
įvairius metimus, o didžiausių 
plojimų žalgirietis susilaukė, 
kai pralindęs pro klyną pelnė 
du taškus. 

• Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos (MKL) 1993 
metais gimusių jaunių vaikinų 
čempionato baigmės ketverte 
buvo galima išvysti ne tik le
gendinį šalies krepšininką Ša
rūną Marčiulionį, jaunimo 
rinktinės strategą Darių Dik
čių, bet ir perspektyvių jau
nuolių ieškojusius Lietuvos 
geriausių Kauno "Žalgirio" ir 
Vilniaus "Lietuvos ryto" va
dovus. Žinomi krepšinio pa
saulio veikėjai atidžiai stebėjo 
talentingiausius žaidėjus, ku
rie jau netrukus gali papildyti 
savo amžiaus Lietuvos rinkti-

nės sudėtį, o po kelerių metų 
apsivilkti ir profesionalios ko
mandos marškinėlius. 

• 42-ojoje tarptautinėje 
"Semaine Olympique Fran
caise" buriavimo regatoje 
Prancūzijoje "Laser Radial" 
klasės nugalėtoja tapo Aušra 
Milevičiūtė, per aštuonis 
plaukimus surinkusi 38 bau
dos balus, o aštuntajame plau
kime - trečia. Aštuntąja vieta 
su 61 baudos tašku tenkinosi 
2008 metų Pekino vasaros 
olimpiados vicečempionė Gin
tarė Volungevičiūtė-Scheidt, 

kuri baigminiame plaukime 
buvo aštunta. 

• Montrealyje vykusias 
"Challenge" serijos vyrų bad
mintono varžybas laimėjo 
kaunietis Kęstutis Navickas, 
baigmėje po trijų partijų ko
vos per 57 minutes nugalėjęs 
35-ąją pasaulio raketę B. Le
verdez iš Prancūzijos rezulta
tu 21-16, 18-21, 21-14. Pajė
giausias Lietuvos badmintono 
žaidėjas prieš visus varžovus 
Kanadoje laimėjo aiškiu pra
našumu. 

• Evaldas Petrauskas 
Azerbaidžano sostinėje besi
baigiančiame pasaulio jauni
mo (iki 18 metų) bokso čem
pionate iškovojo sidabro me
dalį. Svorio grupėje iki 60 kg 
baigmėje E. Petrauskas po at
kaklios ir permainingos kovos 
rezultatu 3:4 nusileido bend
raamžiui iš Indijos K. Vikui. 
Tai aukščiausias Lietuvos jau
nųjų boksininkų pasiekimas 
šalies istorijoje. Iki šiol iš jau
nimo pasaulio čempionato 
Lietuvos boksininkai dusyk 
(2006 ir 2008 metais) grįžo su 
bronzos medaliais. 

• Savaitgalį Kaune vyku
siame Europos jaunimo dziu
do taurės varžybų rate šeimi
ninkai, turėję teisę kiekvieno
j e svorio grupėje registruoti 
po 8 sportininkus, iškovojo 12 
medalių. Tačiau vienintelis 
aukso apdovanojimas koman
dinėje įskaitoje Lietuvos rink
tinę nustūmė į ketvirtąją vietą 
po Lenkijos, Vokietijos bei 
Kroatijos atstovų. VP 

Beinoravos bėgikai 
Š.m. balandžio 30 d. Bei

norava (Sidabravo sen. Rad
viliškio r.) tapo tikra sporto 
sostine. Dalyvauti tradicinia
me šeštus metus vykstančia
me bėgime "Aplink Beinora
vą" susirinko beveik du šimtai 
bėgikų. Sporto šventės suma
nytojas ir prizų steigėjas-Lie
tuvos respublikos seimo narys 
Vitas Matuzas. Beinoravoje 
gimęs parlamentaras aktyviai 
dalyvauja, tėviškėnų rengi
niuose, o jo iniciatyva kiek
vieną pavasarį tėviškėje su
rengti sporto šventę sulaukė 
didžiulio vietos bendruome
nės palaikymo. 

"Jau sunkiai įsivaizduoja
me, kad gali nebūti bėgimo 
šventės. Ji tapo Beinoravos 
"prekiniu ženklu". Dėkojame 
V. Matuzui, kad kiekvieną pa
vasarį turime pogą susiburti 
draugėn. Bėgimo V. Matuzo 
prizams laimėti labai laukia 
moksleiviai. Prieš Motinos 
dieną vykstanti šventė sutrau
kia į Beinoravą šimtus sporto 

entuziastų", - sakė Sidabravo 
seniūnas Vidmantas Blužas. 

"Man didžiausia dovana, 
kad šiandien galiu būti čia -
savo tėviškėje, su man ypač 
brangiais ir artimais žmonė
mis. Nuoširdžiai sveikinu vi
sus bėgimo dalyvius. Taures ir 
medalius laimėjo greičiausie
ji, tačiau aš manau, kad visi 
dalyviai - laimėtojai, nes visą 
dieną praleido sportuodami, 
turėjo progą pasitikrinti savo 
jėgas. Gal tai paskatins dar 
aktyviau sportuoti, kitais me
tais vėl atvažiuoti į Beinoravą 
ir - pasiekti tikslą - nugalėti 

bėgime", - į susirinkusiuosius 
kreipėsi V. Matuzas. 

Seimo narys padėkojo vi
siems, kurie savo entuziazmu, 
aktyviu darbu prisideda prie 
sveiko gyvenimo propagavi
mo, padėkos raštus įteikė ak
tyviausiai prie bėgimo šventės 
organizavimo prisidedan
tiems Sidabravo seniūnijos 
darbuotojams ir Beinora vos 
bendruomenės nariams. 

Bėgime V. Matuzo pri
zams laimėti dalyvavo Pane
vėžio ir Radviliškio rajonų 
moksleiviai, mokytojai, beino
raviškiai, Radviliškio rajono 
policijos komisariato parei
gūnai. 

Organizuojant bėgimą jau 
antrus metus talkino Radvi
liškio rajono policijos komisa
riatas. Bėgikams sėkmingo 
starto ir lengvo finišo palin
kėjo komisariato viršininkas 
Alvydas Ligeikis. Sportininkai 
buvo apdovanoti V. Matuzo 
įsteigtais prizais - taurėmis, 
medaliais, diplomais, Radvi
liškio rajono savivaldybės ir 
kitų rėmėjų dovanomis, vaiši
nosi kareiviška koše, arbata. 

"Esu sužavėtas, matyda
mas tokį didžiulį būrį sportuo
jančių vaikų ir jaunimo. Ypač 
malonu, kad dauguma - mano 
tėviškėnai: Labučių ir Smilgių 
mokyklų moksleiviai. Nuošir
džiai linkiu, kad sportas jus 
lydėtų visą gyvenimą", - sakė 
seimo narys. {TSŽ) 

Seimo narys V. Matuzas (4-tas iš d.), gimęs Beinoravoje, sveikino bėgimo "Aplink Beinoravą" 
nugalėtojus ir apdovanojo juos taurėmis, medaliais, garbės raštais 

• 
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L/GO JUS PR/IMAME: 
352 WILLSON T.E. A C TER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

M l L M A NT A S lmmigration & Translation Services 
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Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
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Kodėl mūsų šeima važiuoja 
į Dainų šventę Toronte 

arba, ką norėčiau pasakyti organizatoriams 
ir ypač vienam iš jų - Dariui Polikaičiui 

Manau, kad okupacijos 
metais lietuviams kelyje į Ne
priklausomybę daina turėjo 
ne mažesnę įtaką negu po
grindyje platinta Katalikų 
kronika, laisvės simboliu ta
pęs krepšinis arba mūsų tėvų 
prisiminimai. Tuos penkiasde
šimt metų žmonėms laisvu no
ru susiburti į didelę minią bu
vo vos kelios vietos ir progos: 
tai bažnytiniai atlaidai, Užga
vėnės Rumšiškėse, saulės pa
lydos ant Palangos tilto ... Ta
čiau niekas negalėjo prilygti 
jausmui stovėti baigminių 
krepšinio rungtynių tarp 
"CSK" ir "Žalgirio" tribūnose 
arba per Dainų šventes Vingio 
ar Kalnų parkų estradose. 

Tuo, kas esu šiandien, ko
kias vertybes įgijau, kokių 
tikslų siekiu, lėmė gyvenimiš
ka patirtis. Tai, kad prisidėjau 
prie lituanistinės mokyklos 
sukūrimo, kad studijavau et
nologiją, kad dalyvavau Atgi
mime buvo įtakota įvairių 
įspūdžių vaikystėje ir paaug
lystėje; jie ir formavo mano 
lietuviškąjį tapatumą. Tų prisi
minimų daug, štai keli iš jų: 
mano teta Julija Ūselytė, su
luošinta Sibire, grįžo į Lietu
vą, kad Dzūkijoje platintų Ka
talikų kroniką. Ne mažiau at
mintin įsirėžė ir viešnagės pas 
gimines Vilniuje. Jie neužsi
ėmė pogrindine veikla, bet 
man duodavo klausytis muzi
kinių plokštelių, kurias gauda
vo iš giminių Amerikoje. Vie
noje jų skambėjo negirdėtos 
lietuviškos dainos, o viena tų 
dainų žadino nepažįstamus 
jausmus, kurie vėliau virto 
troškimu siekti laisvės. "Ieš
kojau tėviškės tamsioj nakty, 
it kapas: - Kur tu, tėvyne, kur 
tu, Lietuva? Ar plaka dar 
skausme širdis sukepus, Ar tu 

? ( ) Av v• gyva ar negyva. . . . - s cia 
- gyva, - po kojų tarė žemė, -
Aš čia - gyva, - sūnau, ar ne
matai? - Aš čia - gyva, - pa
linkę ir sutemę, Atsiliepė dan
gaus skliautai ... " 

Man Atgimimas prasidėjo 
Dariaus Polikaičio daina Ber
nardo Brazdžionio žodžiais 
"Aš čia gyva", girdėtoje iš tos 

užsienyje įrašytos plokštelės. 
Kas yra Bernardas Brazdžio
nis, sužinojau vėliau, kai jis 
pats atvyko į Lietuvą, į poezi
jos pavasarį. Kas yra trispalvė 
ir Romas Kalanta, sužinojau 
iš kaimynų mergaitės dieno
raščio. Lietuvos himno žo
džius išmokau iš mažų lapelių, 
platintų Vingio parke per 
1988 liepos 9 mitingą. O pat
riotinius jausmus dar gerokai 
prieš Atgimimą jau žadino 
Darius Polikaitis ir jo dainos. 

Kodėl mūsų šeima va
žiuoja į Toronto Dainų šven
tę? Mano vyras Giedrius labai 
mėgsta dainuoti, jis daug me
tų dainavo Kauno "Varpelio" 
berniukų chore. O aš laukiu 
nesulaukiu pakartoti tą jaus
mą, kurį galima patirti tik dai
nuojant kartu su visais didžiu
lėje minioje. Noriu atkartoti 
tą jausmą, kurį jaučiau stovė
dama pačiame estrados cent
re Vingio parke 1988 m. lie
pos 9 dienos mitingo metu, 
kai buvo pirmą kartą po dau
gelio metų giedamas Lietuvos 
himnas. Labai tikiuosi, kad 
mūsų vaikai, kuriuos vežam į 
Dainų šventę Toronte, patirs 
tą ypatingą jaudulį, pasilie
kantį širdyje visam gyvenimui, 
ir jis toliau stiprins jų lietuviš
ką tapatybę. 

Visiems Jums, kas organi
zuojate dainų šventes, kas bu
riate lietuvių chorus, darote 
muzikinius įrašus, - tariu ačiū. 
Daina turi didžiulę įtaką žmo
gui. Kaip kad man visam gy
venimui išliko Dariaus Poli
kaičio įdainuota "Aš čia gy
va". O visiems Jums, kurie 
okupacijos metais darėte lie
tuviškų dainų įrašus, tiems, 
kas sugebėjote juos pervežti į 
Lietuvą, - galiu patvirtinti tai, 
kad "Lietuva dar čia gyva", 
yra didžiulis ir Jūsų nuopel
nas. Žinoma, ir labai norėčiau 
toje tūkstantinėje minioje To
ronto Dainų šventėje sutikti 
ir susipažinti ir su Dariumi 
Polikaičiu. 

N eila Baumilienė, 
A. Kazickienės lituanistinės 

mokykos vedėja, 
Southampton, NY 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
l TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA l 

Viršuje iš k. 4-as skyrius su mokytoja Vicki Vingelyte ir padėjėja Jolanta Burbaite; 5-6 
skyrius, mokytojos - Laura Kiselytė ir Rima Saplienė; apačioje - darželinukai ruošiasi 
Motinos dienai Ntrs. P. Sukausko 

Maldelės Motinos dienai 
(Autoriai - Toronto Maironio mokyklos IV sk. mokiniai) 

Mamai ir Marijai 
lietuviai visada skyrė 
gražiausius žodžius, 
maldas ir gėles. N.N. 

Gegužės saulė žiedus beria 
Ir akį veria žaluma. 
Tai žemė Tavo vardą taria: 
Marija, motin mylima. N.N. 

Gerasis Dievuli, 
būk mūsų šeimoje ir 
padėk mylėti vienas kitą. 

Vincas 

Dieve, padėk mano 
šeimai, kad visi būtų 
sveiki ir niekas nesusirgtų. 

Viktorija 

Jėzau, prašau, padėk 
mano šeimai, 
kad visi būtų sveiki ir laimingi, 
ir kad mano mama ir tėtė 
būtų saugomi Dievo. Amen. 

Meda 

Dieve ir Marija, 
globok visada mūsų šeimą 
ir mano mamytę Birutę. 

Tomas 

DIEVE, padėk mūsų šeimai, 
kad mano mama ir tėtė būtų 
sveiki ir saugūs. Adriana 

Ačiū, Dieve, už mano 
mamytės sveikatą. 

Tomas B. 

Ketvirtokai dainavo kartu su tikybos mokytoja Regina Simonaitiene: 
l Mamyte brangi,oji, mamyte gera, Į Tu mano vaikystės džiaugsmo daina. 

Mokslinių tyrinėjimų keliu dentų gerovei. Farmacininkai taip pat neatsilieka ir uoliai dalyvauja Studentų 
farmacininkų draugijoje (SFD). Ji pasiryžusi plėsti farmacijos specialistų gali
mybes bei ugdyti etinius ir humanitarinius asmenybių įgūdžius. 

Kauno medicinos universitetas - vienintelė mokslo institucija Lietuvoje, 
ruošianti vien medikus. Stojantieji gali pasirinkti vieną iš penkių fakultetų: 
Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Slaugos ir Visuomenės sveikatos. Me
dicinos fakultete pagrindinės studijos trunka 6 metus, jas baigę studentai tęsia 
studijas aukštesnėse pakopose - internatūroje ir specialybinėje rezidentūroje. 
Odontologijos fakulteto studentai studijuoja 5 metus, po to tobulinasi reziden
tūroje. Farmacininkai studijuoja taip pat 5 metus ir toliau įgyti žinių gali kvali
fikacijos kėlimo kursų metu. Medicinos, odontologijos ir farmacijos fakultetų 
absolventai gauna magistro kvalifikacinį laipsnį suteikiantį diplomą, o slaugos 
ir visuomenės sveikatos fakulteto studentai- bakalauro laipsnį po 4 metus tru
kusių studijų. 

Universitete aktyviai veikia įvairios organizacijos. Tai leidžia studentams 
ne tik eiti būsimosios specialybės link, bet ir visapusiškai tobulėti. Viena jų -
tai Lietuvos medicinos studentų draugija (LiMSA). Jos misija -vienyti Lietu
vos studentus medikus ir užtikrinti, kad būsimieji gydytojai gautų maksimalias 
profesines žinias ir taptų geri specialistai. Kita organizacija, skirta odontolo
gams. Tai Studentų odontologų draugija (SOA), kurios tikslas pasitarnauti stu-

Kita ne mažiau svarbi organizacija yra Studentų mokslinė draugija (SMD), 
kurios įsteigimo data laikoma 1947 m. Ji vienija į mokslo subtilybes besigilinan
čius studentus. Šios draugijos nariai vykdo mokslinius tyrimus, atlieka įvairius 
eksperimentus ir gautus rezultatus pristato kasmet vykstančiose mokslinėse 
konferencijose. (Šiai draugijai turi garbės priklausyti ir šių eilučių autorė). Šių 
metų balandžio 27 d. vyko "Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų ty
rėjų konferencija 2010". Joje savo pranešimus skaitė ir atradimais dalijosi 7 
būsimieji farmacininkai. Pristatėme tezes, kuriose aprašėme savo atliktų tyri
mų rezultatus. Buvo gvildenamos aktualios temos, tokios kaip antibiotikų ne
racionalus vartojimas, medaus savybės, vaistingųjų augalų svarba, kuriant nau
jus vaistinius preparatus ir kitos ne mažiau svarbios temos. Konferencijos nu
galėtojas laimėjo finansavimą į tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją 

Vokietijoje. Taigi galime džiaugtis, kad studentai sugeba ne tik studijuoti, bet 
ir aktyviai dalyvauti vertingoje mokslinėje veikloje, kuri yra naudinga tiek pa
tiems tyrėjams, nes jie eina tobulėjimo keliu, tiek visiems kitiems, nes tai pui
kus indėlis žengiant į sparčiai platėjantį mokslo pasaulį. 

Orinta Valodkaitė 
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Jau atima paukščius, lapus ir dangų 
apmėto liūdesio akmenimis. 

Veikėjo ir mokslininko netekus 
Lietaus dulksme aš aklas ir bebalsis ... 
Šaknų glėby tyla ir tuštuma.„ 

Klausau ir negirdžiu, kaip teka laikas, 
kvepėdamas medum. Trk praeitis 
apšviečia langą, prie kurio aš rymau. 
'JYlu ir tuščia nieko nebelaukt. 

(Iš Rudens medis Just. Marcinkevičiaus) 

NETEKUS BRANGAUS IR MYLIMO TĖVELIO 

AtA 
v 

STASIO URBONAVICIAUS, 
kartu liūdime su Valdybos pirmininke RITA 

URBONAVIČIUS-MIBR. 

Nuoširdžiai -

PARAMOS Valdyba bei tarnautojai 

A.a. ANELĖ MARCINKEVIČIENĖ-
KAAZEKYS (1920.Iv.6-2010.ID.28), 

kunigaikščio Vaidoto parti
zanų grupės ryšininkė - Kla
jūnė, likusi neišdildomu pa
vyzdžiu bendražygiams, ke
turiems vaikams, dešimčiai 
vaikaičių, dvylikai provaikai
čių, visiems artimiesiems. 
Velionė gimė ir augo Balbie
riškio seniūnijoje, Žiūronių 
kaime. Nepaisydama perse
kiojimų įsijungė į partizani
nę veiklą, 1951 m. nuteisia
ma 10-iai metų į Mordovijos 
lagerį. Grįžusi sovietinės 
Lietuvos atstumta, priversta 
grįžti į Krasnojarską dar 10-
iai metų. Parvykusi į Tėvynę, 
apsigyveno Kaune, Lietuvai atgimstant įsiliejo į Sąjūdį. Sa
vo lėšomis pastatydino paminklą vyrui Juozui Marcinke
vičiui-Lapinui, broliui Petrui Kazlauskui-Geniui ir parti
zanų globėjui česlovui Naudžiūnui-Kerštui. 

AUKOS 

Artimųjų vardu - Br. Tamulynienė 

Norintieji pasiskaityti 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
ČWs kroniką ir kitą pogrindžio 
spaudos veiklą sovietinės 
priespaudos metu gali daug 
žinių rasti ryšiatinklyje atsi
darę tinklalapį www.lkbkro
nika.lt. 

A.a. Jurgis Mikaila, inži
nierius, visuomenės veikėjas, 
pedagogas, nesulaukęs 101 
gimtadienio, mirė kovo 28 d. 
Jurgio Matulaičio slaugos na
muose Putname. Velionis gi
mė 1909 m. balandžio l d. 
Padriežiškių kaime, Jiezno 
valsč., Alytaus apskr. Mokėsi 
"Žiburio" gimnazijoje Prie
nuose, pasižymėdamas dide
liu darbštumu bei gabumais. 
Buvo moksleivių ateitininkų 
kuopos pirmininkas. Baigęs 
gimnaziją, studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Tuchni
kos fakultete, įsigydamas inži
nieriaus diplomą. Studentau
damas priklausė ateitininkų 
korporacijai "Kęstutis", buvęs 
ir jos pirmininku. J. Mikaila 
1935-1937 m. dirbo Kauno 
ginklų dirbtuvėse. Vėliau tapo 
tos pačios gamyklos skyriaus ve
dėju. Jis daug prisidėjo įren
giant dirbtuves, kurios aprūpi
no Lietuvos kariuomenę lietu-

Privatūs senelių 
namai 

Privatūs senelių namai 
"Senjorų Eldoradas" įsikū
rė ant Šusties tvenkinio kranto, 
šalia Žemaičių Naumiesčio 
miestelio, Šilutės raj., Klaipėdos 
apskr. Atokioje gamtos vietovė
j e, toli nuo miesto taršos ir 
triukšmo, turi laisvų vietų. Tui
kiama ilgalaikė arba trumpalai
kė globa, profesionalios slaugos 
paslaugos. Gyventojai aprū
pinami sveika mityba, įvairio
mis užimtumo ir laisvalaikio 
praleidimo galimybėmis. Išsa
mesnė informacija tinklalapyje: 
www.senjorueldoradas.lt. Su 
klausimais rašyti el.paštu info 
@senjorueldoradas.lt. Kitais 
metais planuojama taip pat 
pertvarkyti esamus šalia svečių 
namus "Laimutės svečių na
mai" į savarankiško gyvenimo 
namus, skirtus pagyvenusio am
žiaus žmonėms gyventi sava
rankiškai gražiame gamtos 
kampelyje. Daugiau apie Lai
mutės svečių namus: www.lai 
mutehotel.lt. Dėl informacijos 
kreiptis tuo pačiu el.paštu. Inf. 

A.a. Andriaus Radzevi· 
čiaus apninimąi pagerbti "VAI
KO TEVIŠKES NAMAMS" 
Suvalkijoje aukojo: $150.00 -
"Labdaros" vadovybė; $100.00 
- D.S. Valadkos su šeima, R.A 
Sapliai, V.V. Radžiai; $60.00 -
V. R. Dementavičiai; $50.00 -
V.V. Baliūnai, L.F. Gotthans, 
A.Y. Šimkai, V. Pakštas, G.R. 
Paulioniai, O. Stanevičius, R.A. 
Simanavičiai, kun. A. ir R. Ži
linskai, A Sungailienė, B.V. Bi
retos, A Pacevičius, J. Radžius; 
$40.00 - R. Lapas, A.E. Bubu
liai, P.B. Sapliai, S. Podsadecki; 
$30.00- D.D. Smith, V. Butkys, 
O.M. Abariai, AE. Sventickai; 
$25 - M.L. Mickevičius; $20 -
B. Kazlauskaitė, E.A. Mali
nauskai, A.G. Kay, R. Muraus
kas-Bell, R.I. Karasiejai, G. 
Gaižutienė, A. Vaičiūnas, J. 
Macijauskas, D. Baziliauskie
nė, J. Macijauskienė, l.L. Bazi
liauskai, A Baršauskienė, G.K. 
Balytos, R. Kanes, J an Cope
man, D. Garbaliauskienė, I.E. 
Jurgučiai, V.V. Paškai, O. De
mentavičienė, N.A. Baneliai, 
V.J. Kairiai, A. Zeliznak, R.E. 
Stravinskai, V. Vingelis, S.V. 
Piečaičiai, S. Mitalienė, R. Ce
lejewski, B. T. Stanuliai, B.S. 
Prakapai, l. Punkrienė, l. Ki
mantienė, Z.P. Linkevičiai, B.C. 
Joniai. Už aukas nuoširdžiai 
dėkoja - KLKM dr-jos 

~<ES JV\ l ~l J.\ S 

Centro valdyba 

ART S'fUDtO 
PAMINKLAI 

• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

viškos gamybos šoviniais, svie
diniais, granatomis. Jis 1941 
metais buvo laikinosios Lietu
vos vyriausybės pramonės mi
nisterijos gamybos departa
mento viršininkas. Nuo 1940 
m. dirbo ir VDU Technikos 
fakultete asistentu, vėliau dės
tytoju. 

1944 m. J. Mi.kaila pasi
traukė į Vokietiją. Po karo -
Memmingeno lietuvių gim
nazijos direktorius ir matema
tikos mokytojas. 1949 m. išvy
ko į JAV-jas. Dirbo "General 
Motors Corporation" techni
kos centre, Detroite, kur tyri
nėjo medžiagų atsparumą. Jis 
padarė ir išradimų, rašė moks
linių straipsnių Amerikos 
spaudoje apie automobilių in
žineriją, skaitė pranešimus 
aiškindamas savo sukurtas 
teorijas. Pasižymėjo ir lietu
viškoje veikloje. Buvo Detroi
to ateitininkų kuopos pirmi
ninkas, ALRK federacijos 

Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
l Resurrec1io11 Rd. Toronlo O M9/\ 5G l 

jaunimo stovyklos statybos 
komiteto pirmininkas, vienas 
iš Lietuvių bendruomenės 
Detroite steigėjų ir jos pirmi
ninkas, Lietuvių muziejaus 
steigėjas. J. Mikaila pasirū
pino Detroite įsteigti ir lietu
vių šeštadieninę mokyklą. 

Bendradarbiavo su JAV 
senatoriais. Jo pastangomis 
Čikagoje pastatytas pamink
las prof. K. Pakštui, išleista J. 
Ereto parašyta monografja. J. 
Mikaila daug padėjo Prienų 
"Žiburio" gimnazijai, Prienų 
krašto muziejui, to miesto 
centrinei bibliotekai ir kt. J. 
Mikaila laikomas mokslinin
ku išradėju, politiku bei vi
suomenės veikėju. Pastaruo
sius savo gyvenimo metus ve
lionis su žmona Regina pra
leido Jurgio Matulaičio slau
gos namuose Putname. Palai
dotas Nekalto Marijos Prasi
dėjimo vienuolyno Dangaus 
Vartų kapinėse. JA 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsą sutelktas 5. 03 min. do/. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietllvybės 
išlaikymlli Kanadoje, lzumanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvią studentams. 

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. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc„ LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšiwn su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
+ imigracija į Kanadą 
• testamenlų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pa rdavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, ll>ronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pa~ta': lawyers@pacehrn{jrm.com 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. Wesl, Toronto, ON. M8X IX3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
Visi paketai turi būti i mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka'' head oftice. 



Lietuvių paviljonas "Carassauga-2008" 

Nepamirštami momentai iš lietuvių paviljono "Carassauga 2008''. Visus kviečiame apsilankyti ir 
šiemet, gegužės 28-30 d.d. 

KLK Moterų dr-ios skyrių atstovių 
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks 201 O m. gegužės 15-16 d.d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose 

• Geg. 15, šeštad., 9.30 v.r. - registracija; 10 v.r. - suvaž. 
atidarymas 

• Geg. 16, sekmad., 10.45 v.r.'- Mišios; 12 v.d. - registr. 
užbaigiamajam posėdžiui; pietūs ir žurnalistės, 
rašytojos ALDONOS ŽEMAITYTĖS paskaita "Lietuvės 
krikščioniška laikysena sovietų okupacijos sąlygomis" 

VISOS NARĖS IR SVEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
KLK Moterų dr·jos centro valdyba 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fflliated 

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 

------• 1111111111111111111111 
RC>V".A.L LEP.A.<3E 
------• 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tink la lapis: www.dalindateam.com 

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

CARAS SAUGA 
Lietuvių paviljono 

PROGRAMA 
PENKTADIENIS, gegužės 
28. 20,21,22,23 val. - Turonto 
lietuvių jaunimo šokių an
samblis "Gintaras" ir žymus 
Lietuvos skrabalininkas Re
gimantas Šilinskas. 
SEŠTADIENIS, gegužės 29. 
13, 14 val. - Lietuvių liaudies 
kapela "Sūduva" ir žymus 
Lietuvos skrabalininkas Regi
mantas Šilinskas; 15,16,17 
val. - Toronto Kultūrinio 
meno ir šokių grupė "Atžaly
nas" ir žymus Lietuvosvskra
balininkas Regimantas Silins
kas; 18,19 val. - Lietuvių liau
dies kapela "Sūduva" ir žy
mus Lietuvos skrabalininkas 
Regimantas Šilinskas; 20,21, 
22,23, val. - Turonto Kultūri
nio meno ir šokių grupė "At
žalynas" ir žymus Lietuvos 
skrabalininkas Regimantas 
Šilinskas. 
SEKMADIENIS, gegužės 30. 
13,14 val. - Anapilio vaikų 
choras "Gintarėliai" ir žymus 
Lietuvos skrabalininkas Regi
mantas Šilinskas; 15,16,17,18 
val. - Turonto lietuvių jauni
mo šokių ansamblis "Ginta
ras" ir žymus Lietuvos skraba
lininkas Regimantas Šilinskas. 

IŠ LIETUVOS 
SPAUDOS 

Išpardavimai 
Ekonominis nuosmukis -

geriausia proga klientus prisivi
lioti kainų nuolaidomis. Lie
tuvoje beveik visų parduotuvių 
vitrinose pirkėjų akis traukia 
80% nuolaidos. Deja, įsitikinta, 
kad tos nuolaidos taikomos tik 
vienam kitam daiktui. 

Tinka eksportui 
Lietuvoje akcinė bendrovė 

"Amilina" pradeda gaminti mo
difikuotą (pakeistą) krakmolą 
popieriaus pramonei. Tuo labai 
domisi Skandinavijos valstybės. 
Taip iš žemės ūkio kultūros -
kviečių gaminami aukštos ver
tės eksporto gaminiai. (LZ) 
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-KVIECIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

gegužės 28-30 d.d. 
penktadienį - 7 .30 v. v.-12 v.n.; šeštadienį -
1 v.p.p.-12 v.n.; sekmadienį - 1 v.p.p.-7 v.v. 

ANAPILIO SODYBOJE 
Jus linksmins: 

skrabalų meistras iš Lietuvos 
v 

REGIMANTAS SILINSKAS, 
"Atžalyno", "Gintaro" šokių grupės; 

kapela "Sūduva"; vaikų choras "Gintarėliai" 

• Jus vaišinsime skaniais l ietuviškais patiekalais ir 
naminiais pyragais, gaivinsime šaltu lietuvišku 
alum i ir kt. gėrima is 

• Ga lėsite nusipirkti lietuviškų suvenyrų, pas ižiūrėti 
meno ir fotografijos parodė lę bei video montažą 
apie Lietuvą 

• Su Carassaugos pasu ga lės ite aplankyti visus 
paviljonus bei naudotis nemokamai Mississaugos 
viešuoju transportu 

Rengėjai - Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 

v 

MIELI TAUTIECIAI, 
š.m. birželio 13, sekmadienį, 
Toronte vyksta kasmetinis 

ėjimas/bėgimas -
"Toronto Challenge", 

skirtas visiems Toronto 
slaugos namams paremti. 

Šiemet aš jau trečius metus atstovausiu Labdaros 

slaugos namams ir jus maloniai kviečiu prisidėti savo 

dalyvavimu arba pinigine auka. Visos lė~os bus skir

tos Labdaros gyventojų buičiai pagerinti. 

Dėl smulkesnės informacijos prašame skambinti 

tel. 416-232-2112, 
ext. 412 

Ačiū visiems. 

Socialinės slaugos 
koordinatorius 

NERIJUS AUGUTIS 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 

kainos ir 
GERIAUSIA PIRKTI, 

kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, B.A. broker 
AE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ari namus 416-231-4937 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos baigimosi datą, kuri yra paiymė

ta ant laikraščio lipdės su jūsų adresu. Nelaukite priminimo -
laiku ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Gegužės 9, sekmadienį, 

Lietuvos kankinių šventovėje 
Pirmąją Komuniją priėmė: Jus
tinas Ažubalis, Jonas Gelažaus
kas, Andrius Kružikast. Aistė 
Minkevičiūtė, Matas Zukas, 
Lukas Žutautas ir Mykolas Žu
tautas. Sveikiname! 

• Gegužės 8, šeštadienį, 
savo 65 m. santuokinio gyveni
mo sukaktį atšventė Delhi Šv. 
Kazimiero parapijoje Juozas ir 
Kotryna J auneikos. Sveikiname! 

•Ateinantį sekmadienį Lie
tuvos kankinių ir Gerojo Gany
toj o šventovėse bus renkama 
antroji rinkliava Popiežiškajai 
labdarai. 

• KLB Wasaga Beach apy
linkės valdyba nuo praėjusio sek
madienio pradėjo rinkti sekma
dieniais narių solidarumo įnašą. 
Visuotinis apylinkės susirinkimas 
ir valdybos rinkimai bus gegužės 
18, antrad., 2 v.p.p. Gerojo Ga
nytojo misijos kavinėje. 

• Anapilio knygyne plati
namos Žodis tarp mūsų kny
gelės ir naujausia Lithuanian 
Heritage žurnalo laida, knygelės 
vaikučiams, įvairios garsaplokš
tės ir automobiliams lietuviški 
lipinukai. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 6, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
- kapinių koplyčioje 3 v.p.p. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 6, bus ruošiami 
KLK moterų draugijos skyriaus 
Anapilio salėje. Pietauti bus 
galima ištisą dieną ir atsigaivin
ti vynu bei lietuvišku alučiu. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje vasarinė Mišių tvarka 
prasidės birželio 13, sekmadie
nį. Tą dieną jau bus aukojamos 
Mišios tiktai 10 val. ryto. 

• Mišios gegužės 16, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Vaclo
vą Paliūną; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje gegužės 16, sekma
dienį, 2 v.p.p. u3 a.a. Uršulę 
Paliulytę; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 15, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už a.a. Mariją Mic
kevičienę. 

i AUKOS i 
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

$100 aukojo Brikių šeima. 
A.a. Stasio Urbonavičiaus 

atminimui, reikšdami užuo
jautą šeimai, A. Rimkienė $40 
aukojo Tėviškės žiburiams. 

Sudbury lietuviai Tikinčia
jai Lietuvai suaukojo $370. 
Stambesnes sumas aukojo: 
$100 - M. Venskuvienė, K.E. 
Šviežikai, J.B. Stankai; $50 - S. 
Petrėnienė. Vaiko tėviškės na
mams prie Marijampolės $200 
aukojo M. Venskuvienė. 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias giedojo iš kelių 
chorų sudaryta vyrų grupė, o šį 
sekmadienį giedos parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Pakrikštytas Aleksandras 
Jonas, Dalios (Cirušytės) ir 
Richard Radovanovič sūnus. 

• Šį sekmadienį bus daro
ma rinkliava pop. Benedikto 
XVI labdaros darbams paremti. 
Vokeliai šiai rinkliavai buvo pri
segti prie praeito sekmadienio 
parapijos biuletenio. 

• Mišios už Motinos dienos 
novenai pavestas gyvas ir miru
sias motinas aukojamos per visą 
gegužės mėnesį, šiokiadieniais 
7 v.v., šeštadieniais 9 v.r., o sek
madieniais 10.45 v.r. 

• Gegužės 15-16 d.d. šios 
parapijos patalpose vyks KL
KM draugijos skyrių atstovių 
suvažiavimas. Gegužės 16 d., 
po 10.45 v.r. Mišių vyks posė
džiai, pietūs ir žurnalistės Al
donos Žemaitytės paskaita 
"Lietuvės moters krikščioniška 
laikysena sovietinės okupacijos 
sąlygose". Narės, viešnios ir 
svečiai yra kviečiami dalyvauti. 

• Cikagoj mirė a.a. Fabri
cijus Brazaitis, Irenos Matuse
vičiūtės dėdė. 

• Santuokos sakramentą 
priimti ruošiasi J essica Thorn 
su Anthony Yanuziello. 

• Bilietai į Dainų šventės 
renginius, kurie vyks Thronte liepos 
2-4 d.d., bus platinami parapijoje 
gegužės )6 ir birlelio 13 d.d. 

• Zodis tarp mūsų gegužės 
ir birželio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Visi yra kviečiami jas įsigy
ti ir kasdien skaityti. Kaina $5. 

• "Kretingos" vasaros sto
vykloms priimtų vadovų priva
lomi posėdžiai vyks gegužės 25 
d., 7 v.v. šios parapijos patalpo
se ir birželio 12 d., nuo 9 v.r. 
"Kretingos" stovyklavietėj. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 16: 8 v.r. už a.a. Napalį ir 
Eugeniją Juknevičius; 9 v.r. už 
a.a. Wayne McFarlane; 10.45 
v.r. už novenai pavestas gyvas 
ir mirusias motinas, už KLK 
Moterų draugijos mirusias ir 
gyvas nares bei geradarius ir už 
a.a. Jurgį ir Stefą Ciparius; 
12.15 v.d. už a.a. Saulių Ranonį. 

Kunigų vienybės valdyba 
2009 m. gruodžio 15 d. įvy

kus dvimetiniam Kanados liet. 
katalikų kunigų vienybės su
važiavimui Toronte, dalyvau
jant prel. E. Putrimui, prel. J. 
Staškevičiui, kun. V. Staškevi
čiui, kun. P. Mališkai, kun. A. 
Šarkai, OFM, kun. A. Simana
vičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, 
OFM, kun. J. Šileikai, OFM, 
diak. B. Belickui, OFM, bei 
svečiams kun. K. Kėvalui ir 
kun. K. Reizgiui, OFM, aptarus 
lietuvių katalikų sielovados Ka
nadoje reikalus ir numačius gai
res ateičiai, buvo išrinkta Ka
nados liet. katalikų kunigų vie
nybės valdyba. Š.m. balandžio 
8 d. posėdyje Valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. - kun. 
V. Staškevičius, ižd. - kun. A. 
Šarka, sekr. - kun. J. Šileika, 
OFM, narys - prel. J. Staškevi
čius. Kanados liet. katalikų ku
nigų vienybės valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems aukoto
jams ir rėmėjams. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v. ryto, po kurių vyks kon
firmantų pamoka. 

• Parapijos tarybos posėdis 
vyks gegužės 25 d., 7.30 v.v. 
šventovės patalpose. 

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks gegužės 29 d., šešta
dienį, 8 v.r. - 2 v.p.p. Daiktus ir 
drabužius prašome pristatyti 
šventovėje gegužės 28, penkta
dienį 6-8 v.v. 

• Parapijos metinė iškyla 
numatyta birželio 13, sekma
dienį, pradedant pamaldomis 
11 v.r. Iškyla, kaip ir pernai, vyks 
Bumeistrų ūkyje, Oakville, ON. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 23, sekmadienį, 

2 v.p.p. bus rodomas filmas 
"Pučai ir teroras Lietuvoje". 
(Po perversmo 1926 m. Lietu
voje kilo įtampa dėl Lenkijos 
globojamų antivalstybininkų 
politinės ir kriminalinės veik
los, dėl jų regztų sukilimllJ pa
sikėsinimų, terorų aktų). Siam 
dokumentiniam filmui paruošti 
medžiaga buvo surinkta iš šiuo
laikinio lenkų karinio archyvo. 

V. Kulnys 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Jaunųjų ir vyresniųjų 
darželių mokiniai pagerbė savo 
mamytes Motinos dienos pro
ga, gegužės 8 d., 11 v.r. mokyk
los auditorijoje. Mokiniai dek
lamavo eilėraštukus, padainavo 
ir net pašoko, akompanuojant 
pianinu mkt. D. Balsienei-Cal
deron. Po programėlės visi pa
sivaišino sultimis, kavute ir 
pyragaičiais. Ved. A. Šimonė
lienė padėkojo atvykusiems tė
veliams bei mokytojoms, pui
kiai paruošusioms vaikus. Tai J. 
Dzemionienė, V. Valiulienė, V. 
Kasina, J. Krikščiūnienė, J. 
Kriščiūnaitė, L. Petrašiūnaitė ir 
K. Pabedinskaitė. 

• Prisikėlimo kredito ko
operatyvas paaukojo $330 To
ronto Maironio mokyklos cho
rui, kuris dalyvaus IX Dainų 
šventėje. Dėkojame. 

• Dėmesio, tėveliai! TCD
SB reikalauja, kad mokiniai už
siregistruotų gegužės mėnesį 
ateinantiems mokslo metams 
(2010-2011). Registracijos blan
kai buvo išdalinti gegužės 8 d. 
Registracija vyks gegužės 29 d., 
9 v.r. mokykloje. 

• Gegužės 22 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Dėmesio, abiturientai ir 
tėveliai! Mokslo metų pabaiga 
jau artėja. Mokytojai, tėvų ko
mitetas ir mokyklos administ
racija ruošiasi pagerbti 8 sk. ir 
lituanistinių kursų abiturien
tus. Mišios, iškilminga vakarie
nė su vynu ir diplomų įteikimas 
įvyks penktadienį, birželio 4, 
Prisikėlimo parapijoje. Mišių 
pradžia - 6 v.v.; abiturientai 
prašomi atvykti 5.30 v.v. Bilietai 
- abiturientams nemokamai, 
suaugusiems dalyviams $40 as
meniui; vaikams iki 7 m. nemo
kamai; nuo 7-16 m. - $15. Bi
lietus galima įsigyti pas K. 
Dambaraitę-J anowicz, tel. 905 
602-9231. Kartu galite užsisa
kyti užbaigimo iškilmių moki
nių grupinę nuotrauką už $5. 
Daugiau informacijos laiške 
abiturientų tėveliams. 

Živilė 

~ M01\JTREAJ9uE 
Montrealio lietuvių choras turi daug užsiėmimų. Po daly

vavimo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Dainų dienoje Vil
niuje praeitą vasarą, choras dabar ruošiasi dalyvauti IX Dainų 
šventėje Toronte liepos 2-4 d.d. Įvairus ir įdomus repertuaras 
patenkins visus dainos mėgėjus. Montrealiečiams bus proga iš
girsti dalį šio repertuaro sekmadienį, gegužės 30, choro metinia
me koncerte, kuris įvyks Aušros Vartų parapijos salėje po Mi
šių. Maloniai kviečiame Montrealio visuomenę dalyvauti šiame 
koncerte ir pasivaišinti su mumis. Vilija Bulotienė 

Aušros Vartų parapija 
Motinos dienos proga Aušros Vartų šventovėje giedojo 

viešnios iš Bostono "Jaunos širdys", Moterų vienetas ir parapi
jos choras. Po Mišių parapijos salėje Rimas Jakubauskas 
trumpai supažindino apie Burlenčių klubą, klebonas kun. Pau
lius Mališka pasveikino mamas ir palaimino vaišes. Visi svečiai 
buvo pavaišinti Rimo J akubausko žemaitiškais blynais ir gira. 
Buvo meninė dalis, kurią atliko kompozitorius Gerard Dube 
savo kūrinius pianinu, o sol. Elena Grumbinienė pasveikino vi
sas Motinas ir padainavo. LP 

Aušros Vartų parapijoje gegužės 9 d. giedojo Bostono "Jaunos 
širdys" Ntr. A.J. Mickaus 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, gegužės 9, kleb. kun. Aloyzas Volskis atnašavo 

šv. Mišias už parapijos gyvas ir mirusias motinas. Parapijos ko
mitetas įteikė po gvazdiką kiekvienai motinai. Po šv. Mišių kle
bonas ir choras giedojo M. Marijos litaniją. Baigiant choras 
giedojo J. Naujalio Sveika Marija. Po pamaldų visi susirinko į 
salę užkandžiams ir pyragams, kuriuos paruošė parapijos ko
mitetas, prisidėjo ir parapijietės. Klebonas palaimi~o va~gių 
stalą. Komiteto pirmininkė Alice Skrupskytė pasveikmo visas 
mamas Motinos dienos proga. Ji padėkojo parapijiečiams, ~u
rie jau prisidėjo prie šventovės bokšto remonto, taip pat Sv. 
Elzbietos ir Šv. Onos draugijoms, aukojusioms po $500. VL 

Gegužės 4 d. vyko Baltiečių federacijos rengiamas Baltiečių 
vakaras parlamento rūmuose, Otavoje, Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio Audroniaus Ažubalio viešnagės Kanadoje pro
ga. Iš Montrealio dalyvavo kun. Paulius Mališka, Joana Ada
monytė, Haroldas Celtorius, Antanas Mickus, Loreta Poli
chauskaitė, Daiva J augelytė ir Dan Zatkovic. JA 

"LITO" visuotiniame susirinkime balandžio 25 d. Iš k. - Andrius 
Gaputis, valdybos pirm.; Regina Piečaitienė, laikinai einanti ve
dėjos pareigas; Gytis Vazalinskas, valdybos vicepirmininkas; Ro
ma Lietuvninkaitė-Pingitore, revizijos kom. narė; Arūnas Staš
kevičius, valdybos sekretorius; Haroldas Celtorius, revizijos 
komisijos narys 
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