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Kaip su ta politika? 
Buvęs prezidentas Valdas Adamkus, paklaustas, kaip 

jis vertina dabartinę Lietuvos užsienio politiką, atsakė, kad 
niekaip. Tuo turbūt norėta pasakyti, kad Lietuva jokios už
sienio politikos neturi, arba jis nemato jos. 

N AUJOJI prezidentė Dalia Grybauskaitė, pradėjusi 
eiti pareigas, savo pirmuoju oficialiu vizitu parodė 
dėmesį Skandinavijos kraštams ir Latvijai ir tik po 

to pasuko į didžiuosius rytiečius, žinoma, jai geriausiai pa
žįstamus ir Lietuvą aprūpinančius būtiniausiomis reikmė
mis. Vyko ir formalūs atstovavimo reikalai, kaip dalyvavi
mas Lenkijos prezidento Lech Kaczynski laidotuvėse, bei 
priiminėjimai aukštųjų užsienio pareigūnų, valdžių įgalioti
nių. Turbūt viso šito vargu ar būtų galima pavadinti užsienio 
politika? Žinoma, artimesnės pažintys su kitų šalių vadovais 
grindžia tvirtesnius pagrindus bendradarbiavimui, kuris rei
kalingas krašto prestižui ir ekonominei gerovei puoselėti. 
Naujos vadovės prisistatymai užsieniui- tai parengties dar
bai užsienio politikai kurti ir ją plėtoti. Po šitokios diploma
tinės įžangos lauktina, kad lietuviškoji užsienio politika 
kaip nors imtų ryškėti. Be prisistatymų užsieniui, pertvarka 
padaryta ir namie. Pirmiausia buvo atleistas užsienio reikalų 
ministeris Vygaudas Ušackas. Tus atleidimas išeiviją nuste
bino. Daugelio Ušackas čia buvo vertinamas kaip veiklus, 
visiems draugiškas politikas, populiarus ir "vakarietiškas". 
O tenai, prezidentūroje, galbūt tokie vertinimai ir prisidėjo, 
kad šitą pareigūną reikėjo keisti kitu. Pranešimuose apie 
pakeitimus buvo sakyta, kad jie buvo būtini daryti dėl skir
tingų prezidentės ir užsienio reikalų ministerio nuomonių 
užsienio politikos klausimais. Kokios tos nuomonės, liko 
spėlioti. Susidarė tik įspūdis, kad prezidentė žiūri į Rytus, 
kas atstatytam ministeriui nebuvo priimtina? O, regis, kad 
užsienio politikos vadovai turėtų daugiau į visas puses dai
rytis. Tikėtina, kad taip bus, nes laikas irgi ne paskutinis 
veiksnys dalykams klostytis. 

v IUO metu Lietuvos valstybingumas bei šalies užsienio 

S politika, atrodo, kuriami iš dviejų skirtingų pozicijų -
pragmatikų ir tradicinių konservatorių. Pirmieji eitų ir 

"su velniu obuoliauti", kad tik bet kokia kaina įsigytų dau
giau visko; antrieji to nedaro "iš principo", nes geriau žūti, 
negu išmaldos prašyti. Abi šios pozicijos sutirštintai apibū
dintos, tačiau kažką panašaus galima nesunkiai pastebėti. 
Laisvas pragmatizmas veda į smulkų egoizmą, kuriam 
asmeninė nauda, net ir tuomet, kai ji gali kenkti bendram 
reikalui, sakykim valstybiniam, iškyla virš visko. Valstybės 
vardu daromi ėjimai, kurie naudingi asmeniniams reika
lams. Pragmatizmas - nebloga išeitis, jeigu ji saistoma, pri
žiūrima principų, kurie nėra vien tik Konstitucijos straips
niai ar priimti įstatymai. Yra ir turėtų būti kažkas daugiau 
negu jie, kažkas turėtų stovėti aukščiau ir nejudinama. Tai 
gali būti pavadinta politine morale, giliu patriotizmu, tai 
yra žmogaus dvasinėmis galiomis, kurios apsprendžia vado
vo mąstymą bei veiksmus. Tačiau vien tik idealai ar princi
pai, be apčiuopiamos tikroviškos naudos, vieni patys negali 
sudaryti būtinų pagrindų valstybei tvarkyti, santykiams su 
kitomis šalimis palaikyti. Todėl ir sudrausmintas pragmatiz
mas, ir gyvenimiški principai turėtų derintis ir nesusiprie
šinti, siekiant sukurti bent pakenčiamą gerovę tautai bei 
valstybei. Kas tai galėtų padaryti, kad taip būtų? Galėtų ar 
negalėtų, bet tauta šito turi tikėtis iš valstybės vadovo-vės. 
Jų vadovavimas ir turėtų išlaikyti tą pusiausvyrą tarp prag
matizmo ir principo. Jų pareiga būtų stebėti, kad ir visuose 
valdomuose sluoksniuose tos pusiausvyros užtektų. Nau
dinga būtų į čia aptariamas pozicijas iiliau pažiūrėti, užuot 
stebėjus, kas ir kokioje pusėje stovi. CS 
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Žemaitijos muzikantų grupė "Apynys" prieš koncertą bando naujuosius savo instrumentus 
N tr. iš leidinio Lietuvos kaimo muziejus 

Tikrovė ir istorikai 
Antrojo pasaulinio karo pradžios ir partizanų karo įvykiai 

bei jų atgarsiai šiandien 

Dr. POVILAS JAKUČIONIS 

Visos nelaimės Lietuvai ir visai Europai 
prasidėjo su 11 Pasaulinio karo pradžia, prieš 
70 metų. Į karą buvo įtraukta 61 valstybė. Žu
vo 70 milijonų žmonių. Europoje labiausiai 
nukentėjo Lenkija ir 
Baltijos valstybės. Jos 
patyrė dvi okupacijas. 
Mums atrodo, kad Lie
tuva daugiau nukentėjo 
nuo okupacijų nei nuo 
karo. Tai patvirtina ir 
žmonių aukų skaičiai. 

Dabar karo sukėlė
jų, nacių ir sovietų to
talitarinių režimų teisių 

ir pareigų paveldėtojai 
karo priežasčių užuo
mazgas nukelia į praei-

Dr. Povilas 
Jakučionis 

tį. Į Versalio taikos nustatytą tvarką. Esą na
ciams trūkę "erdvės", o sovietams - saugumo 
jausmo. SSRS po taikos ir saugumo (kaimynų 
sąskaita) priedanga jau nuo Lenino laikų troš
ko savo "revoliuciją" eksportuoti ne tik į Eu
ropą, bet ir į visą pasaulį. Sukurstytas karas 
jiems turėjęs padėti šią idėją įgyvendinti. 

Kita priežastis - gėdingas Miuncheno suo
kalbis, apiplėšęs taikią Čekoslovakijos valsty
bę. Tada didelę jos teritorijos dalį užgrobė na
ciai. Bet nedidelį kąsnelį nugvelbė ir tuometi
nė Lenkija. Kartu ji paskelbė ultimatumą Lie
tuvai, reikalaudama atsisakyti Vilniaus. Dabar 

apie tai "kukliai" tyli ir strateginiu uždaviniu 
laiko Lietuvos lenkų pavardžių rašymą lenkiš
kais rašmenimis. Tada naciai jau buvo atplėšę 
Klaipėdos kraštą. Tad tuometinei vyriausybei 
galvos skausmo buvo kur kas daugiau nei da
bartinei dėl krizės. 

Netrukus vyko nusikalstamai grobikiškas 
Stalino ir Hitlerio suokalbis dėl grobimo 
"stambiu mastu", vadinamas Molotovo-Rib
bentropo paktu. Jis sudarė sąlygas naciams 
pulti Lenkiją, o sovietams okupuoti Baltijos 
šalis. Tik po 50 metų Baltijos kelias, kuriam 
jau sukako 20 metų, atkreipė pasaulio dėmesį 
į Baltijos šalių laisvės siekius. 

Tik šiemet vyksta esminis persilaužimas 
Europos politikų ir diplomatų galvose. Paga
liau suvokta ir imta viešai pripažinti bei smerk
ti prieš 70 metų įvykusius istorijos faktus. Va
karuose atsiveria akys į komunistinių režimų, 

pirmiausia SSRS, nusikaltimus žmonijai ir 
žmoniškumui. Stalinizmo (kažkodėl ne komu
nizmo?) nusikaltimai lyginami su nacių nusi
kaltimais. Tokias rezoliucijas jau priėmė Eu
ropos parlamentas, ESBO ir tarptautinės kon
ferencijos. Tai didelis mūsų parlamentarų ir 
diplomatų nuopelnas. Bet procesas nebaigtas. 
Jį reikia tęsti ir jis yra tęsiamas. 

Nors rezoliucijos nėra vykdymui privalo
mos, bet jos labai "sujaudino" Kremlių. Su
prasta, kad gali tekti prisiimti atsakomybę, o 
gal ir žalos atlyginimą. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVENIME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos visuotinis posėdis 
įvyko Vilniuje gegužės 4-6 d. 
d. Dalyvavo kardinolas A.J. 
Bačkis, arkivysk. S. Tamkevi
čius, vyskupai E. Bartulis, J. 
Boruta, J. Kauneckas, J. Ma
tulaitis, R. Norvila, A. Poniš
kaitis, J. Ivanauskas, J. Tu
naitis, apaštališkasis nunci
jus Lietuvai arkivyskupas 
Luigi Bonazzi. Ganytoj ai iš
reiškė susirūpinimą dėl įvai

rių nuodėmingo gyvenimo 
būdo propagavimo formų, su 
kuriomis šiandien susiduria 
visuomenė ir joje gyvenantys 
tikintieji. Vyskupai apgailes
tauja, kad Bažnyčios narių, 
taip pat ir dvasininkų, nuo
dėmės bei klaidos visuome
nėj e aptemdo Dievo žodžiu 
besiremiantį ir žmogaus pri
gimtį atitinkantį jos mokymą. 
Lietuvos vyrų ir moterų vie
nuolijų vyresniųjų Konferen
cijų atstovai ses. Juozapa 
Strakšytė, OSB, ir kun. Vin
centas Tamošauskas, OFM 
Cap, pristatė Lietuvos vie
nuolijų būklę, misijų gaires 
ir bendradarbiavimo gali
mybes su parapijomis bei vie
tos vyskupais. Liturginės ko
misijos pirm. vysk. J. Boruta 
pristatė rengiamą suaugusių

jų Įkrikščioninimo sakra
mento apeigyną. Apžvelgti 
bendrų dvišalių komisijų su 
valstybės valdžia vykdomi 
darbai bei įvairūs rengiami 
įstatymai, kuriais tvarkomi 
moralinių vertybių klausi
mai, ypač atkreiptas dėmesys 
į medikų sąžinės laisvės už
tikrinimą įstatymuose bei 
rengiamą pagalbinio apvaisi
nimo įstatymą. Posėdžio da
lyviai trejų metų kadencijai 
pratęsė vysk. R. Norvilas at
stovavimą Europos sąjungai 
priklausančių šalių Vyskupų 
konferencijų taryboje Briu
selyje. 

Augs burgo vysk. Walte
ris Mixa atleistas iš ganytojo 
ir iš Vokietijos kariuomenės 

ordinaro pareigų. Vysk. Mi
xa, vadovavęs piet. Augsbur
go vyskupijai 5 metus, o prieš 
tai 4 metus buvęs Eichstaeto 
ganytoju, prašymą atleisti 
motyvavo rūpesčiu vyskupi
jos gerove į viešumą iškilus 
jam metamiems kaltini
mams, jog būdamas našlaičių 
mokyklos kapelionu šiurkš
čiai elgėsi su mažamečiais. 
Išviešinti buvo ir įtarimai, 
kuriuos vyskupija tiria, jog 
ordinams piktnaudžiavo mi
nėtojo našlaityno pinigais bei 
sunkesnis kaltinimas seksua
line prievarta, kurį jis atme
tė, nes nepagrįstas. 

Joanos Juozapaitytės
Jonės 30-ųjų mirties metinių 
paminėjimo vakaras įvyko 
gegužės 7 d. Šiaulių rajono 
Voveriškių pagrindinėje mo
kykloje. Gimusi Voveriškių 
kaime 1921 m., ji buvo slapta 
pedagogė ir vienuolė, kunigo 
jėzuito Pranciškaus Masilio
nio įsteigtos Eucharistinio 
Jėzaus seserų kongregacijos 
pirmoji sesuo ir pirmoji gen. 
vyresnioji. Slaptasis vienuo
lynas įsteigtas 1947 m. Šiau
liuose. Renginio iniciatorė -
sesuo eucharistietė, J. Juo
zapaitytės mokinė, Šiaulių 
universiteto docentė, dr. Da
nė Šlapkauskaitė. Savo pa
reigų naštą be jokios pertrau
kos J. Juozapaitytė kantriai 
nešė 33 metus, iki pat mir
ties - per visą sovietmetį. 
Prisiminimais dalijosi bei sa
vo sukurtą filmą apie tetą Jo
nę pristatė J. Juozapaitytės 
dukterėčia žurnalistė Dalia 
Kutraitė. Prisiminimo vakare 
koncertavo Voveriškių pa
grindinės mokyklos moki
niai, dainavo Voveriškių kai
mo moterų ansamblis "Vo
vingė", veikė paroda apie ją 
ir buvo skaitomos J. Juoza
paitytės dienoraščio ištrau
kos. J. Juozapaitytė-sesuo 
Paulė mirė 1980 m. gegužės 
10 d., palaidota Kaune, Ei
gulių kapinėse. 

Šie, 2010, yra paskelbti Kunigų metais. Nuotraukoje kunigai mons. Alfonsas Svarinskas 
(dešinėje), dr. Kęstutis Ralys ir kiti meldžiasi Vilniaus arkikatedroje 
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Zmones žalojantys reiškiniai 
Dievo Gailestingumas gali išgelbėti pasaulį ir Lietuvą 

Kun. dr. K~STUTIS RALYS, 
Vilniaus Sv. Ap. Petro ir 

Povilo šventovės rezidentas ir 
VPU-SKI dėstytojas 

Sociologinių tyrimų duo
menys rodo, kad kas aštuntas 
-dešimtas jaunas žmogus Bal
tijos šalyse tiesiogiai buvo su
sidūręs su prekyba moterimis, 
bandymu įtraukti jas į prosti
tuciją, ar pedofilijos aukomis 
tapus. Tyrimas parodė, kad 
žymios dalies tirtų nepilna
mečių merginų požiūris į 
prostituciją yra teigiamas. 
Daugiau nei pusė apklaustų 
nepilnamečių merginų manė, 
kad prostitucija gali užtikrinti 
ja užsiimančios moters mate
rialinę gerovę. Ketvirtadalis -
jog prostitutė gali būti gerbia
ma, turėti artimus meilės-šei
mos santykius ir laimingus 
vaikus. Tyrimas leido numa
tyti kai kurias prostitucijos, 
pedofilijos pasisaugojimo ga
limybes. Tai bū tų bendruo
menės švietimas bei psicholo
ginės pagalbos, dvasiniai cent
rai prie parapijų, nepilname
tes auginančioms šeimoms 
plėtotė ir pačių nepilnamečių 
merginų, berniukų atsparumo 
ugdymas. 

Prostitucija, pedofilija -
tai nusikalstama veikla, į kurią 
nepilnametės, nepilnamečiai 
dažniausiai įtraukiami apgau
le ar prievarta. Vertimasis 
prostitucija turi joms itin nei
giamą poveikį. Kaip nurodo 
F. Christiane, prostitucija ža
loja nepilnamečių prostitučių 
sveikatą - kenkia reprodukci
nei sveikatai, sumenkina gali
mybes pastoti, išnešioti ir pa
gimdyti sveiką vaiką; dažnina 
susirgimus lytiniu būdu plin
tančiomis ligomis. (Christia
ne, 1998). Vertimasis prosti
tucija neigiamai veikia nepil
namečių prostitučių psichinę 
būklę - iškreipia emocinę 
dvasinę sferą; sąlygoj a gėdos 
bei kaltės jausmų plėtrą; suke
lia depresiją, slopina empatiš-

kurną (Wetzer., 2000). Prosti
tucijos patirtis taip pat neigia
mai veikia nepilnamečių pros
titučių socialinius ryšius - ug
do aukos sindromą, nesuge
bėjimą užmegzti ir palaikyti 
artimus ryšius, ugdo nepasi
tikėjimą aplinkiniais, skatina 
agresyvumą (Edwards, 1992). 
Todėl galima tvirtinti, kad ver
timasis prostitucija neigiamai 
veikia nepilnamečių prosti
tučių gyvenimo kokybę, nes 
nurodytos sveikatos ir sociali
nių ryšių problemos iš esmės 
apriboja nepilnamečių prosti
tučių profesinės karjeros, pil
naverčio laisvalaikio, asmeny
bės tapsmo galimybes, pana
šūs požymiai pasireiškia pe
dofilijos atveju. 

Nors vertimosi prostitu
cija žala nepilnametėms aki
vaizdi, visgi Europolo duome
nimis, į Europą kasmet par
duodama per 120,000 moterų 
bei vaikų, daugiausia iš Rytų 
ir Centrinės Europos šalių. 
Nevyriausybinių organizacijų 
duomenimis, šis skaičius kelis 
kartus didesnis. Jų teigimu, iš 
Baltijos šalių į užsienio vie
šuosius namus išgabenama 
apie 2-3 tūkst. moterų: didžio
ji dalis - iš Lietuvos. Anali
zuojant jaunimo būklę, nusta
tyta, kad kas aštuntas-dešim
tas jaunas žmogus Baltijos ša
lyse tiesiogiai buvo susidūręs 
su prekyba moterimis, bandy
mu įtraukti jas į prostituciją 
bei berniukų pedofiliją. 14% 
Lietuvos jaunimo tvirtina, jog 
tarp jų pažįstamų, bendradar
bių, draugų, giminių yra buvę 
merginų, kurias bandyta iš
vežti į užsienį ir įtraukti į pros
tituciją (Sipavičienė, Gaidys. 
2002). Tai liudija, kad daug 
moterų iš Lietuvos tampa pre
kiautojų žmonėmis aukomis, 
kad veikia organizuotos nusi
kaltėlių grupės, kurios įtrau
kia jaunas moteris į prostitu
ciją (Ruškus ir kt. 2004) bei 
berniukus į pedofiliją. 

Daugelyje šalių atlikti ty-

rimai rodo, kad į prostituciją 
dažniausiai įtraukiamos nepil
nametės ar jaunos moterys, į 
pedofiliją - jauni berniukai. 
Antai, T. Langfeld nurodo, 
kad nepilnametės prostitucija 
paprastai pradeda užsiiminėti 
būdamos 14-16 metų (Lang
feld., 1993), o J. Money rašo, 
kad paskutiniams XX š. de
šimtmečiams būdingas prosti
tucijos "jaunėjimas" (Money, 
2004 ). Analogiška situacija 
būdinga ir Lietuvai. Kaip rodo 
Tarptautinės migracijos orga
nizacijos duomenys, iki įsto
jimo į Europos sąjungą tarp 
prekybos žmonėmis, kuri 
glaudžiai siejasi su prostitu
cija, aukų nepilnamečiai su
darė 12%, tai Lietuvai tapus 
ES nare šis rodiklis padidėjo 
iki 16% (TMO, 2005). 

Įtraukimą į prostituciją, 
pedofilij ą reikia sieti su nepa
kankamu nepilnamečių ugdy
mu. Atitinkamai veiksminga 
įtraukimo į prostituciją bei 
pedofiliją išankstinio pasi
saugojimo priemone turėtų 
tapti visuomenės, o ypač jau
nimo informavimas apie pros
titucijos, pedofilijos pavojus. 
Tai, anot Leliūgienės, galėtų 
remtis švietimu, pilietiniu bei 
humanitariniu ugdymu šei
moje ir mokykloje, šiuolaikiš
ko, tolygaus požiūrio į lytiš
kumą bei pasitikėjimo savo 
jėgomis ugdymu. Pastarąją 
ugdymo kryptį pabrėžia ir Ka
talikų bažnyčios atstovai. Sie
kiant, kad nurodyta prostitu
cijos pasisaugojimo kryptis 
būtų sėkmingai įgyvendinta, 
kaip teigia R. Deborah, itin 
svarbu pažinti jaunimo nuo
statas į prostituciją ir pasisau
gojimo veikloje į jas atsižvelg
ti (Deborah, 2007). Paaiškėjo, 
kad kilusios iš etniškai mišrių 
šeimų, kurioms neretai būdin
gos silpnesnės tradicijos, mer
ginos palankiau vertina verti
mosi prostitucija galimybes. 

Nukelta į 14-tą psl. 



Pasiruošimas 
ateitininkų 100-mečio 

KONGRESUI 
Ateities redaktorė Reda Sopranaitė kalbina Deimą Steponavičiūtę, 
atsakingą už š.m. rugpjūčio 2-5 d.d. Berčiūnuose vyksiančią prieš

kongresinę - jubiliejinę stovyklą 

- Rugpjūčio 2-5 d.d. Ber
čiūnuose, Panevėžio r., vyks 
prieškongresinė stovykla, gal 
galėtumėte pristatyti, koks šios 
stovyklos tikslas? 

- Jubiliejinės stovyklos 
tikslų yra ne vienas. Pirmiau
sia, mes siekiame suburti kuo 
~augiau visų laikų ateitininkų. 
Svenčiame mūsų organizaci
jos gyvavimo šimtmetį, o nuo 
atkūrimo dvidešimtmetį, tad 
per šį nemažą laikotarpį atei
tininkų tarpe veikė ir vis dar 
veikia daugybę talentingų jau
nųjų ir vyresniųjų ateitininkų. 
Tikime, jog šie kulminaciniai 
metų renginiai - prieškongre
sinė stovykla ir XVI Ateiti
ninkų federacijos kongresas -
tai unikali galimybė vėl vi
siems susiburti ir pajusti orga
nizacijos dvasią kartu. Antra, 
norime atnaujinti ir sukurti 
ryšius tarp skirtingų kartų, lie
tuvių ir išeivijos ateitininkų. 
Tarp stovyklos dalyvių tikimės 
išvysti nemažą būrį išeivijos 
ateitininkų. Be to, stovykla -
tai viena didelė erdvė, kurioje 
bursis nedidelės, skirtingo 
amžiaus bendruomenės. To
dėl stovyklos organizatoriai 
programoje numato skirti kuo 
daugiau laiko skirtingo amžiaus 
ir patirties turinčių dalyvių 
bendravimui įvairiomis for
momis. Trečias, nemažiau 
svarbus tikslas - pasiruošti 
XVI Ateitininkų federacijos 
kongresui. Stovykloje ne tik 
maloniai leisime laiką vieni 
kitų bendrijoje, bet ir (svar
biausia) ruošimės kongresui. 
Pavyzdžiui, skirtingose temi
nėse darbo grupėse analizuo
sime mūsų organizacijai ak
tualius klausimus. 

- Ar į stovyklą kviečiami 
tik ateitininkai, ar gali atva
žiuoti ir organizacijai nepri
klausantys, bet jos veikla besi
domintys? 

-Laukiami visi. Nors tiki
mės kuo didesnio ateitininkų 
dalyvavimo, be abejonės, visi 
norintys ir besidomintys atei
tininkija ir jos reikalais yra 
nuoširdžiai kviečiami. 

- Nuo kokio iki kokio am
žiaus stovyklautojai laukiami 
Berčiūnuose? 

loje dalyvaus apie 400 žmonių. 
IWr jie bus apgyvendinti? 

- Stovykla bus tartum ke
leto stovyklų miestelis. Vy
riausieji dalyviai, šeimos su 
mažamečiais vaikais ir jaunu
čių sąjungos ateitininkai kvie
čiami gyventi Berčiūnų vieš
butyje arba Berčiūnų stovyk
lavietės nameliuose, o studen
tai ir moksleiviai turės puikią 
progą išbandyti kariškąsias 
palapines, paruoštuose pala
pinių miesteliuose. 

- Gal galėtumėte pristatyti 
stovyklos programą? 

- Stovyklos programos 
planas susideda iš dviejų gana 
didelių dalių: 

l. Bendros veiklos, kai vi
sa stovykla dalyvauja kartu. 
Tai bendra akademinė prog
ramos dalis, vakaro progra
mos, sporto žaidimai ir kt. 

2. Veiklos atskirose gru
pėse. Tai užsiėmimai sekcijo
se pagal temą, užsiėmimai 
sekcijose pagal sąjungas ir kt. 
Stovyklos preliminarią prog
ramą galima rasti internete 
www.ateitis.It. Kadangi jau 
pats stovyklos pavadinimas 
"prieškongresinė", sufleruoja, 
jog tai stovykla prieš kongre
są, ji ir yra skirta ruoštis kong
resui. Pagrindinės stovyklos 
temos, kurios bus nagrinėja
mos sąmoningai pasirinktos 
pagal kongreso temas. Kitas 
įdomus momentas. Viso ren
ginio metu, vyks teminės dar
bo grupės. Kas tai yra? Tai 
erdvė, kurioje visi yra laukia
mi su savo kūrybinėmis idėjo
mis, pastebėjimais dėl įvairių 
šiandien ateitininkijai aktua
lių klausimų. Jau išankstinės 
registracijos metu, bus galima 
pasirinkti kokioje teminėje 
darbo grupėje norėsite daly
vauti. Tokios aktualios temos 
kaip: Liturginis ir religi,nis atei
tininkų atsinaujinimas ar At
eitininkų organizacijos ideo
logijos ir struktūros reformos 
bei kiti klausimai, tikime su
lauks nemažo jūsų susidomė
jimo. Visas teminių grupių te
mas taip pat galima rasti in
ternete, jau aukščiau minėtu 
adresu. 

- Šiais laikais daug kam 
aktualus ir ''materialus" klausi
mas - kiek kainuos kelialapis į 
šią stovyklą? Ar bus daromos 
nuolaidos šeimoms? Nedirban
tiems sendraugiams? 

- Praktiškai amžiaus cen
zo nėra. Programoje numato
me net ir pačių mažiausiųjų 
globojimą, kad tėveliai galėtų 
aktyviai dalyvauti paskaitose, 
diskusijose. 

- Dalyvio įnašas yra skirs
tomas pagal amžiaus grupes: 

- Planuojate, kad stovyk- jaunučiams (JAS) ir moks-

leiviams (MAS) - 80 litų, stu
dentams (SAS) - 100 litų, sen
draugiams (ASS) - 120 litų. 
Norime atkreipti dėmesį, jog 
jei dalyvaujate ir stovykloje, ir 
kongrese bendra kaina taip 
pat kinta. Žinant, jog JAS ir 
MAS nariams kongreso daly
vio įnašas - 30 litų, SAS - 40 
litų, o ASS - 50 litų, bendra 
abiejų renginių suma atitin
kamai: ASS nariams - 150 li
tų, SAS nariams - 120 litų, 
MAS nariams - 90 litų. 

Taip pat, jei renginiuose 
dalyvauja 3 ir daugiau šeimos 
narių vyresnių nei 7 metai, yra 
taikoma 20% nuolaida nuo 
visų trijų (ir daugiau) dalyvių 
nario mokesčio sumos. Šei
moms su mažamečiais vaikais 
iki 3 metų (imtinai) nereikia 
mokėti už vaikus, tačiau už 
vaikus nuo 4 iki 7 metų yra 
renkamas simbolinis 30 litų 
mokestis. Jei dalyvaujama ir 
kongrese, bendra kaina - 40 
litų. Jei ketinate dalyvauti ne 
visą kongreso laiką, vienos 
dienos dalyvio auka stovyklos 
- 50 litų, kongreso - 30 litų. 
Globėjams stovyklos įnašo 
nėra. 

- Iki kada reikia ubiregist
ruoti ir kokiu būdu? 

- Dalyvio auką reikia su
mokėti iš anksto užsiregist
ravus iki birželio 30 d. Išei
viams bus galima susimokėti 
renginio metu. 

Registracijos būdai: 1. In
ternetu. Ateitininkų federaci
jos puslapyje ateitis.It užpil
dyti elektroninę registracijos 
formą (dėmesio: internetinę 

registracijos formą pildo kiek
vienas dalyvis asmeniškai. 
Vienoje formoje galima įvesti 
tik vieno žmogaus duomenis). 
2. Paprastu paštu. Galima iš 
ateitis.It parsisiųsti registraci
jos anketą (Word dokumen
tas) ir ją užpildžius atsiųsti 
paprastu paštu į AF raštinę 
Laisvės al. 13, Kaunas, arba 
Vilniaus krašto ateitininkų 
būstinę Pilies g. 8, Vilnius. 
3. Telefonu. Paskambinus į 
AF raštinę ar Vilniaus krašto 
ateitininkų būstinę jų darbo 
metu. 4. Gyvai. Užsukus į AF 
raštinę ar Vilniaus krašto atei
tininkų būstinę jų darbo va
landomis. 

- Ar bus galimybė atvykti 
su mažamečiais vaikais? 

- Taip. Tik apie tai būtina 
pranešti registruojantis. 

(Pokalbis sutrumpintas. 
Red.) 
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!lai SAVAITE LIETUVOJE 
Kritika prezidentei 
Rusijos užsienio reikalų 

ministerija gegužės 20 d. 
sukritikavo Lietuvos prezi
dentės Dalios Grybauskaitės 
teiginius apie pokario parti
zanus. Ji pareiškė, jog "par
tizanai parodė pasauliui, kad 
savanoriškas Lietuvos įstoji
mas į SSRS tebuvo mitas". 
Rusijos URM atstovas spau
dai A. Nesterenka pareiškė, 
kad "kuriamas politinis ir 
informacinis fonas dviša
liams santykiams" rodo, jog 
per anksti kalbėti apie gali
mybes pasiekti visiškai naują 
lygį Lietuvos ir Rusijos dia
loge, tokie pareiškimai rodo 
"dvigubus standartus Vil
niaus politikoje". Rusijos 
URM atstovo teigimu, "Lie
tuva turi suprasti, kad bend
radarbiavimas su Rusija ne
gali būti paremtas noru ma
nipuliuoti istorine atmintimi 
dėl vidinės politinės kon
junktūros". 

Lankėsi Gruzijos pareigūnas 
Gegužės 18 d. Vilniuje 

viešėjęs Gruzijos ministeris 
Grigolis Vašadzė teigia, jog 
Lietuva buvo ir lieka tarp 
pagrindinių Gruzijos draugų 
ir sąjungininkų, po susitiki
mo su Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriu Audroniumi 
Ažubaliu tvirtino, kad dviša
liai santykiai nepasikeitė. Jis 
teigė nesureikšminantis pre
zidentės Dalios Grybauskai
tės sprendimo nedalyvauti 
Gruzijos nepriklausomybės 
dienos minėjime, nes tikisi 
Lietuvos prezidentės oficia
laus vizito. A. Ažubalis su 
G. Vašadze po susitikimo 
pasirašė Lietuvos ir Gruzijos 
Europos ir euroatlantinės 
integracijos komisijos steigi
mo nuostatus. Gegužės 19 
d. vykusioje Vilniaus dešim
tuko įkūrimo dešimtmečiui 
skirtoje apskritojo stalo dis
kusijoj e svečias skaitė pra
nešimą. 

A. Ažubalis kovo pabai
goje viešėdamas Gruzijoje 
sakė, kad Lietuvos retorika 
gali keistis, tačiau Lietuvos 
parama Gruzijos teritori
niam vientisumui ir euroat
lantinės integracijos sie
kiams išlieka. Lietuvos už
sienio politika Gruzijos at
žvilgiu nesikeičia, bet suma
žėjus vizitams daroma dau
giau nematomo darbo. Ge
gužės 26 d., minint Gruzijos 
nepriklausomybę, Lietuvai 
Tbilisyje atstovavo seimo 
pirmininkė Irena Degutienė. 

Kariuomenės šventė 

Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė dalyvavo gegužės 
15 d. Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės 
šventėje Vingio parke, Vil
niuje. Tradicija švęsti šią die
ną kilusi iš tarpukario Lietu
vos, šios šventės vyksta kas
met trečiąjį gegužės savait
galį. Prezidentė apžiūrėjo 

modernią motorizuotos pės-

tininkų brigados "Geležinis 
Vilkas" vadavietę, improvi
zuotą Afganistano tarptauti
nių operacijų stovyklą, ku
rioje buvo galima susipažinti 
su Lietuvos karių atliekamo
mis misijomis Afganistane, 
Irake bei Bosnijoje ir Her
cegovinoje ir pabendrauti su 
misijose dalyvavusiais ka
riais. 

D. Grybauskaitė taip pat 
susipažino su Vytauto Di
džiojo karo muziejaus paro
da ir susitiko ~u vaikais, daly
vaujančiais Zalgirio mūšio 
inscenizacijoje. Ji aplankė ir 
parke įrengtus du partizanų 
bunkerius, kuriuose atkurta 
pokario Lietuvos partizanų 
kasdienybė. 

Kariuomenės ir visuo
menės šventės proga Vil
niaus Vingio parke buvo su
rengta Žalgirio mūšio insce
nizacija "Pajusk Žalgirio 
mūšio dvasią". Pagal Vytau
to Didžiojo karo muziejaus 
paruoštą programą rengia
mame istoriniame vaidinime 
dalyvavo apie 200 įvairių ša
lies mokyklų moksleivių. 
Mūšio inscenizacijoje pami
nėti svarbiausi 1410 m. lie
pos 15 d. kautynių, vykusių 
tarp Kryžiuočių ordino ir 
jungtinės Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės ir Len
kijos Karalystės kariuome
nės, fragmentai. 

Sunkūs kriterijai 
Lietuvos ir Latvijos va

dovai gegužės 11 d. išreiškė 
nerimą dėl euro zonos plėt
ros pristabdymo ir vis sunkė
jančias galimybes įvykdyti 
Mastrichto kriterijus. Prezi
dentės D. Grybauskaitės tei
gimu, Lietuvai nebuvo kito 
kelio, kaip tik pernai imtis 
biudžeto karpymo, kurio 
vertė siekė maždaug 9% 
2009 m. bendrojo vidaus 
produkto, kad šaliai pavyktų 
biudžeto deficitą 2012 m. 
sumažinti iki 3% BVP. Vy
riausybė siekia Lietuvoje 
įvesti eurą 2014 m. Latvija 
taip pat karpo biudžeto iš
laidas - jų vertė siekia 10% 
2009 m. BVP. 

Latvijos premjeras Val
dis Dombrovskis teigia esan
tis susirūpinęs dėl galimo ES 
sprendimo atidėti euro zo
nos plėtrą. Jo teigimu, prob
lema yra kontrolės mecha
nizmo stygius euro zonoje. 
Diskusijų dėl stojimo į euro 
zoną reikalavimų griežtumo 
kilo, pasklidus žinioms apie 
Graikijos klastotą statistiką 
siekiant įsivesti eurą ir jos 
sukeltus finansinius nera
mumus Europoje. Dabar į 
euro zoną gali stoti šalis, ku
rios biudžeto deficitas yra 
ne didesnis nei 3% BVP, o 
viešojo sektoriaus skola ne
viršija 60% BVP. Vidutinė 
metinė infliacija negali vir
šyti ribos, kuri apskaičiuoja
ma prie trijų mažiausių in
fliacijų ES valstybėse vidur
kio pridėjus 1.5% punkto. 
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Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Lietuvos dvazų tinklas bu· 
VO gana qnJgJS Dvarus vieną 
nuo kito skirdavo 'VOS keletu 
kilomebq. Nepr. Lietuvoj vy· 
kusi žemės refonna neiiven· 
giamai juos palietė. Pvz., Tiš· 
kevičiai turėjo 90 dvant, dva
rin;nkas Pratiiauskas valdė 9 
ir L L Nepr. Lietuvoj Įvykdžius 
vadinamąją M. Krupavičiaus 
žemės reformą išparceliuoti. 
ma!a!emių plėšiami dvarai 
palikti likimo valiai. Dvarinin
kams leista pasilikti vieną dva
rą ir 80 ba. Kitus Dusmntus ir 
nacionalizuotus vietiniai gy
ventojai, nepriklausomybės 
kovą dalyviai, maiaiemiai ir 
tie, kurie atgavo žemes, ii· 
rinko po plytą, parkuose iš· 
pjovė ir sukūreno vertingus 
med!ius. 

Lietuvos dvarai Šis Lietuvos krašto patriotas 
prisipažino, kad BareilciWą 
dvare yra sukūręs istorines 
dramu, remdamasis lietu'rių 
legendomis ir padavimais: 

Dvarą paslat1J vietose liko 
plynaititės. Nė ženklo, kad 
čia stovėjo ištaigingi rūmai, 
arklidės, kumetynai, tvartai, 
ūkiniai pastatai, nes šalyje trū
ko plytiniq, kurios aprtlpint1J 
būtinomis statybinėmis me
džiagomis statomus 'vienkie
mių pastatus ir trobesius. 

Dvarai ilgus liimtmečius 

J1milWUodm1 

neliko, bet ir akmens ant ak
mem. 'lb meto dvazų ansamb. 
liai puošė 'Visą Lietuvos Di
dliąją k:unigaitš~tę. Anuo
met dvarai nuo žemaitijos iki 
Gudijos sudarė veikiančią 
kultūros sistemą, kuri ryškėjo 
ir ūkio, ir dvasinėje srityse. 

DYarininkai domėjosi ivai
riajs Vakarų Europos stiliais, 
dvaro vertybių paveldu. Dva
rininkai valstiečius motė 

Ntr. V. DalWa (~ atmWinuli) 

ros, mokslo ir gamybinės au-
galininkystės,~ 
parkotyros i:idiniai • .žemės re
forma nepr. Lietuvoje, kad ir 
vykdom.a gabaus administra
toriaus ir kūrybingo iemės 
ūkio ministerio prelato My
kolo Krupavičiaus paveikė ir 
ekonomiką. 

Pasaulyje jau tada mnota, 
kad šalies dydis, gamtos ištek
liai, palanki geopolitinė pa· 

dvarm nebuvo patrauklus~ 
sienio investuotojams. Šian
dien labiau negu tada nors 
aolcsčiau jaučiamas poreilcis 
įtraukti į lietuvių kultūrą už
mirštą LDK dvarininkll. bajo· 
rų paveldo dalį- dvarų kultii
rą, kuri SllS:iejo kaimiškąją et
Diny tradiciją su besikuriančių 
miesl1Į poreikiais ir papročiais. 
Lietuviai gyveno kaimuose, 
miestuose daugiausia gyveno 

MtllBiria, Milko pirfWi, Kona
ko iipa.fintis, Vonto114 grafas, 
lonulun laidotuvininkas, Se
nieji wutai. 

Šiame dvare nuolat lanky
davosi A.B. Odinecu, Milm
lojus Malinovstis, grafas E. 
Ti&tevičiua, ganus rusų poe
tu Pavelas Kntolnikas, kom
pozitorius Stanislovas Mo
niušta, Antoni1 Lešnovskis, 
Anglijos karaliaus dvaro gita
ristas s. ~pa.nmskis, violon
čelininkas Samuelis Kosovs
kis, mnomi dailininkai Janas 
Moračinskis, Vmcentas Dmo
chovskis, Atonis Petkevičius 
(Plugas), Tuodoras Tiplinas ir 
daugelis kitų gerai žinomų 
asmenų, kurių pavardės ir 
nuopelnai literatūrai, apskri· 
tai menui, yra įspūdingi. 

Gražiose Lietuvos kaimo 
apylinkėse ant kalnelių išsi
dėstę dvarai buvo ne tik iiki· 
Dinkavimo, bet ir bendrojo 
kultūros gyvenimo centrai. 
JU011e kauptos knygos, meno 
kiirlniai, vyto intensyvus mu
zikinis, teatralizuol1Į renginių 
gausos gyvenimas. 

.žapra dftl'O riimai (bir41e) apie 1914 m. ir arkHnin)o namai (D82 m.) Ntr1. 11 leiclinlo tlatga/a 

"Dvaruose, kaip niekur 
kitur, persipynė kultūra ir 
gamta, architektūra ir parkų 
menas, darbas ir poilsis, že
mės ūlda ir verslai, reprezen
tacija ir kasdienybė, sooialinis 
atsiribojimas ir kultūrinė 
sklaida, profesionalusis me
nas ir liaudies kūryba. Vals
tiečius favėjo ne tik profe&o
nalioji pastat1J ansambli'ų ar
chitektūra, reprezentacinės 
erdvės kompozicija, partų 
meninė raiška, bet ir dvarų 
sodybų želdinių formavimo 
tradicijos, lwrias pritaikydavo 
želdinant savo sodybas" - ra
šė Lietuvos patriotas Siro
komlė savo knygoje. 

padėjo jgyvendinti valstybės 
tikslus. Lietuvos dvarų pavel
das maiai tyrinėtas. Netirb! ir 
dvarų kultūra, ma!ai mesta 
visuomenė. Dvaras ilgus de
šimtmečius sietas su valstiečių 
iinaudojimu, buoiėmis, nors į 
dvarą eidavo ne tik dirbti, bet 
ir mokytis. 

Apie Lietuvos dvarų isto· 
riją, kultūrines tradicijas dau
geli dešimtmetių žemaitijoje 
ir visoje Lietuvoje beveik ne
kalbėta. VJSa, kas su tuo susi
ję, tam mėginta ištrinti iš 
žmonių atminties. Ne tik plytų 

b:ypti:ngai ū)cjnjnkauti, skati
no auginti na11dingus augalus, 
platino j11 sodinukus, daigus 
ir sėklas. Valstiečiai perimda
vo ūkininkavimo naujoves, 
veisdavo sodus, augindavo 
dadoves, vaistinius ir dekora
tyvinius augalus, stebėjo ap
linkos tvarkymą. kopijavo gė
lių lysvių formas bei jų kom· 
pozicijas. Pokario metais ne 
viename dvaro parke didelę 
išliekamąją vertę turintys ar
chyvai, knygę rinkiniai buvo 
tiesiog deginami. Daugelis 
dvarų buvo socialiniai kultū· 

dėtis nėra esminės pridastys, 
lemiančios jos ilgalailcio elm
nominio augimo tempus. 
Prieliingai - nemabi gamtos 
išteklių turinčios šalys dažnai 
patirdavo ekonomines ir fi
nansines krizes. Todėl ne 
gamtos ištekliai ar geopoliti
nė padėtis sudarė atsikmian
čiol Lietuvos valstybės plėtros 
programų pranašumus. 

!ydų tautybės asmenys. lDK 
miestas buvo ir lito žydiško
sios kultūros erdvė. Gal todėl 
ir šiandien lietuviai neturi sa
vitos miesto kultūros. Ji sko
linta, negrynakraujė, adap
tuota aJba svetima. 

Poetas v. Simlmmplė (L 
Kondratovičius), kuri prof. 
M. Bidilka vadino "Lietuvos 
bajorų valstybinių tradicijų 
tęsėju", yra gyvenęs ir pro
duktyviai kūręs grafams Tiš· 
kevičiams priklausiusiame 
Bareikiški.ą dvarelyje (kelioli
ka kilometrų nuo Vilniaus). 

Bandymų įtraukti dvarų 
paveldą j tautini lietuvių kul
tūros lobyną buvo ir yra, bet 
įdomu tai, kad kol kas dar ne
susiformavo poliūris, toks 
buvo Lietuvos valst;ybės dvarų 
ir juose gyvenusią imonių 
(kunipikšfiq, feodalą, žyniq, 
vyskupų, karo vadų, dvari
Di.nkų, iido tvarkytojų ir kt.) 
vaidmuo plėtojant tautos kul
tūrą ir kuriant politiką. 

Carinių reformą nuvar
gintas kraštas su pigia darbo 
jėga, atsilikusia pramone ir 
neretai nugyy.mtais ar prager
tais svetimtaučių valdomais 

Ryšių su Lenkija lygtis 
VILIUS BRAŽt:NAS 

Ko jau ko, bet negeIUYių pasaulyje niekad netriibta. Štai baigėme trijų 
dienų valatybinj gedulą dėl kaimyninę Lenkiją ilitikuaios nqtikėtinoll nelaimės. 
Dabar jau galima ramiau, be u!uojautos aiarų, pakalbėti apie gedulo metu ki· 
lusius klausimus. Besilvalgantis žmogus neturi leisti nei d!iaugsmo, nei liūde
sio ašaromis praskiesti mąstymą. Manding, Lenkijos tragedijos reikimės Lie
tuvai vertinimas trijų dieną valstybmiu gedulu buvo atliktu matuojant kreivo
lw. .istoriniu masteliu. 'llUp atrodo abisulma i išgyventus prąeities metus. Šian
dien lvclgiant i tuščią plotą. atrodo, turėtų stmėti LAISVES KOVŲ pamink· 
Jas mūsų paaų DidYyriams ir Didmoterėms. Priedu, šis gedulas iškėlė klau
simą: ar nereikėtų mDsų daugiamdių ".k:atynią" ir okupantų ludilrilkq "ava
rijų" aukas pagerbti vienos dienos valstybiniu gedulu metuose? 

Kai isijungiame i svetimą gedulą. būtina i tokio pįjungimo .istorinio verti
nimo lygti pinniamia itmpti istorinius "momuosius", palenklimmt juos pliuso 
ar minuso f.enklais, Pirmiausia liemet nepnanoma neatsigręžti i toki stam"1I 
"iinomąji", .kaip Žalgirio mūij. Skaitytojai neleist1J pamiršti Suvalką sutarties 
želigonkiados ir ultimatumo "gerų kaimyninių santykių" atstatymui. 

Generolo Plecliavičlaus Vietinės rinktinės "plecbavieiubi". ko gero, pasi
domėtą, ar 1ygtin telpa" Armija Krajava"? '.lai duoda progą įsiterpti su pašali
ne mintimi, netiesiogiai susijusia su tema. Jau būtų metu 'rietoje "Vdniaus 
kraštas" naudoti "Vdnija", kaip Suvalkija, Aukštaitija ar Dzūkija. TurmiDas 
"Vilniaus kraštu" savyje turi istorini kartėlį. Aiško, jog malonu girdėti Lietu· 
voje besflan!rančią ubicniečių vadovą. ją tarpe ir lenkų, .komplimentus Lietu· 
vos sostinei - VJ.lniui: "VIiniuje jaučiuosi kaip namie". 'Ikčiau istorikai gal ga
lėt1J tą posaki prisegti ir Muravjowi, ir .ŽCligovstiui? Girdime teigm111, jog fi 
didi Lenkijos nelaimė suartins ją su kaimyne ir "strateginiu partneriu" Lietu
va. Tuo tekl1Į tik džiaugtis. 'W, be abejo, palengvint1J patirti. ar lenkų mums 
statomi reikalavimai dėl raidyno ir Jenkiškai rašomų gatvių pavadinimų taiko
mi tolygiai ir kitose valstybėse? Kai kuriose jų lenkų yra daugiau, negu Lietu
voje. Ar lenkai ui raidyno jų pasuose "teisę" kovoja ir dėl kitų taul1Į malumų 
Lietuvoje, ar siekia išim.ties tik sau, pakminant kitas ma!umas? Panašaus aiš· 
k:umo reikalauja ir "lenko korta". Ar ji tolygiai naudojama visur P.S valst;ybėse 
ir, aišku, .Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje ir JAV? Gtjitant prie katastrofos 
ir Katynės, ailku, kad PYtių vertinimą veikia asmeninės pai:intys. Iut LR va
dovai bendravo draugiškai diplomatiniuose reilWuose su katastrofoje žuw
siais Lenkijos vadovais. Buvo bendrų interesą derimmo ne tik ES politikoje. 
Būta Lietuvai naudingų sutarimų. apie kuriuos viešai nekalbama. 

(Straipsnis sutrumpintas. Recl.) 



Tas lemtingas žodis ''Sl\iūdis'' 
WTAUTAS UOGEll: 

Šiemet lvenfiame !'fL.ęri• Lietu.'mll nepri
l:lausomybėa atkūrimo metines. Kaip greitai 
bėga .laibai Du dveji mc
teliai, ir ll1lbU tiek metų, 
klek mano tėvai pragyveno 
nepn"tlan'f •nwje Lietavoje. 
'llliai ir jiems tu biavas 1..ie
tuvos laikot111pis prabėgo 
aDmirkmiu. 

ti pradėjo vėliau nei dauguma savo bendra
amtią. 

Bet ateina dvuinės 1mmdos 1aibs, kad ir 
W!yvu. Pamatai, bd 'Viauomm HnJmnlnda
masi, be saito vartodama alkohoij, rieda i be
dupę. 'lhda pagaliau nugali jaivyraw.Ų vi
suomenės nuOJDOD~ ir pobū'riuosc atsiadai 
pakelti alkoholio, kad ir maJ.4 ta1lrdę. Ir kaip 
geni, kad tavo puW!gos sutampa su kitą to 
paliea siekian&I f.moniq, 1llip 1981 m. bidc
lio pradžioje Vihliuje, "~" tres
te, įsikllrė Sta~ininll:ų blai.vyltės klubu. Ji, Mmio tėvai buvo lllmi

nentai - negėrė jokilt alko
holinių gėrimą, neragau
davo net alaua, DOD gy.eno 

VJlaatu UIJlllM J:inoma, ne be draugų pagalbos, ikiirė to tres. 

prie Žllprės, kurios apylinkėa dar buvo pri
lkiriamol plic naminio ala111 halto.1q pdiii
IOllll lemiamą itUų. matyt, padui~
jo tėtės broJlo Vinco Uogdės, skulptoriaus .Iš 
prigimties, sųsitikimaa su lietuvių IŲ&tytOju, 
blaivam gyvellimo bilda propaguotoju Vil
helmu SIUtosta-Vydūnu. Miilą gimių pasiek
davo jo raitai, kudq idėjm jau ~clllBD.c 
lavėjo. Tėviškė& pastOgėje radau ir Uemių 
ht•JfbĮ blaivJl>ės draagljos ltldfiamą LoimQ 
~ IQanis laikraWoT4Ull48i4 ūi:inm
ktu (ŪldniJtlw plllilfijo priedo), il kurio pus
lapių .irgi dvelkė doros, kultūringumo, blaivu
mo dvuia. 

Bet atėjo 1940 metę biddla, bi l&tuvą 
"dpliido Ra11donoslos armijos daliniai, atneš
dami "Stalino saulę". Buvau septynerių metų 
vaikas, pats S&'VO akimia ma&u, bipJOllWtJ,je 
dabartiDo Livomijos gam trlluD lwilkoa gur
gumlė& llU mvarguaiaia IOVietą breiviaia. Tė
tė :Emtqo it lillpvo p1vą lllkydamu: "Xaa &. 
per kariuomenė, jei jos arkliai nekaustyti?" 
Netrukas pasikeitė ir launojo iiibalnko spaus
dinama medtiaga Rl'da'ttoriumi tapo ne bs 
kitu, o 1Jmiai vėliau~ wr
rinamftl llliytojaa lamas Baltalia, tuomet lia
mc biknšiyjc pulralinėj~ A. Jozėnu-Baltu
liu. Laikraštis savo dvasingumu pastebimai 
misturdo. Nepamati tokiol proJOS, bet dar 
lllVietiniais, jau paskutiniaia, 1aibi1i knietėjo ji 
paklausti, kaip dabar jia wirtina tuometUŲ re
daktmiaWų. 

Kaip dallg kas neigiamo okupacijos me
tais, taip Ir alkoholio vartojimo mastai l&tu
voje padidėjo. Buvo perlama nuomonė, kad 
lmogua, nevartojanti& alkoholio, tiesiog ta!
kob nenomialus, novisawrtia. Deja, ir auto-
. .1~1 ·-'-' -1:-~. ·11 ;i,. ......... b'-'---nua w;;; waaų a!'W",WMf D." PJ"! -·-. WYU· 

mo uadk:ijų, 1ik dar gerai, bd alkoholi "Wl'IO-

to dubuotojas inl. Jonas Ka&.tauaba, o to
liau per pavojus pirmyn vedė in!. Jucms Kan
C!ys, deja, J16mai iJėj91 Amlinybėn. Netrukm 
blaiYyatėa klubai pasivadino "S~ūdliu". So
vittinlal saugami~ neslėpė, bd tu i.odls 
jiems aiejaai su tm>met jau I..aitijoje veilmsiu 
"Solidamalč" ("Solidarumu"). 

Prd:jo 8 melai, ir talp pas bJdello mėnuĮ 
Lietuva ir 'riaaa paaanUs ilginio naują f.odtių 
derlni su tuo pačiu f.odliu "8',jiidis" - Lietuvos 
penltvukJmo aąjūdla. 'l1la nauju g•Hnp• ju
dėjimu vėliau virto tiesiog l.ietuvo& SąjllAWu. 
O iš minėto klubo~ v,sbpo M. Valan
aaua bbdvystėa ųjūdis IU llPO moblei'IŪhl 
padaliniu - Valanaukq ųjiidžill. 

Malonu, kad, did!iajam Lietuvoa Sąjll
cWui alllkilua i atskiru partija. Lietuvos Są
jūdll visai.ne~~~ mlda. ~~-
mas daryti teigiamą Įtaką Lietu.'VllS g)fell!D!D• 
Du maloniau, 1ad visai neseniai, praėjusių 
metų gmod& mėueaj. lictuvos Sąjūdf.iD Vil-. .i....;.„. .......... lno.Jbė.tr • • • ''ll'• :maus-,.~ -~.,. pe• 1'\"„'ll" ~ 
pasakytų vyskupu Motiejus Wanaus?" (il-
1pmmm laikiaUiD ll llm1ilu puocl!io 11 d. 
priede & llita ). Minė1o .lr:reJplmocl pabalgoje 
lillloma istatymuose i&vfendinti lelil reibla
mnua ir i.idėatyti penki pralymai, iJ kurių 
JPl6 re!Hmingl yra tey1: l) LR Seimą nepri· 
imti naminės dllgtinis legalizavimo istatJmo, 
2) ne mafinti. o didinti akcizua aJkobolinjams 

~rim·ma, 3) ncpenafkinti prckyboa atkohoH
niais ėrimaislaikoapribojimlJitjlfnem•linti. 
~ "ųjūdia" turi mobilizuojamą, ro

dant 1m:1 iniciatyvą, judėjimą kokiu nem tib-
1ų, re!Hm~. 'lhd visi, kurie protu suvokia alko
holio fahĮ, nebtlkime puyvas, bet junkimės i 
vieną kumltj. rciblaudami Lietuvos m1pub
liko1 acbno ir vyria111ybė1 aktyvių veJklmų 
priel aJtohnli„ wikime la.'m aplink. ir !Mc!tin, 
ir~ 

(Sąjiidlio ~ 2010.lD. 11, m. 92) 
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Svarbiausia - ekonomika 
K'pedoe. mi#i•teril pir

mlnlaba atmetė J-ungtiaių 

'limtų otganlzacijoa vadovo 
Bm Ki-moon paaiūlym11, 
kad G-20 grupėl auai1Ūimc 
'lbronte 'riena iš svmbiausių 
tomų būtų aplillkouup ir 
klimato adilimas. Laalyda
masia Otavoje, sveBas pri
minė vyriausybės vadovams 
apie Kyoto {sipareigojimus 
ir skatino j1J rtenltniriti. Mi
nlsterio plrmiDlnko nuomo
nt, lluo mem MJ:biaulia yra 
puaulio ekonomikos prob-
11311111, jai ir turi būti skirtu 
lio puitarimo clčmesya. Ka
mdos vadovu ir jo VJriamy
bė atmetė ir siūlymus priim
ti bank:ų mo.bsčio įstatymą, 
kuria atahdytq finansq srities 
irvilas elmoomikna pafangą 
~,.,.nim.,. 

116 dar brtlĮ ilvcngė galimų 
rinkimų. n pagal parlamen
to pirmininko spmidimij su
aitarė au opozicija, .kad bus 
audaJytaa iš visų partijų at
stovų nedidelis komitetu. 
Jo nariams, davus priesaiką, 
bua leidti•m• susipaf.inti su 
visais afganų belalsri1Į pWa• 
vlmo afganų policijai doku
mentaia. Komiaija nu~s. 
kurie dokimentai }'Ill lllapti 
ir ncakelbliDi. Opozicija bl
tina kommvatoJių vyriauay
bo tarptauti!lią susitarimų 
pamdimais, perduodant af
PJll policijai sulaikytuoaiua, 
tinant, kad jie ddni.a.usiai 
bllna lamkinanri 'Vjriausybė 
tai neigt ir ndetdo opozici
jai aus!pafmti su vlaals dokų. 
mentala. D 'riaų valatybių -
Afgmistaoo bro dalyvių.Ka-
1111da perdavusi daugiauda 
belaisvią vietinei policijai. 

Xn'belo prorincijo8 St. 
Jade gyvenvietėj e žemė ".in
rijo" namą su keturiala gy· 
ventojllia. Ant vaizdingo 
upėl :ibnHio pastatytu na
mu po lictaua staiga pra
smego i c!aobą. Kaimynai ir 
piariDiDkai bandė ielkoti ir 
gelbėti buvusią name šeimą, 
bet dėl grėsmės gelbėtoją 
aaupmui paidbs tem nu
traukti. Vėliau m.mo rllq,je 
buw rasti visi keturi gyven
tojai: vyru su lmona ir dri 
chlkl:ot. l'Yli> t)lėjai m.ano, 
kad i=trirta dirva ant akar
d!io, paplauta .lictaua ir apa
čioje telwičioe Salvai! upėa, 
išaijudino. Namo avmio sle
giama, ji isriuvo, palaidoda
ma gyvmitojua. Panašią ami. 
jų yra bu~ kitose Kvebeto 
provincijos vietoae. Dabar 
atliekami diMls tyrimai tik
rbwlt, ar nėra pavojaus ki
tom& sodybom&. 

Kana+- mobllJq Iu• 
pd:dja sulaikė leidjmns bi 
kurioms lalpos agentllroms 
ir fondams. Yra registruota 
daugiau kaip 83,000 Įvairių 
ari~ilJ lalpoa organizadjų. 
Daugelis .ii ją turi tci•i ui 
aaba ilduo1i atleidimo nuo 

motetaq kvilua. 'Iit.300 šal
pos oqani.z3cijq savanoriš
l:ai pasirdė, kad laik)'lia gar
bingos vcJk10& ir etikos 1ai
sykllą. Vyria111ybė leicWa 
20" llllllnk1ą 1aų sldtd m
dymo ir rinkliavq, reJrlamn1 
illajd'P"s. Paailkijo, bd DC 

vilos orzmizacljoa dirba W
momenci Mokesčių kont
rolieriai puhlbė atimantys 
leidimus <Man, 'lbnmto Ll
~ HtlllJh Inllltldve v Du
tiny Hailth tmd ~' fon
dams. Jie daugiau bip ~ 
llllllnk1ą ia., iJlddf.ia 'Vllldy-
IDO ir titoma JIC';wfWD' pa
sJaugmm, o rėmėjams iha
lydavo atleidimo nuo mo
bsi!ių bitus 11! penbrlopai 
didesnes aumas. valstybės 
iždui paduyti milijoniniai 
nuostoliai ()riqn fondH ka-s 
ris skelbėsi skiriantis aukas 
lovai su AIDS Afrikoje, ne
galėjo pateikU dolmmentq, 
kur ir kam skirta pagalba. 
!Wdo patalpoa ir 1ėloa buvo 
naudojamoa prostitucijoa 
verslui paslėpti. Priebiitą 
11! išlaidumą ir pibnllldfia
vimą rėmėjų lėšomis buvo 
padaq!airftmdams, remian
tiems ĮvaJrias sporto lakas. 

GJ-tojlli Badbijo -
laimingus, paamerktus su-
naikinti Newmartet §Yllli1I 
prieglaudoje lUDia, kates ir 
kitas gyvllnėlius, sergančius 
~odos liga. OSP
CA (Ontario Soc!cty fm 1hc 
Prevention of Cruelty to 
Allim.ala) Newmarket pric
glaudoa administracija bu
vo nutarusi ulmigdyti apie 
3SO l)'WDų. m atk•k'lian•i 
darbuotojai, gyvulių mylė
tojai ir savanoriai, surengę 
triukimingą protestą, pri
vertė atšaukti m.ub1i jų 811-
n•fkfntmą. 

AafU .U 1r.p!1 ap. 
ldallla Kanadoje, JAV ir D. 
Britanijoje rodo, kad patiki
miausiu lin.ių šaltiniu laiko
mi lehnos nariai ir draugai 
(78168%). 'lbliau radiju -
45%, laikrali!W - 41 "· in
temetaa - 39%, 'IV - 31%, 
.l:umalai 28%. Kanadoje ir 
JAV daupma 18-34 m. am
liau1 gyventojq pripatino, 
tad laikraščiai tebėra labai 
pato"timas illfomw:ije& lalti
nis. 'llli nebloga linia .laik
ralčlą leidėjams. Neseniai 
Cu~n spaudos venlovb, 
tllrinti 11 dicmdQų. 3S ra
joninius laikralčius, NflliD
ruil Post, patyrė 6naminią 
sunkumų ir buvo priversta 
parduoti leidybos vcnlą. Ji 
nupirko inftltuotoją grupė, 
vadovaujama Paui Godfrey 
ir John Patonui! $1.1 bln. 
Naujieji savininkei, tllrintys 
padrdu leidybos venlt, pa· 
&dėjo išsaagoti bi koriuos 
liim.tamctę istoriją Vakarą 
Kanadoje turin5us vietinius 
lail:raJaus, neu!mirltant .ir 
skaitmeninės apaudos. SX 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
LIETUVA PARODOJE 

Per 19 dienų Lietuvos 
paviljoną Šanchajuje vyks
tančioje pasaulinėje paro
doje "Expo 2010" aplankė 
per 250,000 žmonių. Kas
dien jame apsilankant apie 
14,000, kas dvyliktas "Expo 
2010" lankytojas susipažino 
su Lietuvos kultūra, gamta, 
svarbiausiais šalies gyveni
mo įvykiais, užmegzti verslo 
bei turizmo plėtrai naudingi 
ryšiai. Lankytojai noriai mė
to kamuolį į krepšį Lietuvos 
paviljone įrengtoje krepši
nio aikštelėje, skuba galvoti 
norus, stovėdami ant "Ste
buklo" plytelės, atvežtos iš 
sostinės Katedros aikštės, 
leidžiasi oro balionu, kuris 
pasirinktas Lietuvos paro
dos simboliu, į informacinį 
"skrydį" per Lietuvą. Tiki
masi, kad per šešis šios pa
rodos mėnesius (gegužės 1 
- spalio 1) Lietuvos paviljo
ną aplankys apie 3-4 mln. 
žmonių. Didžiausiame Ki
nijos mieste Šanchajuje 
vykstanti "Expo 2010" yra 
didžiausia iš visų iki šiol vy
kusių pasaulinių parodų. Jo
je savo paviljonus turi 189 
pasaulio valstybės, 54 tarp
tautinės organizacijos, ke
liolika stambių verslo kor
poracijų ir keliasdešimt pa
saulio miestų. Pagrindinė 
parodos tema - "Geresnis 
miestas, geresnis gyveni
mas". 

11-toji PAMAINA 
Lietuvos vadovaujamo

je Afganistano Goro provin
cijos atkūrimo grupės sto
vykloje misiją baigusius 10-
osios pamainos karius ge
gužės 17 d. pakeitė 11-oji 
Lietuvos karių pamaina 
PAG-11. Lietuvos kariuo
menės Jungtinio štabo vir
šininkas brig. gen. Algis Vai
čeliūnas pasveikino misiją 
baigusius karius, o išvyks
tantiems kariams palinkėjo 
sėkmės. Misiją pradėjusios 
PAG-11 karių pamainos 
daugumą sudaro Tauragės 
rajone dislokuoto Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęs
tučio motorizuotojo pėsti
ninkų bataliono kariai. 
Lietuvos vadovaujama PAG 
Goro provincijoje pradėjo 
veikti 2005 m. Pagrindinė 
misijos užduotis - padėti 

Afganistano valdžiai plėsti 
įtaką provincijoje, užtikrinti 
saugumą ir sudaryti tinka
mas sąlygas provincijai at
kurti. PAG, be maždaug 150 
Lietuvos karių ir civilių, tar
nauja ir dirba Danijos, Gru
zijos, Japonijos, JAV, Ru
munijos ir Ukrainos kariai 
ir civiliai. 

NAUJAS LRT VADOVAS 
Lietuvos radijo ir tele

vizijos (LRT) tarybos pirmi
ninku gegužės 18 d. išrink
tas Lietuvos žurnalistų są
jungos pirm. Dainius Rad
zevičius. Jis pakeis gegužės 

8 d. mirusį Kovo 11-osios 
Akto signatarą, istoriką, re
zistentą Gediminą Ilgūną, 
LRT tarybai vadovavusį 2 
metus. Į LRT tarybą D. Ra
dzevičių delegavo Lietuvos 
meno kūrėjų draugija, jo 
įgaliojimai taryboje baigsis 
2014 m. D. Radzevičius, 33 
m., turi žurnalistinį išsilavi
nimą, yra dirbęs Vyriausy
bės kanceliarijos konsultan
tu spaudos reikalams, Teis
mų departamento atstovu 
spaudai, Teisingumo minis
terijos Viešųjų ryšių tarny
bos darbuotoju ir vadovu. 
Jis yra bendradarbiavęs su 
Lietuvos bei Vilniaus tele
vizija, dienraščiu "Respub
lika", buvęs televizijos re
daktorius, programų direk
toriaus pavaduotojas, kūrė 
ir vedęs įvairių kanalų lai
das. LRT taryba yra aukš
čiausias LRT valdymo orga
nas, sudaromas 6 metams iš 
12 visuomenės, mokslo ir 
kultūros veikėjų. Po 4 na
rius skiria prezidentas ir sei
mas, po 1 - Lietuvos mokslo, 
švietimo taryba, Lietuvos me
no kūrėjų draugija, Lietuvos 
vyskupų konferencija. 

LANKĖ MUZIEJUS 
Statistikos departamen

to duomenimis, pernai 106 
Lietuvos muziejus apžiūrėjo 
beveik 2.8 mln. lankytojų. 
Tai - 10% mažiau nei 2008 
m. savivaldybių ir nevalsty
binių muziejų lankytojų. O 
valstybiniuose muziejuose 
pernai apsilankė 15% dau
giau žmonių nei 2008 m. 
Prieš tai šis skaičius augo 8 
metus ir užpernai viršijo 3 
mln. ribą. Lietuvos muziejų 
rinkiniuose saugoma 6.2 
mln. rodinių. Palyginti su 
2008 m., rodinių skaičius iš
augo 176,000. Be nuolatinių 
parodų, muziejuose rengia
mos Lietuvos ir užsienio ša
lių muziejų parodos. Pernai 
muziejuose surengtos 1827 
parodos, iš jų 80 - iš užsie
nio šalių. Kaip ir ankstes
niais metais, pernai labiau
siai lankytas Lietuvos jūrų 
muziejus. Kasmet šiame 
muziejuje apsilanko dau
giau nei 400,000 žmonių. 
2009 m. veikė 4 valstybiniai 
muziejai, buvo 62 savivaldy
bių muziejai. Daugiausia 
šalies savivaldybėse yra 
kraštotyros muziejų, be to, 
žymių žmonių gimtinėse 
veikia memorialiniai muzie
jai. Tarp labiausiai pernai 
lankomų savivaldybių mu
ziejų buvo Antano Bara
nausko ir Antano Vienuo
lio-Žukausko memorialinis 
muziejus Anykščių rajone, 
Kretingos muziejus, Daugy
venės kultūros istorijos mu
ziejus-draustinis Radviliškio 
rajone. Veikė 5 nevalstybi
niai muziejai, iš jų popu
liariausi buvo Grūto parkas 
Druskininkų savivaldybėje, 

Europos parkas Vilniaus ra
jone. RSJ 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Šaunus "Amerikos lietuvio" jubiliejus 

Amerikos lietuvio jubiliejinėje šventėje pagrindiniai šio savaitraščio bendradarbiai: (iš k.) E. 
Šulaitis, R.M. Lapas, A. Hotfmanas, G. Braun, K. Nemeikaitė, D. Ruzevičius, D. Kavaliaus
kienė, A. Sidaugienė, L. Misevičius, N. Inkrata, E. Misevičienė, B. Nainys Ntr. A. Sprindžio 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Gegužės 9 d. netoli Čika
gos - Lemonte esančiame Pa
saulio lietuvių centre buvo at
švęstas naujųjų ateivių (trečia

bangių) įkurto savaitraščio -
Amerikos lietuvis dešimties 
metų jubiliejus, kuris sutraukė 
apie 250 jo skaitytojų bei gar
bingų svečių. Jubiliejus buvo 
įdomus ir tuo, kad jo metu vy
ko ir jaunųjų atlikėjų konkur
sas, renkant talentingiausią 
Amerikos lietuvį. Programos 
(ją vykusiai vedė Asta Zim
kus) pradžioje į susirinkusius 
prabilo laikraščio sumanyto
jas, leidėjas ir vyr. redaktorius 
Bronius Abrutis. 

"Kai peržvelgiu jau istori
ja virtusį laikraščio egzistavi
mo laikotarpį, suvokiu, kad 
prieš dešimtmetį atsiradusios 
mano ambicijos įkurti laikraš
tį buvo labai rizikingos. Neži
nau, kuo tada degiau - entu
ziazmu, patriotizmu paliktai 
gimtinei, asmeniniu troškimu 
kažką padaryti gyvenime ar 
dar kuo, ko pats šiandieną ne
suvokiu. Tačiau viena žinau, 
kad tas svajonės realizavimas, 
šiandieną suformavo manyje 
visai kitą asmenybę. 

2000 m. gegužės 5-oji -
išleidau pirmąjį trečiabangių 
laikraščio numerį, tuo metu 
dar besivadinantį Lietuvis. 
Neperdedu, graudu dabar į jį 
žiūrėti - tik spausdintas teks
tas, nei vienos nuotraukos, 
nes nebuvau dar spėjęs išsiaiš-

kinti, kaip veikia "skeneris" ir 
kaip tas nuotraukas patalpinti 
į spaudą. Antrajam numeriui 
jau kiek prakutau, sudėjau 
pirmąsias nuotraukas, nors 
dar be "skenerio" pagalbos, 

Amerikos lietuvio įsteigėjas, 
leidėjas ir vyr. redaktorius 
Bronius Abrutis kalba šio sa
vaitraščio jubiliejinėįe šven
tėje Ntr. E. Sulaičio 

tačiau sugebėjau nukrauti iš 
ELTOS agentūros tinklala
pio. Man tada jau buvo milži
niškas pasiekimas. Beje, da
bartinis mano kaimynas, o 
tuometinis "Transpak" per
siuntimo kompanijos prezi
dentas Romas Pukštys ir yra 
dabartinio laikraščio pavadi
nimo Amerikos lietuvis krikš
tatėvis. Tai jis man pasiūlė taip 
vadinti pirmąjį trečiabangių 
savaitraštį Amerikoje. 

Per visą laikotarpį laikraš
tyje dirbo daug gerų žurnalis
tų. Visi prisimename Reginą 
Oraitę-Nuttal, kurią pakeitė 
dabartinė LNK žinių žurnalis-

tė Eglė Merkytė, po jos atėjo 
Vaiva Ragauskaitė, išdirbusi 
su mumis iki praeitų metų va
saros. Iki pat dabar bendra
darbiaujantis Edvardas Šulai
tis, kuris yra vienas seniausių 
žurnalistų visoje išeivijoje ir 
ilgiausiai dirbantisAL laikraš
tyje. Po to prie mūsų prisijun
gė iš Rytinės pakrantės Lau
rynas Misevičius su savo ko
manda. Bei dabartinė koman
da, be kurios laikraštis tiesiog 
neišvystų dienos šviesos. Jau 
nuo 100-tojo numerio savait
raštis pastorėjo. Buvo mo
mentų, kai siekė net 52 pus
lapius. Kuo labai didžiuojuosi. 

Kai dešimtmetis jau stovi 
ant slenksčio, belieka tik gal
voti, kad visas kasdienis dar
bas nenuėjo niekais. Kad tos 
jaunatviškos ambicijos pasi
teisino. Kad didžiulis skaičius 
laikraščio skaitytojų, kas sa
vaitę laikančių naują numerį, 
yra mūsų ištikimo ir atsakingo 
darbo vaisius. Tuip pat esu la
bai patenkintas, kad pagaliau 
pavyko atnaujinti mūsų inter
netinį puslapį (www.alietuvis. 
com), kuris kasdien susilaukia 
vis didesnio skaitytojų skai
čiaus". 

Kalbėtojas pažadėjo, kad 
"kol Amerikos lietuvis Jums 
bus reikalingas, gyvenimo ke
liu stengsimės keliauti kartu". 
Daug laiko užėmė 12 konkur
so dalyvių (pavienių ir grupių) 
pasirodymai. 

Nukelta į 7-tą psl. 

Dalis konkurso dalyvių, kurie pasirodė Amerikos lietuvio jubiliejinėje šventėje Ntr. E. Šulaičio 



Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas muz. Darijos Deksnytės, ruošiasi 
dalyvauti IX Dainų šventėje Ntr. L. Stungevičienės 

London, ON 
GEGUŽĖS 28-29 d.d. 

Toronte lankysis Lietuvos am
basados Kanadoje patarėja 
konsuliniais reikalais Vilija 
Jatkonienė ir priiminės Lietu
vos piliečius įvairiais paso, 
santuokos, vaikų gimimo bei 
kitais konsulinių pažymų rei
kalais KLB patalpose, 1 Re
surrection Rd., prie Prisi-

kėlimo parapijos šventovės. 
Priėmimo valandos: gegužės 
28, penktadienį, nuo 2 v.p.p. 
iki 6 v.v. ir gegužės 29, šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 6 v.v. Pri
imami bus tik iš anksto užsi
registravę, o registruotis rei
kia Lietuvos ambasadoje tel. 
613-567-5458 ext. 22, nuro
dant savo vardą, pavardę, gi
mimo datą, kokios paslaugos 
pageidaujamos ir kuriuo laiku 

Š.m. balandžio 24 pakartota cepelinų gaminimo pamoka įvyko 
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos virtuvėje. Demonstratorė 
Dana Urbanavičienė (stovi už stalo) tarp energingų mokinių 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

patogiausia atvykti. 
NORINČIUS įsigyti bilie

tus į IX LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS renginius Toronte 
prašome patiems skambinti 
telefonu 1-416-870-8000 (nu
rodant "Lithuanian Song Fes
tival ") arba per tinklalapį 
"ticketmaster". 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS 
aukojamos sekmadieniais 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St., 
London, ON. 

Gegužės 30, sekmadienį, 
Mišios bus už a.a. Mirą Chai
nauską. Inf. 

Albertos meno 
galerija 

Pirmuosius lankytojus į 
šiuolaikinės fotografijos paro
dą pakvietė atnaujinta Alber
tos meno galerija Edmon
tone. Atnaujinimo darbų au
torius Los Angeles architek
tas Randall Stout. Jis sukūrė 
modernaus pastato išorę, tuo 
pačiu beveik dvigubai padidi
no erdvę būsimoms paro
doms. Atnaujinimo darbams 
išleista beveik $90 mln. Meno 
galerija turės dailės paveldo 
ir šiuolaikinio meno sales. Čia 
vyks meno istorijos paskaitos 
suaugusiems, jaunimui ir vai
kams, susitikimai su autoriais, 
kūrybos studijos. 

v 

Saunos "Amerikos 
lietuvio" jubiliejus 
Atkelta iš 6-to psl. 

Čia pirmą vietą laimėjo 
jauna dainininkė Julija Bize
novaitė, kuri gavo piniginį pri
zą ir Dianos Jasin įsteigtą sta
tulėlę. Antroje liko jaunoji 
aktorė Austėja Stanevičiūtė, 
o trečia - jauna (8 m. am
žiaus) atlikėja Agnė Giedrai
tytė. 

Po "Kunigaikščių" resto
rano pateiktų vaišių, Ilgiausių 
metų laikraščiui, pasirodė Lie
tuvos estrados dainininkas 
Romas Dambrauskas. Vėliau 
jį pakeitė prieš 8 metus į Čika
gą atvykusi dainininkė Rasa 
Zubreckaitė, kuri ilgai links
mino susirinkusius tautiečius. 
Visus smagiai nuteikė į salę 
įvežtas didžiulis tortas su 
skaitmenimi "10" ir pagrindi
nių laikraščio darbuotojų var
dais. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos vyčių centro 
valdybos posėdis įvyko ba
landžio 10 d. "Ramada Re
gency" viešbutyje, Niujorke. 
Jame dalyvavo 22 valdybos 
nariai iš Michigan, Massa
chusetts, Pennsylvania, New 
Jersey ir New York valstijų. 
Susirinkusius globojo Big
hamton vyčių 72 kuopa, vei
kianti Niujorke. Posėdis pra
dėtas malda, kurią sukalbėjo 
centro valdybos pirmininkė 
Bernice Aviža. Pastaroji 
taipgi pasveikino dalyvius ir 
toliau vadovavo posėdžiui. 
72-osios kuopos vardu žodį 
tarė pirmininkė Barbara 
Miller. Tylos minute pagerb
ta neseniai mirusi garbės na
rė Agnė Mickūnienė. Gar
bės narys Robert Martin pa
darė pranešimą apie organi
zacijos 100-mečiui paminėti 
pradinę komiteto veiklą. Su
darytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo ve
lionė A. Mickūnienė. Arti
miausiu metu žurnale Vytis 
bus išspausdinta apklausa: 
kur turėtų vykti šimtmečio 
suvažiavimas, kokia turėtų 
būti to suvažiavimo progra
ma? Vietoj buvusios pirmi
ninkės A. Mickūnienės to
liau komitetui pirminin
kaus garbės narys Robert 
Martin ir Phyllis Gendreau, 
17 vyčių kuopos South Bos
ton, MA, ir Naujosios Ang
lijos apygardos valdybos 
narė. 

Įsteigta nauja vyčių kuo
pa. Posėdyje pasidalinta džiu
gia naujiena - įsteigta nauja 
158 kuopa Lakeshore vieto
vėje, Indiana valstijoje. Kuo
pai vadovauja Maria Deks
nis ir ją sudaro 18 narių. Pir
masis susirinkimas įvyko va
sario 5 d. Jame dalyvavo cent
ro valdybos pirmininkė Ber
nice Aviža ir Vidurio Ame
rikos apygardos pirmininkė 
Aldona Zajarskas bei kitos 
apygardos narės. Posėdyje 
svarstyta 97-ojo metinio su
važiavimo, įvyksiančio rug
pjūčio 5-8 d.d. "Ramada" 
viešbutyje, Niujorke, globo
jamo 72 vyčių kuopos darbo
tvarkė. Paruošimo darbai jau 
prasidėjo. Suvažiavimo metu 
bus aplankytos įdomios vie
tos Niujorke. Numatyta pa
minėti ir Tado Kosciuškos 
264-ąsias gimimo metines. 
Minėjime žada dalyvauti 
Lietuvos ambasadorius JAV
bėms ir Meksikai Andrius 
Brūzga. 

Australija 
A.a. Petras Baltutis, 87 

metų amžiaus, mirė balan
džio 3 d. Melburne. Velionis 
gimė 1922 m. gruodžio 1 d. 
Užšučių kaime, Žemaičių 
Naumiesčio valsč. Augo gau
sioje 8 vaikų šeimoje. Lankė 
Žemaičių Naumiesčio pra
džios mokyklą ir mokėsi Ši
lutės gimnazijoje. 1935 m. 
mirus tėvui, jaunam Petrui 

teko palikti gimnaziją ir pa
dėti motinai darbuotis ūkyje. 
Toliau jis mokslo šviesos sie
kė daug skaitydamas įvairiais 
klausimais. Baigiantis karui 
visa Baltučių šeima pasitrau
kė į Vokietiją. Iš čia Petras 
1947 m. su pirmuoju trans
portu išvyko į Australiją. At
likęs darbo sutartį, apsigyve
no Melburne, 1959 m. pasi
statė gražius namus, su Da
nu te Butkevičiūte sukūrė 
šeimą, susilaukė keturių 
vaikų: Eugenijaus, Rolan
do, Lauros ir Roberto. Jie 
sukūrė savo šeimas ir tėvus 
apdovanojo vaikaičiais. Pet
ras aktyviai dalyvavo lietu
vių organizacijų veikloje, 
lankydavo lietuviškus ren
ginius, skaitė ir rėmė lietu
višką spaudą. 

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Petro žmona Da
nutė atgavo tėvų ūkį. Abu la
bai stengėsi šį ūkį atstatyti. 
Daug laiko praleido dirbda
mi ir puošdami tėvų paliki
mą. Vėliau jie kasmet vykda
vo praleisti vasarą Lietuvoje. 
Pastaruoju laiku Petro svei
kata silpnėjo. Su savo myli
maisiais atsiskyrė iškeliauda
mas amžinybėn. Gedu1ines Mi
šias Šv. Marijos Jūrų Žvaigž
dės šventovėje atnašavo kun. 
Algirdas Šimkus. Atsisveiki
nimo žodžius tarė sūnus Ro
bertas, duktė Laura, vaikai
tis Aleksas Čelna ir brolis 
Viktoras Baltutis, giedojo 
parapijos choras, padedant 
"Dainos" sambūrio choris
tams. Karstą nešė sūnūs ir gi
minaičiai. Išsirikiavęs choras 
velionį išlydėjo su Maironio 
Lietuva brangi. Laidotuvėse 
dalyvavo apie šimtą žmonių. 

Norvegija 
Šio krašto Kristiansunde 

salyne balandžio 24 d. prasi
dėjo fotografijos festivalis 
"Nordic Light". Toks festiva
lis rengiamas nuo 2006 me
tų. Jis suburia žinomus pa
saulio fotografus, vietinius 
gyventojus, studentus bei fo
to mėgėjus. Be pripažintų 
fotografų paskaitų, kūrybi
nių užsiėmimų bei diskusijų 
buvo atidarytos 34 parodos, 
trukusios iki gegužės 9 d. Į 
šį festivalį buvo pakviesti: ži
nomas lietuvių fotografas 
Artūras Valiauga, fotografi
jos festivalio "In Focus" va
dovė Eglė Deltuvaitė bei lie
tuvių kilmės vizualinių menų 
kūrėja, gyvenanti Norvegi
joje Darija Sopoženkova
Hauge. Kartu su rusų foto
grafe Aleksandra Demen
kova šie menininkai atidarė 
parodą Sudužusių vilčių te
ritorija, kurioje vyko ir lietu
viška premjera Artūro Va
liaugos serija Kupiškio an
garas. Minėti fotomeninin
kai taipgi skaitė paskaitas 
apie savo kūrybą, dalyvavo 
diskusijose, aptariant meno 
ir būties klausimus po So
vietų Sąjungos iširimo. JA 
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Daina sukūriau aš pasaulį kitą ... 
IX Dainų šventės meno 

vadovė Dalia Viskontienė su
darė Dainų šventės koncerto 
komitetą: Nijolė Benotienė, 
Rita Kliorienė, Saulius Klio
rys, Birutė Mockienė, Darius 
Polikaitis. Rita Kliorienė va
dovavo 2006 m. Čikagoj e vy
kusiai VIII Išeivijos lietuvių 
dainų šventei ir šios IX šven
tės chorvedžių seminarui, ku
ris įvyko prieš metus Daina
vos stovyklavietėje. Spausdi
name pokalbį su Rita Kliorie
ne, dirbančia chorinės muzi
kos srityje jau 36 metus. 

- Miela Rita, praėjo jau 
keletas metų po VIII Dainų 
lventės, kurios muziJdnei prog
ramai pati lladowzvai. Kas ska
tina nenuilsti ir jungtis į darbą 
ruošiant chorvedžius lX Dainų 
lventei 'lbronte? 

- Gal geriausiai galiu į šį 
klausimą atsakyti pacitavus 
ištrauką iš dainos, kuri bus 
dainuojama šioj šventėje. Ei
les parašė Nijolė Benotienė. 
Man rodos, jos viską pasako: 
Svajojau ir ilgėjausi tėrynės, l 
Gimtų namų ir motinos bran
gios. l Daina sukūriau aš pa
saulį kitq l Savoj !irdy, toli nuo 
Lietuv08. l Tėrynės dai.n.08 šir
dyje liks amžiams, l Nes jas 
dainuoja prigimtis mana. l 
Daina aš aplankau tėrynę 
brangią l ir skelbiu Lietuvą vi
siems daina. 

- Priei k.okius iššūkius sto
jasi šiandien lietuviškos chori
nės mur.i/cos vadovai? Kaip tuDs 
iiiiikius galima įveikti? 

- Iš tikrųjų šiomis dieno
mis vadovauti chorui, ypač 
jaunimo ar vaikų, yra be galo 
sunku. Tą sunkumą sudaro 
šio modernaus pasaulio ypa
tingas greitis, žmonių nepa
prastas užimtumas, dalyvavi
mas daugelyje organizacijų ir 
turėjimas didelį skaičių užsi
ėmimų. Paprasčiausia, visi vi
sur tik nebespėja. Man rodos, 
ne vien Klyvlande, bet ir visur, 
tie patys vaikai dainuoja cho
ruose, tie patys dalyvauja šo
kių kolektyvuose, sporte, atei
tininkų ar skautų organizaci
jose, nekalbant apie jų įsipa
reigojimus savo mokyklose ir 
amerikiečių organizacijose. 
Tiesiog kiekvienas vakaras yra 
užimtas kokiu nors užsi
ėmimu. 

Kaip įveikti sunkumus? 
Man rodos, yra labai svarbu 
anksti pasėti sėklą. Todėl be 
galo svarbų vaidmenį užima 
dainavimo mokymas litua
nistinėse mokyklose, kaip ir 
vasaros stovyklose. Jei galime 
sudominti ir uždegti jaunimą, 

kad jie pajustų, kaip yra sma
gu dainuoti kartu su kitais, 
dainuoti balsais, jei galim iš
mokyti daug dainų, kad su
ėjus visi galėtų jungtis į bend
rą dainą, pajusti tą galią, kai 
visi kartu kažką atliekam, ma
nau, kad jie ir užaugę turės 
aistrą dainai. 

Tuip pat manau, kad rei
kia kiek nors būti lanksčiam 
ir taikytis prie šių dienų gyve
nimo stiliaus ir situacijų. Rei
kia sudominti žmones, pasto
viai organizuoti tokius rengi
nius, kuriuose jie norėtų daly
vauti. Kai tik choristai sužino, 
kad vyks kas nors labiau ypa
tingo, kad važiuos koncertuoti 
į kitą miestą, kad jungsis su 
kitu kolektyvu, tada atsiranda 
didesnis noras dalyvauti chore 
ir didesnis atsakomybės jaus
mas, kuris pasireiškia geres
niame repeticijų lankomume. 

- Esi mlcūrusi muzil;q visai 
eilei giesmių bei dainų - kai 
kurias pirmą kartq išgjrdome 
Vlll Dainų lventėje Cikago
je. Tikimės iigirsti Tuvo kūri
nių ir IX Dainų lventėje 'lOron
te. Kas 'lave įkvepia kurti muzi.. 
kq - kas pagauna l'aizduotrl 
jausmus? Ar melodija kyla iš 
žodžių ar įkvėpimas muzikai 
ateina iš kur kitur? 

- Pirmiausia, savęs nelai
kau kompozitore, nors gal to
kia esu, nes kuriu! Bet turiu 
prisipažinti, kad rašau, kai kas 
nors paprašo ar, kai yra reika
las - kai pvz. reikia dainos, 
kuria būtų galima užbaigti 
koncertą, kai reikia giesmės 
ypatingai sukakčiai paminėti, 
kai reikia teminės dainos Dai
nų šventei, tada sėdu ir para
šau. O kai pradedu, tada atsi
randa ir noras, ir mūza, ir idė
jos. Sykį pradėjus nebegaliu 
atsiplėšti, kol nebaigiu! Bet 
todėl savo kūrybą vadinu 
"progine". Man labiausiai gal 
patinka aranžuoti liaudies 
dainas ir "žaisti" dėliojant bal
sus. Kai baigiu atrinkti tam 
tikrus sąskambius melodijai, 
tada pradedu "žaisti" su vidi
niais balsais, kad niekam ne
reikėtų kartoti tos pačios gai
dos, t.y. kad harmonija nebūtų 
sustingusi ant vienos gaidos, 
bet kad kiekviena partija gau
tųsi kuo įdomesnė ir smages
nė dainuoti. Man šitaip kurti 
yra vienas malonumas! 

Tu.ip pat turiu prisipažinti, 
kur anksčiau kūriau iš reikalo, 
dabar pradėjau vertinti kūry
bą daugiau kaip niekad, ir at
sirado didelis noras rašyti 
giesmes. Po truputį pradėjau 
kurti religinę muziką ir paju
tau, kad man ta sritis lyg 

ir žinoma, greitai ateina mu
zikinės mintys, girdžiu gražius 
sąskambius. Pagalvojus gal ir 
nereikėtų stebėtis, nes jau 30 
metų esu vargonininkė. Tunka 
mano atliekama muzika guos
ti susirinkusius skaudžiausią 
minutę atsisveikinant su arti
maisiais, džiaugsmingai pasi
tikti ir palydėti jaunavedžius į 
naują gyvenimą, ramiu susi
kaupimu nuteikti susirinku
sius sekmadienio Mišioms ir 
visoms kitoms šventėms, pro
goms, paminėjimams. Pasto
viai esu ir liudininkė, ir dalis 
visų jausmų, kuriuos prie alto
riaus atsineša kiekvienas prie 

Rita Kliorienė 

jo suklupęs. Gal iš to ir kyla 
stiprus noras ar trauka į visus 
klausimus, skausmus ar 
džiaugsmus atsakyti tinkama 
giesme, melodija, sąskambiais, 
kad viskas, kas širdy būtų aiš
kiausia išreikšta muzikos
giesmės kalba. Ieškau tinka
mų žodžių, eilių, posmų, mal
dų, kurių tekstams galė
čiau kurti muziką. Esu paten
kinta ką iki šiol padariau, at
sižvelgiant, kiek šalia kitų 
įsipareigojimų galiu skirti lai
ko, o ateity, tikiuosi bus ir 
daugiau šios srities kūrinių. 

- Daugelį metų pati dirbi 
kaip chorvedė. Kokį pasitenki
nimą Tau duoda iis darbas? 

- Kiekvienas turim daly
kų, kurie neša džiaugsmą. 
Vienas mėgsta gėles sodinti, 
kitam patinka pyragus kepti. 
Man didelį malonumą neša, 
kai visi pataikom sąskambį, ir 
jis nuskamba! Iš choristų akių 
matau, kad visi pajutome tą 
patį džiaugsmą! Daug dirba
me prie dainų interpretavimo, 
kad vienodai atliktume dai
nas, dinamiką, kad tose pa
čiose vietose sulėtintume, pa
greitintume ir t. t. Yra didžiau
sias malonumas, kai po ilgo 
laiko pagaliau viskas sukrenta 
į vietą, kai sueina visi niuan
sai ir pasiseka dainą kartu 
įveikti. Kolektyvinio nugalė
jimo jausmas - pasakiškas. 

Labai džiugina, kai choristas 
pasako, kad daina padėjo jam 
išbristi iš kokio nors gyveni
mo sunkumo, iš ligos ar kt. 
Ar kad atvyko į repeticiją pu
siau gyvas po ilgos darbo die
nos, bet repeticijoj pajuto sie
los atgaivą. Tuip ir yra su dai
nomis - jos nuostabiai mus 
veikia, jos suveda žmones, ku
rie kitaip nieko bendro netu
rėtų, jos padeda mums iš
mokti daug apie gyvenimą ir 
svarbiausia - jos praturtina 
mus ir mūsų pasaulį! 

- Būti chorYede reikalau
jama daugiau MgU muzikos su
pratimo ar dirigavimo. 'lai la
bai sudėtingas organizuotumo 
bei eilės 1citų savybių reikalau
jantis darbas. 

- Gerai sakai, kad chor
vedės darbas nėra tik muzika 
ar dirigavimas. Ši specialybė 
aprėpia labai plačią sritį, nes 
šalia paties muzikavimo rei
kia taip pat būti stipriai vado
vei ir organizatorei. O norint 
sėkmingai vadovauti, turi vis į 
priekį galvoti, būti tas varik
lis, kuris pastoviai numato, 
kas turi būti atliekama, atrasti 
kas įvairius darbus galėtų at
likti ir tada prižiūrėti, kad tie 
darbai būtų laiku atlikti. Dar
bų yra labai daug. Išvardinsiu 
kelis: turi būt sekretorė -
"wow", kiek pastoviai rašau 
chorui laiškų, kad žinotų visą 
reikiamą informaciją, ką ir 
kada dainuojam, kur ir kada 
būti ir t.t. Turi būti finansi
ninkė - rūpintis, kad choras 
turėtų lėšų, be kurių veikla 
nepajuda iš vietos. Esi atsa
kinga, kad visuomet už viską 
būtų atsiskaityta. Reikia būti 
visuomenininke ir rūpintis, 
kad žmonės žinotų apie choro 
įvykius, išleistus įrašus, kon
certus, reikia rašyti skelbimus, 
straipsnius, rūpintis fotografi
jomis, kuriose matytųsi da
bartiniai choristai. Reikia ryšį 
palaikyti su kitais chorais, ra
šyti sveikinimus minint jų 
svarbias sukaktis. Turi būti 
ūkvedė - prižiūrėti, kad kam
barys būtų paruoštas repetici
jai. Į repeticiją ateini pirma, 
išeini paskutinė. Turi būti so
cialinių reikalų vedėja, užsa
kyti "pizzos" ir vyno, kad žmo
nės retkarčiais galėtų pasi
žmonėti, kad visi būtų 
laimingi. 

Šalia ūkinių darbų, dar 
reikia būti šiokia tokia psi
chologe, žinoti, kada žmones 
suprasti ir užjausti, kada pa
girti, kitus kartus pabarti ar 
išreikalauti, reikia mokėt vi
sapusiškai bendrauti su žmo
nėmis. Ir čia gal pats svarbiau-

sias darbas. Nes, jei nebus 
žmonių, nebus ir choro! Nors 
mane gal labiausiai ir džiugi
na ši "asmeniška" dalis chor
vedės darbo. Juk pirma esame 
žmonės, tik tada dainininkai, 
ar ne? 

O todėl, kad yra tiek daug 
visokių darbų - muzikinių, 
organizacinių, ūkinių ir asme
ninių - su kiekvienu darbu 
būna mažesnis ar didesnis 
pasisekimas, to darbo įveiki
mas, kurių kiekvienas iš eilės 
neša savo džiaugsmą ir pasi
tenkinimą. Žinoma, visa tai 
pareikalauja lankstumo, su
pratimo, kantrybės, ištvermės 
ir juodo darbo. Bet, kai žmo
nės eina kartu ir bando kažką 
daryti didesnio už save patį, 
tada tas darbas pasidaro reikš
mingas, tada verta jį daryti. 
Čia gal ir yra visa paslaptis, 
kodėl šį darbą dirbu 36 metus. 
Dieve, duok ir toliau jėgų. 

••• 
Ir tikrai - Dieve duok! Iš

eivijos lietuvių kultūrinį-mu
zikinį pasaulį praturtina ir 
judina į priekį saujelė pasi
šventusių chorinės veiklos va
dovų. Thkių kaip Faustas Stro
lia, Darius Polikaitis, Rita 
Kliorienė ir artėjančios IX 
Dainų šventės meno vadovė 
Dalia Viskontienė. Kiek jie 
sujungė kūrybingų žmonių ap
link save - poetų, kompozi
torių, orkestrantų ir, svarbiau
sia - jaunimo, kaip Saulius 
Kliorys, Liudas Landsbergis, 
Kęstutis Daugirdas bei kitus. 
O nugarkaulis tokių renginių 
kaip Dainų šventės - tai visa 
eilė chorvedžių, kurie, kad ir 
mažiausiose lietuviškose bend
ruomenėse buria draugėn į 
dainos vienetus bei chorelius 
įvairiausio amžiaus, patirties 
ir profesijų žmones, kad jie 
kartu pasiektų kažką nepa
prasto! Tui duoda progą pakil
ti virš kasdienybės, išryškėti 
masinėje gyvenamo krašto 
pilkumoje ir, kaip Rita sako: 
"Daina sukurt pasaulį kitą". 
Dalyvaudami Turonte, Kana
doje liepos 2-4 d.d. IX Išeivi
jos lietuvių dainų šventėje, 
patirsime ir mes tą "pasaulį 
kitą" išgirsdami naujai sukur
tas dainas, kurioms Rita pa
rašė muziką: Dain08 spamais, 
Viena šeima - viena tauta ir 
Mes ateitis - Rytojaus viltis. 
Išgirsime ir devynias jos aran
žuotas liaudies dainas: Sau
lutė tekėjo, Palankėj palankėj, 
Viešpaties lelija, Tūkstantis 
žingsnelių, Eisim broleliai na
mo, Stoviu aš parimus, Žemėj 
Lietuvos, Šlama lilko vėjas, 
Drumdrum. 

Laukiame visų! Vėliausią 
informaciją gausite aplanky
dami tinklalapį: www.dainu 
svente.org. 

Kalbėjosi G. Petrauskienė 

• Garsus portretistas A. Alek-
sandravičius pareiškė, kad Lietuva ne 

- vien tik krepšininkų, poetų, bet ir foto
~ grafų kraštas. Tu]tj pareiškimą jis pa
:E darė metraščio Lietuvos fotografija: 
::::> vakar ir šiandien '09 sutiktuvėse Ch. 
a: Frankelio viloje. Iškilmė suorganizuo
t- ta Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos 

• Garsioji solistė Violeta Urma
navičiūtė-Urmana ir jos vyras teno
ras Alfredo Nigro, po gastrolių Ame
rikoje aplankė Lietuvą ir balandžio 
24 d. Klaipėdos valstybiniame muzi
kiniame teatre davė dviejų dalių kon
certą. Violeta čia paskutinį kartą 
buvo dainavusi prieš 20 metų, kai 
dar mokėsi Lietuvos muzikos aka
demijoje. 

• Balandžio 20 d. Šiauliuose 
vyko dainuojamos poezijos festivalis
konkursas "Mūsų dienos - kaip 
šventė", skirtas dainininkui Vytautui 
Kernagiui atminti. Dalyvavo 65 atli
kėjai iš įvairių vietoviq. 

nizatorius Artūras Iljinas sakė, kad 
esama gerų šokėjų. Buvo varžomasi 
dviejose grupėse - paauglių ir jau
nimo. (Mikmų ekspresas) 

fotomenininkų sąjungos 40-mečiui 
paminėti. (Šiaulių kraštas) 

(Siaulių kraštas) 
• Balandžio 23 d. Klaipėdoje 

įvyko gatvės šokių komandų konkur
sas "In 2 the dance". Renginio orga-

• Panevėžiečių Linos ir Gintaro 
Atkočiūnų šeima, auginanti keturis 
savo vaikus, dar tris pasiėmė iš vaikų 
namų ir įjungė į šeimą. "Mylim, gi
riam ar baram visus vienodai„." - sa
kė G. Atkočiūnas. (Panevėžio rytas) 
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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 

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

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

Canada M9A 5Gl 

Siunčiu už bilietus iš viso: 

Pridedu auką: 

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 

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

• Alkoholikai teisinasi, kad gerdami savo 
bėdas skandina alkoholyje, bet jie nežino, kad 
bėdos moka plaukti. 

• Anekdotai visuomet būna juokingesni, 
kai juos pasakoja jūsų šefas. 

• Skolintojo atmintis visuomet geresnė už 
to, kuris pasiskolino. 

• Tie, kurie gali, ką nors daro, o tie, kurie 
negali, tik kritikuoja. 

D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

• Komandiruotė yra geriausias būdas ap
lankyti draugus už kitų pinigus. 

• Vienintelė vieta, kur žvėrys stebi žmones 
- zoologijos sodas. 

• Pats populiariausias melas: "O, kaip jūs 
gražiai atrodote!" 

• Daugiausia uraganų ir vestuvių vyksta 
birželio mėnesį. 

• Žmonės taupo pinigus, kad vėliau vaikai 
už juos galėtų pasilinksminti. 

• Didžiausia bausmė už dvipatystę yra dvi 
uošvės. Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus tarptautinis 

universitetų teatrų forumas 
vyko pirmąją gegužės savaitę 
įvairiose miesto vietose. Jau 
tradicija tapęs forumas šiais 
metais vyksta vienuoliktą 
kartą, jo renginiai tiek stu
dentams, tiek visuomenei 
yra nemokami. Iš forumo 
dalyvių paminėtini: Vilniaus 
Gedimino technikos univer
siteto teatras-studija "Palė
pė", pastatę spektaklįAtėjau 
ir išeinu pagal M. Pocevi
čiaus eiles, poetinę kompo
ziciją Sapfo, spektaklį-kon
certą Laukiu laiško; Vilniaus 
universiteto dramos grupė 
"Minimum", pastačiusi Svei
ki, aš Hamletas pagal W. Sha
kespeare veikalą, A. Žvirblio 
Duonos padauginimą, Vil
niaus universiteto "Kinetinė 
trupė", pastačiusi Geriausią 

visų laikų komercinį spek
taklį, ir su VU choru "Pro 
muzika" - K. Jenkins Mišias 
už taiką. 

Forume dalyvavo ir už
sienio studentų teatrai: Švedi
jos Malmo studentų teatras, 
pastatęs savo kūrybos spek
taklį Šypsena iš kišenės, N or
vegijos Bergeno teatras "Im
maturus", pastatęs šiuolaiki
nės dramaturgijos interpre
taciją S. Kane 4.48 Psychosis, 
Ispanijos Santiago de Com
postela universiteto teatras 
"Galisia", pastatęs M. Tremb
lay Giminaites, Gudijos vals
tybinio universiteto teatras 
"Na balkone", pastatęs A. 
Makajonak Užguitą apaštalą, 
Lenkijos Szczecino teatras 
"Nie ma", pastatęs Mes-ne
blo-giau-si. 

Vilniaus paveikslų gale
rijoje kovo mėnesį buvo ati
daryta Lietuvoje gyvenusio 
XIX-XX š. karaimų kilmės 
dailininko Bari Egizo paro
da. Ta proga buvo pristaty
tas ir jo kūrybos albumas Ba
ri Egizas. Tapyba, piešiniai. 
Parodoje išstatyta per 100 
portretų, peizažų, natiur
mortų. Kūriniai buvo surink
ti iš Lietuvos muziejų ir pri
vačių savininkų. Gyvenda
mas Vilniuje dailininkas ta
pė ir piešė jam artimus žmo
nes, o atskirą parodos dalį 
sudaro Seraja Šapšalo ka
raimikos muziejui skirti dar
bai, kuriuose buvo įamžinti 
garsūs karaimų bendruome
nės atstovai ir Artimųjų Ry
tų architektūros paminklai. 
Lietuvių dailės istorijoje šio 
dailininko nėra, tačiau B. 
Egizas yra žinomas portreto 
žanro tyrėjams ir rinkėjams. 

Pianistė Martyna J at
kauskaitė gegužės 5 d. lai
mėjo aukso medalį ir 10,000 
svarų prizą Londono "Guild
hall" muzikos ir dramos mo
lcyklos metiniame konkurse. 
Šį konkursą mokykla rengia 
nuo 1915 metų. Pianistė kon
kursinę programą - sudėtin

gą Sergej Prokofj evo Kon
certą fortepijonui Nr. 3 - gro
jo didžiulėje ir pilnoje klau
sytojų Barbican meno cent-

ro koncertų salėje, akompa
nuojant Guildhall mokyklos 
simfoniniam orkestrui. Savo 
auklėtinės laimėjimu džiau
gėsi ir profesorė J oan Havill, 
ilgą laiką neturėjusi tarp sa
vo mokinių aukso medalio 
laimėtojų. 

M.Jatkauskaitė studijavo 
Kauno Juozo Naujalio meno 
mokykloje, vėliau Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje pas Veroniką Vitaitę. 
2005 metais laimėjo Baltijos 
valstybių stipendiją ir išvyko 
studijuoti į "Guildhall" mu
zikos mokyklą, kur su pagy
rimu baigė magistrantūrą. 
2008 metais pianistė debiu
tavo Londone ir vėliau pasi
rodė su Londono festivalio 
orkestru įvairiose Londono 
koncertų salėse. 

Vilniaus miesto savival
dybė gegužės antrąjį savait
galį suorganizavo Europos 
sąjungos valstybių šventę 

Lietuva ir Europa - tai Tu, 
kurios metu knygų leidėjai 
pakvietė lankytojus į Pava
sario knygų mugę Gedimino 
prospekte. Leidėjai jos metu 
žadėjo ne tik žemas kainas, 
bet ir specialias nuolaidas 
bei loterijas. Knygų palapi
nėse prekiavo patys autoriai, 
vyko literatūrinės improvi
zacijos, jauniesiems skaityto
jams Lietuvos teatro ir mu
zikos akademijos lėlininkai 
pasirodė su kaukėmis, links
mino muzikiniais intarpais, 
kvietė fotografuotis su Mary 
Poppins, Juliu Cezariu bei 
vampyru. 

Knygų mugėje dalyvavo 
leidyklos Baltos lankos, Tyto 
Alba, Mintis, Aidai, Charib
dė, Euroknyga, Žara, Didak
ta, Vaga, Algarvė, Kitos 
knygos, Versus Aureus, Trys 
nykštukai, Nijanga, Kronta, 
Andrena, Flintas, Terra 
Publica, Katalikų pasaulio 
leidiniai, Ekspress leidyba, 
Kultūros barai, Lietuvių li
teratūros ir tautosakos ins
titutas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos ty
rimo centras ir Rašytojų są
jungos leidykla. 

"Naujasis Baltijos šo
kis", keturioliktą kartą ren
giamas šiuolaikinio šokio 
festivalis, vyko Vilniuje ge
gužės 4-9 dienomis. Jis prasi
dėjo choreografės Airos Na
ginevičiūtės šokio spektak
liu Ego ir ID naujojoje M.K. 
Čiurlionio menų mokyklos 
Šokio teatro scenoje. Vėliau 
festivalis persikėlė į Menų 
spaustuvės salę, kur pasiro
dė hiphopo šokėjai iš Pran
cūzijos ir Vokietijos su spek
takliu Kartu, pavieniui, šiuo
laikinių šokių grupės ir ne
eriklausomi choreografai iš 
Svedijos, Danijos, Norvegi
jos, Suomijos, D. Britanijos, 
Vokietijos, Prancūzijos ir 
Olandijos. Programoje buvo 
ir plati lietuvių choreografų 
programa - vienuolika spek
taklių, iš kurių šeši niekada 
nerodyti Vilniuje. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 diemĮ „„.„„„„„„„ 1.25% 
180-364 dienų „„„„„„„. 1.25% 
1 mettĮ „„„„„„„„„„„„„„„ 1.25% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.50% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% 
4 metų „„„„ „„.„ „„.„„„„„ 2.00% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% 

Taupomoj i sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

Amerikos dole1ių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metų temt. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.25% 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 1.30% 
2 mettĮ „„„„„„„„„„„„„„„„ 1.90% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.25% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% 
5 mettĮ „„„„„„„„„„„„„„„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis„„„„„„. 2.00% 
RRSPir RRIF atviras, kintantis„. 1.25% 
1 mettĮ „„„„„„„„„„„„„„„ 1.55% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.15% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.75% 

5 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A SG1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax : 416-532-4816 
Darbo laikas: 

Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

Asmenines paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„. 5.00'Yo 

Sutarties paskoJas 
nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.000/0 

NEKJLNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
11netų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 3.SOo/o 
2 1netų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.750/o 
31netq „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 4.350/0 
41netų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 4.750/0 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 5.25% 

Su kintančiu nuošimčiu 
l, 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 ... 

~' ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.LS„ O.LIP. 

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

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

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos '!'A RA MOS') 
Toronto ON, M8W lCS 

Tel. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Tikrovė ir istorikai 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Nors 11 Pasaulinį karą 
pradėjo naciai, bet ne be so
vietų paramos. Ne be garanti
jų nesikišti i nacių ir trečiųjų 
šalių tarpusavio konfliktus ir 
ne be sovietų materialinės pa
ramos agresoriui teikiant stra
tegllies žaliavas. Vien tai, kad 
Lenkijos užpuolimas prasidė
jo antrą dieną po Molotovo
Ribbentropo pakto ratifikavi
mo SSRS Aukščiausioje tary
boje paneigia visas abejones 
dėl Stalino ir Hitlerio bendri
ninkavimo. Tu "draugystė" tę
sėsi beveik dvejus metus. 

Dabartiniai atkaklūsKrem
liaus politikų bandymai patei
sinti Molotovo-Ribbentropo 
paktą, reabilituoti Staliną ir 
visą kaltę dėl karo pradžios 
ciniškai suversti agresijos au
kai Lenkijai ne tik mūsuose, 
bet ir Vakaruose sukelia pa
grįstus įtarimus, kad Rusijos 
valdžia ketina vėl atkurti Sta
lino nustatytą itakos zoną. 
Nors "zona„ šį kartą gali būti 
atkuriama ne karinėmis prie
monėmis, bet nei Baltijos ša
lys, nei Vakarai neturi prarasti 
budrumo. 

Vis dar turime problemų 
dėl kai kurių Vakarų politikų 
ir intelektualų mąstymo ste
reotipų, kad nacizmas tai blo
gai, bet komunizmas - gerai. 
Gal dėl to istorikas A. Nik
žentaitis siūlo įtvirtinti Balti
jos kelio atmintį, kaip neprie
šinančią Lietuvos nei su Va
karais, nei su Rytais ir laikyti 
tai centrine mūsų kultūrinės 
atminties figūra. Pagalvojus, 
gal iš dalies taip jau ir yra. 
Bent jau apibrėžtais laiko
tarpiais. Kitas jo siūlymas vie1D
je aukos įvaimžio pasirinkti at
gailaujančio nusidėjėlio vaid
menj. Kas turbūt reiškia prisi
imti kaltę dėl Holokausto Lie
tuvoje organizavimo ir vykdy
mo ir dėl nedėkingumo SSRS 
už VIiniaus sugrąžinimą. VISa 
tai reikštų prisiimti dalj nacių 
kaltės ir palengvinti vokiečių 
atsakomybę už nacių prileidi
mą prie valdžios. Vokiečiai 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

būtų patenkinti. Ir Kremlius 
būtų patenkintas, kad pamirš
tume, jog Vilniaus sugrąžini
mas buvo nojos ark.lys, atvė
ręs kelią į visos Lietuvos oku
paciją. Zodžiu, nebūtume 
našta nei Vakarams, nei Ry
tams, tik patys keletą amžių 
vaikščiotume su svetimų nuo
dėmių kupra. Tu tauta tikrai 
nenorės, jei ir koks nors nuo 
scenos nušvilptas politikas net 
.referendumą "Kam prie ruso '1//
venti buvo geriau" surengtų. 

'Th.uta neseniai iš nepelny
to pažeminimo namų išėjusi, 
niekuomet nesutiks i juos, 
nors ir perkeltus iš Rytų į Va
karus, sugrįžti. Anksčiau ar 
vėliau teks Europos sąjungos 
senbuvėms prie savo bendro
sios atminties simbolio - Ho
lokausto prijungti ir Vidurio 
bei Rytų Europos šalių praei
ties vaizdinius - sovietų oku
paciją su Stalino nusibltimais. 

Prieš 70 metų beveik visos 
mažosios Europos šalys agre
soriams pasidavė nesipriešin
damos. Tik norvegai "iššovė„ 
ir paskandino nacių laivą. Tik 
Suomija pasipriešino ryžtin
gai. VISa tauta, visa šalis mobi
lizavosi gynybai. Bet Europo
je ji lik.o "vienų viena". Niekas 
iš galinčių jai esmingai padėti 
nepadėjo. Suomija labai nu
kentėjo, bet liko laisva. Vi
siems davė pamoką, kad blo
giui ne tik reik.ia, bet ir verta 
priešintis. 

Tą pamoką išmoko Lie
tuvos partizanai. Jie prieši
nosi melui, prievartai, oku
pantų represijoms. Jie taip 
pat, kaip ir suomiai, "vienui 
vieni" kovėsi su galinga oku
panto kariuomene dėl laisvės, 
gimtų namų, savo šeimų ra
mybės, dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės. Partizani
nis karas arba Karas po karo 
pareikalavo daug aukų. Ne 
mažiau kaip 25,000 vaikinų ir 
m.ergllių atidavė savo gyvybes 
už Tėvynės laisvę. Ir ta laisvė, 
nors ir po daugelio metų pra
švito Lietuvos padangėje. 
Skaudu, kad dabartinis jauni
mas laisvoje Tėvynėje geres-

nio gyvenimo nekuria, bet jo 
ieško kitur - emigracijoje. 
Emigracija jau viršija sovieti
nių tremčių į Sibirą mastus. 
Valstybei ir tautai tai didesnė 
netektis nei prievartiniai trė
mimai i Sibirą. Dauguma 
tremtinių iš Sibiro grįžo, o 
emigrantai negrįžta ir vargu 
ar kada nors sugrįš. Emigra
cija - tai partizanų atminties 
ir jų idealų išdavimas. 

Neturi jokio pagrindo so
vietinės propagandos melas, 
kad Lietuvoje esą vykęs pilie
tinis karas. Jei ne kelios divizi
jos okupanto kariuomenės, 
stribų būriai būtų nuginkluoti 
per vieną naktį. Gaila ir skau
du, kad tą patį okupantų melą 
dabar kartoja kai kurie nepri
klausomos Lietuvos Istorijos 
instituto bendradarbiai. 

Česlovas Laurinavičius 
žumale Metai paskelbė straips
~kuriame teigia, kad" ... nuo 
lietuvių rankos lietuvių žuvo 
dešimteriopai daugiau nei so
vietų kareivių". Panašią "teo
riją" dėsto istorikas Mindau
gas Pocius savo monografijo
je "Kita mėnulio pusė". Vertė
tų šiuos istorikus paklausti, ar 
mūšiuose su sovietų kariuo
mene partizanai šaudė tuščius 
šovinius, ar jie visai nemokėjo 
šaudyti? Žinoma, to negalėjo 
būti, nes dauguma pirmųjų 
partizanų buvo tarnavę ka
riuomenėje ar net pabuvoję 
karo frontuose. Kad tai aki
vaizdus melas, pakanka pami
nėti porą tipiškų atvejų - Kal
niškių ir Raišupio mūšius. 

Kalniškėse k.areivi'Q pul
kas puolė kalvoje isitvirtinusi 
gal 100 partizanų būrį. Kauty
nės vyko visą dieną. Puolan
tys keletą kartų buvo atmušti. 
Pulko vadas raporte rašo, kad 
žuvo 3 kariai ir keliolika buvo 
sužeista. Nukauta 44 partiza
nai. Partizanų žiniomis, nu
kauta apie 400 kareivių. Vie
tiniai pasakojo, kad į .kareivi
nes iš mūšio vietos atvažiavo 
keli "studebekeriai", pilni ne
gyvų .kareivių. 

(Bus da'Dgiau) 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Vartotojas - tarp kūjo 
ir priekalo? 

S. KATKAUSKAIT~ 

Sugrįžti prie tos pačios - vaistų kainų ma
žinimo temos paskatino TŽ skaitytojų laiškai 
ir jų atsiųsti straipsniai. Sveikatos skiltyje 
straipsnyje Vaistai - pelnui ar sveikatai? ap
žvelgta ir pristatyta skaitytojams Ontario pro
vincijos liberalų vyriausybes siūloma prekybos 
vaistais pertvarka. Sveikatos ministerija reika
lauja perpus sumažinti nepatentuotų (generic) 
vaistų kainą ir atsisakyti $750 min. priedo, 
kurį moka vaistų gamintojai prekybininkams. 
Provincijoje yra 10 nepatentuotus vaistus 
gaminančių verslovių, daugiau kaip 3,000 vais-

Šio pastato Thronte dar nerasite, kol kas tai 
tik architektų ir statybininkų skaitmeninė 
nuotrauka, pridėta prie statybos plan11 ir 
sąmatą. Bet ji netrukus taps tikrove. Gegužės 
pradžioje Elm ir Bay gatvių sankryžoje jau 
padėtas tradicinis kertinis akmuo, pažymėtos 
būsimojo pastato ribos. Pradedamas statyti 
21 aukšto pastatas bus papildomas pasaulyje 
žinomos Toronto Vaikų ligoninės statinys. 
Jame dirbs daugiau kaip 2,000 medicinos, 
biologijos mokslininkų, kurie dabar yra išsi
sklaidę Įvairiose miesto vietose. Tikimasi, kad 
palankios darbui ir mokslo tyrimams sąlygos 
paskatins į Throntą atvykti pasaulio žymiau
sius medicinos, biologijos mokslininkus. Nau
jajame pastate jie turės pagal šiuolaikinius 
reikalavimus jrengtas laboratorijas, mokymo 
klases. Mokslininkai bus arliau ligoninės pa
cientų, praturtindami gydymo būdus naujais 
mokslo atradimais ir pasiekimais. Statybai 
numatyta išleisti $400 min. Pusę lėšq. skirs fe
deracinė vyriausybė, apie $100 min. - Kana
dos valstybinis naujovių fondas; kitas tikima
si surinkti iš verslo ir privalių aukotojq., Įvai
rią ligoninės rėmėjų renginiq 

tinių. Vyriausybės ketinimai sukėle didelį 
susierzinimą, pyktį ir net grasinimus vyriausy
bės pareigūnams fiziniu susidorojimu. 

Skaitytojai V. Remesat ir P. Kuras redakci
jai atsiuntė straipsnius, kuriuose ta pati tema 
aptariama iš kitos pusės. V. Remesat atsiųsta
me straipsnyje išdėstytas vaistininkų požiūris. 
Jame pabrėžta, kad Ontario vyriausybė jau 20 
metų, nepaisant nuvertejimo, nedidina para
mos vaistų pramonei. Tik iš farmacijos įmonių 
gaunamas $750 min. priedas, kurį norima 
atimti, padengia skirtumą tarp valstybės ir tik
rojo vaistų išdavimo mokesčio 65 + gyvento-

jams, kitiems socialiai remtiniems asmenims. 
Vaistų gamintojų pinigai atlygina ir už kitas 
paslaugas, už kurias vyriausybė nemoka. Kas 
atsitiks, jei vyriausybė įgyvendins savo ketini
mus? Straipsnyje piešiama gana niūri ir baugi
nanti ateitis mums, pirkėjams. Sumažės vaisti
nių darbuotojų, jie skirs mažiau laiko pacien
tui, teks ilgiau laukti vaistų, trumpesnės vaisti
nių darbo valandos, teks moketi už kitas papil
domas paslaugas, už kurias lig šiol moka far
macijos pramonė. Šeimos gydytojai bus labiau 
apkrauti, o labiausiai patyrę vaistininkaj išva
žiuos svetur, kur palankesnės sąlygos verslui; 
truks šios srities specialistų. Straipsnio pabai
goje kviečiama pasirašyti protesto vyriausybei 
lapuose. 

Reikia pripažinti, žmonių, palaikančių 
vaistininkų susirūpinimą, atsirado nemažai. 
Gegužės 8 d. vaistininkų protesto susirinkime 
Queens parke vyriausybei buvo įteiktos petici
jos su 0.5 mln. parašų, palaikančių vaistines 
darbuotojus. Vaistininkai savo pareiškime 
prašo iš vyriausybes $260 min. mokesčiams už 
papildomas paslaugas. Jie taip pat siekia, kad 
vaistų išdavimo paslaugos kaina būtų padidin
ta iki $11.25. 

Kitame straipsnyje Cheap Drugs? There's 
Cost (G/obe and Mail, 2010.IY.15.), kurį per
siuntė P. Kuras, vyriausybes ir vaistų pramonės 
priešprieša aprašoma ir nagrinėjama bešališ
kiau. Autorius Andre Picard pripažįsta, kad 
vaistų kainos Kanadoje yra per didelės. Bet 
pabrėždamas, kad vyriausybė pati buvo nusta
čiusi tokias patentuotų ir antrinių ( Generic) 
vaistų kainas, jis nemano, kad vieną blogą 
programą reikia keisti kita, nei kiek negeresne. 

Kaip išspręsti šį tikrai spręstiną ginčą? 
Autorius primena, kad naujai sukurtiems vais
tams pardavimo kainą paprastai nustato Pa
tentuotų vaistų kainų taryba (Patented Medicine 
Pricing Review Boartl). Pagal jos įvertinimą ir 
nustatytą vidutinišką kainą prekiaujama Ka
nadoje ir kitose OECD valstybėse. Tud pa
grindinių patentuotų vaistų vidutinės kainos 
Kanadoje yra tokios, kaip ir kitur. Autorius 
siūlo, kad toks pats kainų nustatymo būdas 
galėtų būti taikoma ir antriniams (generic) 
vaistams. Bet visų problemų tai neišspręstų. 
Autorius sutinka, kad įgyvendinus vyriausybės 
sumanymą galbūt bus sutaupyta $500 mln. 
Bet vartotoj ai, vargu, ar pajus naudą, nes vais
tininkai atsisakys papildomų paslaugų: nemo
kamo pristatymo ir pan. Jis palaiko ir vaisti
ninkų reikalavimą padidinti vaistų išdavimo 
paslaugos kainą iki $11.25 (vyriausybe siūlo 
$8), primindamas, kad tokia suma mokama 
telefonu receptą išrašančiam gydytojui. 

A. Picard rašo, kad Kanadoje kasdien nu
perkama vaistų už $60 mln. Suma didelė to
dėl, kad didėja perkamų daugiausia gydančių 
širdies ir kraujotakos susirgimus vaistų ir del 
to, kad patentuotų vaistų kainos yra be saiko 
didelės. Pagrindinį kiekį sudaro patentuoti 
(74% ), o antriniai vaistai - 26%. Vyriausybė, 
kaip didžiausia užsakove, užsakant vaistus, tu
rėtų pati dalyvauti derybose su gamintojais, 
nepaliekant sprendimo dėl kainų tik prekybi
ninkams. Autorius baigia straipsnį išvada, kad 
vyriausybė po tokios prieštaringos pertvarkos 
sulauks trumpalaikės finansinės ir politines 
naudos, bet mes, vartotojai, ateityje nesi
džiaugsime jos rezultatais, nors įtakinga 
CARP ( Canadian Association for Retired 
People) remia vyriausybės siekius. Pirkėjai 
nepajus ar mažai pajus skirtumą tarp vaistų 
kainos, bet vaistinių aptarnavimas keisis ne 
mūsų naudai. 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.55% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeič iamas 1.00% 

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

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

2.00% 
1.55% 
2.10% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdien i nių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 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 
Aukštesni 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanas 

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

1 metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1-------------1 270- 364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ 1 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
1.25% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiai s 

Atviros, kintamų jų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% ,___ _______ ___. 

2 metų 

3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 

1--po_g_al_p_ar_e_iko_l_ov_im_ą _____ -l 5 metų 

1.20% 
1.55% 
2.10% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būti keič iami be įspėjimo 

M:H 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9- 1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

Ar išsipildys šie pranašavimai, parodys ateitis. Kaip žinia, 
bet kokios permainos atneša sumaištį ir pasipriešinimą; per
mainos irgi ne visada būna apgalvotos iki galo. Vaistų gamin
tojai primena, kad ne visiems vaistams galima perpus mažinti 
kainą, kaip reikalauja vyriausybė, nes jų gamybai reikalingos 
sudėtinės dalys, kainuojančios brangiau nei numatomas kainų 
mažinimas. Vyriausybės ir farmacininkų derybos dar nesi
baigė. Tik pirmąjį nepasitenkinimo įkarštį ir net grasinimus 
fiziniu susidorojimu vyriausybės pareigūnams keičia dalykiš
kesnis pokalbis. Tikekimės, kad abi puses, priimdamos spren
dimus, atsimins, kad gyventojų sveikata neturi būti nei pelno, 
nei politikos įkaitais. 
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9-0SPORTAS 

ILGAMETIS SPORTO VEIKĖJAS 

ALGIRDAS MYKOLAS 
BIELSKUS 

mirė 2010 m. gegužės 19 d. 
Liūdi plati jo sporto ir dainos šeima. Lankymas ir 

laidotuvių Mišios - gegužės 22 d., Klyvlando Šv. Kazi
miero šventovėje, po Mišių atsisveikinimo pusryčiai bu
vo Klyvlando Lietuvių Namuose. A.a. Algirdo Bielskaus 
palaikai sudeginti ir bus laidojami Čikagoje. Vietoje 
gėlių jo atminimui pagerbti kviečiama aukas skirti 
sporto sąjungai ŠALFASS arba sporto klubui "Žaibas". 

Prisiminimais apie a.a. A. Bielskų pasidalinama 
"Facebook" puslapyje 

httto:www.facebook.com/group.php?ęid= 1240046427614618 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) baigmėje pirmą kartą 
nuo 2002-ų metų prireiks visų 
septynerių rungtynių. Kauno 
Sporto halėje vykusiose šešto
siose rungtynėse "Žalgirio" 
krepšininkai rezultatu 77:63 
nugalėjo čempionės titulą gi
nančią Vilniaus "Lietuvos ry
to" komandą ir išlygino seri
jos iki 4 pergalių santykį - 3:3. 

• Vilniuje įvyko paskuti
nės 2009-2010 metų sezono 
Lietuvos stalo teniso draugi
jos (LSTA) surengtos taurės 
varžybos. Staigmena tapo ma
žeikiškis Marius Bučys. Visą 
sezoną gerinantis rezultatus, 
jis nugalėjo septynis pajėgiau
sius šalies stalo tenisininkus 
bei laimėjo (LSTA) taurės 
varžybų baigmės ratą. 

• Elektrėnuose pasibaigė 
Lietuvos atviro vandensvy
džio čempionato 11 baigiama
sis varžybų ratas. Susumavus 
rezultatus paaiškėjo, kad ša
lies čempionate tapo Vilniaus 
"VSM-Baltic Amadeus" ko
manda. Sidabro medaliai pa
gal nuostatus atiteko dviem 
komandom-Minsko RORC 
ir Alytaus "Dzūkijos vande
niui". Neliko be medalių ir 
Elektrėnų jaunimas, kuriam 
atiteko bronza, nes tarp Lie
tuvos komandų jie buvo treti. 

• Lietuvos tradicinio ka
ratė meistrai neseniai įrodė, 
jog yra pakankamai aukštos 
klasės, kad galėtų kautis dėl 
pasaulio čempionato medalių. 

Anykščiuose vykusiame Lie
tuvos tradicinio karatė čem
pionate ne tik išdalinti me
dalių komplektai, bet ir paaiš
kėjo kandidatai atstovauti ša
liai pasaulio pirmenybėse, ku
rios lapkričio mėnesį vyks 
Brazilijoje, teigiama varžybų 
organizatorių pranešime. 

• Šiauliuose surengtas 
penkioliktasis Lietuvos suau
gusiųjų ir žmonių su negalia 
rankų lenkimo čempionatas. 
Varžybose dalyvavo 130 spor
tininkų (95 vyrai ir 35 mote
rys), kurie atstovavo 13 Lietu
vos miestų komandoms ir var
žėsi dėl apdovanojimų skirtin
gose svorio grupėse. Pirmąją 
ir antrąją vietas iškovoję atle
tai įgijo teisę atstovauti mūsų 
šaliai gegužės 31-ą dieną 
Maskvoje prasidėsiančiame 
Europos čempionate. Abso
liučioje svorio grupėje čem
pionu tapo Modestas Grigai
tis iš Kauno, kuris baigmėje 
įveikė M. Ašmoną. Komandi
nėje įskaitoje nugalėjo Šilutės 
atstovai (263 taškai), pranokę 
Mažeikius (209) bei Klaipėdą 
(104). 

Žlobine (Gudija) vyko at
viro Gudijos "Dinamo" grai
kų-romėnų imtynių jaunučių 

varžybos, skirtos milicijos ka
pitonui Š. Normanij atminti. 
Varžybų nugalėtojais tapo 
Kristupas Šleiva iš Panevėžio 
ir visaginietis Robertas Frid
rikas, informuoja mūsų šalies 
imtynių federacija. VP 

Tradicinės krepšinio žaidynės 
Aštuntąją LR ambasados įsteigtą taurę išsivežė niujorkiečiai 

LAURYNAS R. 
MISEVIČIUS 

Š.m. balandžio 17 d. "Bell 
Senior High/Lincoln Middle 
School" sporto salėje Vašing
tone įvyko kasmetinė Lietu
vos respublikos ambasados 
JAV rengiamos krepšinio var
žybos Ambasados taurė 20 l O. 
Varžybos šiemet skirtos Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo dvidešimtmečiui pami
nėti. Jos peraugo į tarptautinį 
lygmenį - be lietuvių koman
dų dalyvavo Estijos, Latvijos 
ir JAV valstybės departamen
to atstovai. "A" lygio varžy
bas laimėjo ir Lietuvos krep
šinio federacijos įsteigtą taurę 
bei aukso medalius po atkak
lios kovos baigmėje iškovojo 
Niujorko LAK "Vilkai", kurie 
vos trijų taškų persvara 40:37 
įveikė New Jersey "Liepsną-
1". Nugalėtojams atiteko ir 
originalus Eurolygos krepši
nio kamuolys su BC "Žalgi
rio" žaidėjų parašais. 

"Sodų" valstijos atstovai 
be sidabro medalių buvo ap
dovanoti ir BC "Lietuvos ry
to" marškinėliais su žaidėjų 
parašais. Trečioji vieta ir bron
zos medaliai bei "Lietuvos ry
to" žaidėjų marškinėliai ati
teko jungtinei "Latvia" ko
mandai, kuri rezultatu 29:32 
nusileido New Jersey "Lieps
nai-l". "B" lygio nugalėtojais 
tapo Latvijos "Ambasados" 
komanda, rezultatu 48:34 
įveikusi Baltimorės "Vilką". 
Nugalėtojai džiaugėsi LKF 
įsteigtais aukso medaliais ir 
dėže "Švyturio" alaus. 

"B" varžybų bronzos me
daliais pasipuošė Vašingtono 
"Vėjas", įtemptoje kovoje nu
galėjęs New Jersey "Liepsna-
2" komandą. "Patriotiškiau
sio" sirgaliaus prizą pelnė Es-

tijos komandos palaikymo 
grupės vadovė Anu Grabbi, 
kuri per visas savo komandos 
rungtynes nenuilstamai moja
vo estiška vėliavėle. Jauniau
sio žaidėjo prizas atiteko lat
vių "Ambasados" žaidėjui try
likmečiui Tomasui Pildegovic, 
kuris niekuo nenusileido vy
resniems savo komandos 
draugams. Vyriausiam varžy
bų žaidėjui skirtas prizas įteik
tas Lietuvos "Ambasados" 
krepšininkui Remigijui Bag
donui. Kamilė Nacickaitė, at
stovavusi Rytų pakrantės 
"Velnių" komandai, buvo pri
pažinta geriausia. Jai atiteko 
BC "Žalgirio" marškinėliai su 
žaidėjų parašais. Geriausiu 
snaiperiu pripažintas JAV 
"Valstybės departamento" ko
mandos narys Brian Hill, žiū
rovus stebinęs savo taikliais 
tritaškiais. Amerikietis taip 
pat gavo BC "Žalgirio" marš
kinėlius su žaidėjų parašais. 
Paulius Mauricas iš New Jer
sey "Liepsna-l" pripažintas 
naudingiausiu žaidėju, ir jam 
buvo įteikti BC "Zalgirio" 
marškinėliai su žaidėjų para
šais. Prizas "Už garbingą 
krepšinį" atiteko jungtinei lat
vių komandai "Latvia". 

Po varžybų LR ambasa
doje Vašingtone vykusiame 
priėmime ir apdovanojimų 
įteikimų iškilmėje varžybų daly
vius ir palaikymo komandas pa
sveikinęs ambasadorius Aud
rius Brūzga džiaugėsi, kad 
šiais metais, kai Baltijos šalys 
mini Nepriklausomybės atkū
rimo dvidešimtmetį, krepši
nio varžybos tapo tarptauti
nėmis, ir palinkėjo šią tradici
ją tęsti ateityje. 

Vakaro dalyviai noriai vai
šinosi Baltimorės šeimininkių 
pagamintais lietuviškais pa-

tiekalais ir skambant atlikėjos 
iš Lietuvos Miglės Vilčiaus
kaitės-Migloko bei ekstrava
gantiškiausio lietuvių atlikėjo, 
dabar gyvenančio Havajuose, 
Hokshila Andrade dainoms, 
dalinosi varžybų įspūdžiais. 
Šių eilučių autorius, ŠAL
FASS Centro valdybos pirmi
ninkas, padėkojęs Lietuvos 
diplomatams už puikios kas
metinės tradicijos tęstinumą, 
visus krepšinio mėgėjus pa
kvietė atėjus vasarai persikelti 
į futbolo aikštynus, nes jau ki
tą mėnesį - birželio 5-ąją -
lietuviai organizuoja stambias 
šios sporto šakos mėgėjų ko
mandų varžybas Philadelphia, 
PA, priemiestyje South
ampton. 

Šių metų Lietuvos amba
sados varžybose dalyvavo 11 
komandų iš Niujorko, New 
Jersey, Baltimorės, Vašingto
no, Latvijos ambasados JAV, 
latvių ir estų bendruomenių 
bei Jungtinių Valstijų valsty
bės departamento. 

Organizatoriai dėkingi 
rėmėjams - "Žalgirio" bei 
"Lietuvos ryto" krepšinio klu
bams, alaus daryklai "Švytu
rys", bendrovei "B & l Over
seas Trading, Inc.", LR Gar
bės konsulams Dennis Gar
rison (California), Astrai Mi
chaels (Nevada), Otto Veins
reider (Minnesota), Stanley 
Balzekui (Florida), Rimui 
Chesoniui (Rochester, NY), 
Vytautui Lapatinskui (Wa
shington), Ingridai Bublienei 
(Ohio ), bendrovei "Strate
gic Staffing Solutions, Inc.", 
JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos sporto komi
tetui ir spaustuvei "B&B Dup
lica tors, Inc.", be kurių pa
ramos varžybos "Ambasados 
taurė 2010" galėjo ir neįvykti. 

"A" lygio varžybose be konkurencijos pasirodė ir ambasados taurę iškovojo Niujorko LAK 
''Vilkų" komanda 

"B" varžybų baigmėje susitiko Latvijos "Ambasados" komanda ir Baltimorės ''Vilkas 
(Ntrs. E. Misevičienės) 



Kas greičiau skaičiuoja? 
Vaikiškos žaidimo skaičiuotės, paskui įkyrus daugybos 

lentelės kartojimas-tokia daugelio mūsų pažintis su skaičia
vimu atmintyje. Nuo šio darbo išvadavo pirmosios mechani
nės skaičiuotės, paskui kompiuteriai. Bet Lietuvos ir kitų 
Europos valstybių moksleiviai savanoriškai grįžta prie seno
vinio skaičiavimo būdo. Tam juos skatina jau kelinti metai 
rengiamas skaičiavimo atmintyje konkursas "Matmintinis". 
Moksleiviai noriai lenktyniauja pagal amžiaus grupes, kas 
greičiau ir tiksliau be pašalinės pagalbos suskaičiuos. Mo
kyklų, rajonų konkursų laimėtojai siunčiami į šalies varžy
bas, geriausieji Lietuvoje keliauja į tarptautines. Šiemet 
konkursuose dalyvavo daugiau kaip 3,000 moksleivių iš 430 
mokyklų. Baigiamosios tarptautinės varžybos vyko Latvijoje. 
Trys Lietuvos moksleiviai G. Vaičaitytė, M. Stankevičius ir 
A Voroneckas laimėjo pirmąsias vietas savo amžiaus grupė
se. Rugpjūčio mėnesį pasaulinėse mintino skaičiavimo var
žybose dalyvaus trys Vilniaus licėjaus mokytojo Broniaus 
Skupo auklėtiniai. Varžybų laimėtojams įteikiama dovana -
kompiuteris. Juos dovanoja Acme kompiuterių dalių gamy
bos verslovė. O tapti nugalėtoju padeda patarimai, kuriuos galima 
rasti tinklalapyje http:/ www.miksike.lt. 

Rytdienos prezidentės auginamos 
šiandien 

Belindos Stronach fondas rengia neiprastą tarptautinį 
forumą Toronte. Į jį kviečiami ne valstybių vadovai ar politi
kai, bet iš G-20 valstybių 18-20 metų jaunuolės, neabejingos 
visuomenės gyvenimui ir problemoms. Būsimosios dalyvės 
susitikime aptars savo valstybių spręstinas politines ar socia
lines problemas ir būdus joms įveikti, dalinsis patirtimi, mo
kysis visuomenės vadovavimo įgūdžių. 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

)l> KUL O SKAUSMAI 

)l> PĖDOS SKAUSMAI 

,_ PlR TŲ D FORMA IJO 

)l> AGŲ D FORMACIJO IR 

GRYBELI lAI U IRG IMAI 

)l> ĮAUGĘ AGA I 

)l> VI TI !:: EJAUTRA IR 

CH IRURGINI GYDYMA' 

)l> E !ORŲ PĖDŲ PRIEŽI RA 

• VAIKŲ ElSE OS 
NESKLA DUMAJ 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TA I YMAS ORTOPEDI JA IS 

IND!::KLAI 

• PRllMAME VI U 
'------=-----' PLANI IU DRAUDIMUS 

• TERILŪ ĮRA KIAI 

l/GO IVS PRJIMAME: 
352 WILLSON ST.E., A CA TER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareokul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Teranto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. birželio 2, 16,30 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 O m. birželio 2, 16,30 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. ra "tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·460 l 
s300* s300* off for parcel off 

* coupon i valid only at 'Marguti -Pysanka" head o 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
l TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA l 

Maironio mokyklos darželinukai šventę Motinos dieną Ntr. P. Sukausko 

Laisvės kovas prisimenant ... 
ORINTA VALODKAITĖ 

Šių metų gegužės 9 d. iš
siruošėme pakeliauti po gra
žiąją Lietuvą ir aplankyti ne
priklausomybės kovotojams 
partizanams atminti skirtų 
vietų. Kelionės iniciatoriai -
buvę Kauno pedagogai, dabar 
pensininkai - Danutė ir Va
lentinas Valodkai. Kelionę 
pradėjome anksti rytą. Leido
mės į pietus nuo Kauno - Pa
kuonio link. Šiame miestelyje 
aplankėme kapines. Jose par
tizanams pagerbti stovi rau
dono marmuro paminklas, 
kuriame - net keliasdešimties 
jaunųjų kovotojų pavardės, 
slapyvardžiai. 

Toliau vingiuotaisiais ke
leliais pagal Nemuną važiavo
me į Vangus. Besidriekiantys 
Suvalkijos slėniai ir ką tik atgi
jusi gamtos žaluma leido 
džiaugtis neapsakomu Tėvy
nės grožiu. Privažiavome Kal
vių girią. Čia, tankių pušynų 
glūdumoje, stovi paminklas 
trims partizanams atminti. 
Įdomu tai, kad šalia išlikęs 
pats bunkeris. Įėjome į vidų -
šalta, tamsu, nejauku. Stovi 
stalas, įrengti gultai. Drėgmė. 
Įdomu, ką jautė partizanai, 
kuriems tokia vieta buvo kas
dienybė? Iš vietos gyventojų 
sužinojome, jog trys partiza
nai, apsupti būrio enkavedis
tų, gyvi nepasidavę, susisprog
dino. Pagerbę kovotojus tylos 
minute, keliaujame toliau. 
Privažiuojame Važatkiemį. 
Stabtelime prie žymaus Lie
tuvos rašytojo klasiko Just. 
Marcinkevičiaus tėviškės -

mažyčio geltono namuko pla
čiašakių eglių fone. 

Vykstame į kaimo gilumą. 
Akį patraukia tolumoje vos 
įžiūrimas baltas paminklas. 
Privažiuojame arčiau. Mus 
pasitinka kiemo "sargyba" -
penki šuneliai, kurie ryžtingai 
užstoja mums kelią. Turime 
suprasti - pravažiavimo nėra. 

nos Danutės gimtinėje, kuri 
sunyko po karo ir tremčių. Iš 
gražios pasiturinčių, tvarkin
gų ūkininkų sodybos liko tik 
žydinčių pienių pilni laukai. 
Dėdina ir supažindino su šia 
vieta, kur vyko kovos. Ji vaiz
džiai papasakojo, jog sandū
roje su gretimu Ašmintos kai
mu žuvo septyni partizanai, 

Prie atstatyto bunkerio Kalvių girioje Ntr. O. Valodkaitės 

Teko palaukti, kol mažieji sar
gybiniai pasitraukė ir nubėgo 
atgal. Taigi prieiname arčiau 
paminklo. Matome užrašą: 
"Vincas Gruodis-Žilvitis 1925 
-194 7". Partizanas žuvo ne čia. 
Šioje vietoje gyveno jo mergi
na. Ji ir pasirūpino, kad myli
mojo palaikai iš žūties vietos 
būtų perkelti ir ilsėtųsi jos so
dyboje. Kaip gražu, kai meilė 
išrinktajam išlieka ir po jo 
mirties. Ištikimybė! 

Toliau pasukome Prienų 
link. Stabtelėjome mano dėdi-

kurių bunkerį išdavė gobšus, 
rusų premijų pasigviešęs, vieti
nis gyventojas. Thi buvo pasku
tinė mūsų apsilankymo vieta. 

Šia kelione prisilietėme 
prie savo Tėvynės istorijos. 
Prisiminėme tuos, kurie var
dan laisvės paaukojo savo gy
vybes. Mūsų tauta išgyveno 
baisius laikus: kentė šaltį ir 
badą, tremtį, kentėjo nuo 
žiaurių stribų rankų, tačiau 
nepasidavė - kovojo iki galo. 
Ir visa tai dėl brangios Tėvy
nės, dėl ateinančių kartų! 

M l L M A NT A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 
Platesnė informacija teikiama www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 
(Federalinės valdžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F647435 7528 E info@milmantasimmigration.com 



14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.V.26 Nr. 21 

AtA 
PETRUI BREICHMANUI 

mirus, 
reiškiu gilią užuojautą jo žmonai GENOVAITEI 
ir visai šeimai -

Aleksandra Sagienė 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 

AtA 
ONA ČEIKIENĖ 

mirė 2010 m. gegužės 9, sekmadienĮ. Gimusi Girininkuose, 
Lietuvoje, grįžo Viešpaties Išganytojo globon. Mūsų miela 
Mama ir Močiutė iškeliavo am.žinybėn, atiduodama mums 
visą priimančios meilės ir tikėjimo palikimą. Mes jos ilgėsi
mės, bet džiaugiamės, kad jos žemiška kelionė jau baigta. Ji 
savo gyvenime palietė šimtus, gal net tūkstančius kitų. Ona vi
sada besąlygiškai mylėjo ir rėmė savo šeimą, buvo patikima 
kaimynė, giliai gerbė ir rėmė savo bendruomenę. Ona buvo 
pavyzdinga, ypač savo mėgstamam darbe renkant aluminijaus 
dėžutes Shriners organizacijai, kuri ją įvertino suteikdama jai 
garbės narystę. Ji daug metų dirbo savanore Norfol.k General 
ligoninėje. Jos vaikai paveldėjo jos meilę vienai gražiausių 
Dievo dovanų - gamtai. Mūsų Mama mezgė ir mezgė - ne 
sau. o kitiems. Ji sukūrė pirštines lėlytes vaikams, atėjusiems 
kraujo tyrimams; "skaitymo draugus" mažiesiems, išmokstan
tiems skaityti; kūdikiams antklodėles ir net vedė FaceBook 
grupę "GC Slips" (močiutės čeikos šliurytės). Ji mezgė šliu
res, kumštines ir kepures nepasiturintiems vaikams ir net 
''bauginančias" lėles, kurios susilaukė mėgėjų dėmesio. Onai 
buvo labai svarbios draugystės, ypač ilgametės širdies drau
gės, torontietės Martos Adamavičienės. Jų draugystė išaugo iš 
jų tėvų bendravimo prieš 11 Pasaulini karą Lietuvoje, vėliau 
Vokietijos pabėgėlių stovyklose iki dabarties Kanadoje, kur 
dvi jaunos moterys dalinosi viena kitos paslaptimis bei pana
šiais išgyvenimais. Mūsų Mama labai vertino draugystes ir vi
suomeninius ryšius. Ji apie viską kalbėjo teigiamai, o ne nei
giamai. Mes tikimės šią pamoką perduoti ir savo vaikams. 
Zinodami, kad vėl susitiksime, turime pripažinti dabartį. 

Liko liūdintys Birutė (Les) Gehring, Irena (Riek) 
Roazak, Raimundas Ceika ir Dana (Pat) Petrucelli. Močiutė 
pasakė sudiev, tuo tarpu, vaikaičiams Amy, Sara, Erica, 
Joshua (.Ainanda),Ca.Ineron,ICyle,LucasirBrenna. MaBl.a 
turėjo daug sūnėnų ir dukterėčių Čikagoje, Seattle ir Florido
je, kurių gyvenimus ji atidžiai sekė. Ji visus mylėjo ir apie juos 
meiliai kalbėjo. Jos taip pat ilgėsis du specialūs draugai 
Ruckus ir Pepper. Anksčiau mirė jos vyras Bronius čeika, jos 
tėvai Jurgis ir Agutė Kasiuliai, brolis Jurgis Kasiulis, sesuo 
Marta Naujokienė, svainis Andrius Naujokas ir sūnėnas 
Henry Kasiulis, jo žmona Benita ir brolienė Vanda Kasiulienė 
Čikagoje. Vėlionės lankymas vyko Murphy laidotuvių namuo
se, pamaldas kop_lyčioje vedė kuo. Dan Abraham. Palaidota 
Delbi kapinėse. Seima lieka dėkinga jos atminimą pagerbu
siems aukojant St. Peter's liuteronų parapijai arba labdaringai 
organivu:ijai. ~EIMA 

~< E S '''\ l i'I Ja\ S Arrr s~ruo10 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(į p ietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

[sKARVTOJAI PASISAKOl 

Donskio pamokslėliai 
Lietuvoje rinktas euro

parlam.entaras Leonidas Dons
kis, vaizduojantis didį toleran
tą, tarsi "be pykčio", tačiau 
dažnai vos ne su vėzdu grasi
nantis Lietuvai už homosek
sualių santykių propagavimo 
ribojimą, iš Briuselio sakyklos 
pastaruoju metu prapliupo 
pamokslais Lietuvai. Kadangi 
savo demagoginiu daugžodžia
vimu jis sugeba sukelti tarp 
nesusivokiančių piliečių kovo
tojo už žmogaus teises įvaizdį, 
atitinkamai į jo postringavi
mus sureaguoja net mūsų Įsta
tymų leidėjai ir įvairių leidimų 
išdavėjai. Tuleranto postrin
gavimus, nukreiptus i homo
seksualų teisių iškėlimą ir 
įtvirtinimą, kadangi jie sklin
da iš aukštos ES sakyklos, no
riai skleidžia mūsų interneti
niai portalai. 

l{aip skelbia Visuomeni
nis Lietuvos gėjų ir lesbiečių 
tinklalapis, neseniai šimtai Je
ruzalės gyventojų savo pašto 
dėžutėse aptiko skrajutes su 
kvietimu "žudyti sodomitus" 
ir pažadu užmokėti 20000 še
kelių tam, "kuris nužudys So
domos ir Gomoros vietinin
kus" pasaulinio gėjų parado, 
numatyto mieste, metu. Laiš
kuose taip pat yra "Molotovo 
kokteilio" (butelių su degiu 
mišiniu) gamybos instrukcija. 
Ekstremistai jį pervadino i 
"ŠJiselio kokteilį", religinio fa
na.tiko garbei, užpuolusio gėjų 
eisenos, vykusios praeitais 
metais, dalyvius. Gėjai ir les
bietės skrajutėse vadinami 
"purvinais gyvuliais"' o taipo
gi prisimenama švenčiausioji 
Tura, kurios įstatymus pažei
džia homoseksualai. Tokios 
tokelės Lietuvoje rinkto emo
parlamento nario Leonido 
Donskio istorinėje tėvynėje. 

Algimantas Zolubas 

Prašo pagalbos 
Indijoje dirbantis misio

nierius kun. Paui Cruz prašo 
rašiklių, pieštukų. Rožinių, var
totų kortelių, žurnalų bei kitų 
dalykėli t • •- v• ,,...;l,.,, v • 

Ų,IDJQI DCJŲ y <U.A.lf UZlll.-

ėmimamS. TŽ pasiekusiame 
laiškelyje jis rašo, kad jo aplin
koje gyvena apie 5000 vaikų, 
veikia trys mokyklos. Auk.oto
jus prisimena savo maldose. 

Adresas: F& Paui Cruz, 
Kottiyam Post Office, KoHam 

- 691571, Kcrala-India. 

v 

Zmones žalojantys 
reiškiniai 

A1keha iš 2-ro psl. 

Kitu požymiu galima lai
kyti šeimos ekonomines prob
lemas - bedarbystę, darbą be 
darbo sutarčių. Gana dažnai 
šeimos, netinkamai auldėjan
čios nepilnametes merginas, 
pasižymi šaltais santykiais, ne
sirūpinimu vaikais, jose paste
bimas šiurkštumas, fizinių 
bausmių vartojimas. Tudėl at
viresni tėvų dukrų pokalbiai, 
lytinis švietimas tokioms šei
moms nebūdingas, ir jose au
gančioms merginoms sunkiau 
susikurti vyro ir moters san
tykių idealą. 

Drauge svarbu ugdyti pa-

čių nepilnamečių atsparumą. 
Siekiant šio tikslo tiktų: su
teikti nepilnametėms bend
ravimui svarbių žinių bei įgū
džių; ugdyti jų savigarbą, pasi
tikėjimą savimi; informuoti 
apie psichosoacialinės pagal
bos institucijas ir galimybes; 
ugdyti gebėjimą išvengti pavo
jingų padėčių; skatinti nepil
namečius rūpintis vienas kitu, 
padėti vienas kitam. Nepa
mirštama. kad žmogaus kūne 
turi būti ir sveika siela. Tai 
reiškia, kad Dievas ir Dievo 
gailestingumas turi paliesti 
šeimas bei visuomenę pasau
lyje ir Lietuvoje. (Straipsnis 
sutrumpintas. Red.) 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mal~ 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236·1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pa~ta~: lawyers@pacela\mrm.com 

(nuo 1919 metų) 
.& Gaminame paminklus. bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.& Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.& Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.& Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

------• 11111111111111111111111 
RC>V".A..L LEP.A..GiE 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dalymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing'' darbus. Skambinti Algjui 
teL 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

------11111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu lmltaqjantiems Į ubienĮ ir 
abykstantiems Į Kanadą Skam
bhdi Mariui Rnsinui tel. 416 
588-2808 eid. 26 dienos metu. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešlus 
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A MIELI TAUTIECIAI, VALIO! VALIO! VALIO! 
t.m. birželio 13, sekmadienį Toronte vyksta kasmetinis 

ėjimas/bėgimas - "Toronto Challenge 11
, 

Lietuvių skautų sąjunga 

SVEIKINA IX DAINŲ ŠVENTĖS ~ĄJ}Df\~~ skirtas visiems Toronto slaugos namams paremti. 
~ ........ ~ 

Šiemet a§ jau trečius metus atstovausiu 

Labdaros slaugos namams ir jus maloniai 

kviečiu prisidėti savo dalyvavimu arba 
pinigine auka. Visos lė~os bus skirtos Lab
daros gyventojų buičiai pagerinti. 

Dėl smulkesnės informacijos pra§ome 
skambinti 

tet. 416-232-2112, ut. 412 

Ačiū visiems. 
Socialinės slaugos koordinatorius 

NERIJUS AUGUTIS 

l 
Torontiečiai saugo aplinką 

Torontas - ne tik didžiau
sias Kanados miestas, bet jis ir 
pirmauja saugant aplinką bei 
gamtą, laikomas vienu iš žaliau
sių miestų pasaulyje. Palyginti 
su 1990 metais Toronte 40% 
sumažinta oro tarvša, taupoma 
elektros energija. Siame mieste 
įrengtos pirmosios Kanadoje 
vėjo jėgainės, 2,000 LED eismą 
reguliuojančių šviesų. Iš gyven· 
tojų surenkama ir perdirbama 
200,000 tonų atliekų i kampos· 
tą. Numatyta 2012 metais 
įrengti 1,000 km saugių takų 
dviračiams, savivaldybė skiria 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

10,000 dol. žaliesiems stogams 
įrengtj. Turontiečiai vieni iš pir
mųjų Šiaurės Amerikoje atgai· 
vino seną tradiciją - pakvietė 
aplinkinius ūkininkus prekiauti 
išaugintomis daržų ir sodų gė· 
rybėmis miesto prekyvietėse. 
Burlaivių šventė Turonte 

Birželio 30-liepos 4 d .d. 
Turontas kviečia i burlaivių fes
tivalį. Thronto Redpath Water
front krantinė pasiruošusi pri
imti 11 laivų flotilę, tarp jų isto
rinių laivų kopijas. Festivalio 
organizatoriai kartu su Didžių
jų ežerų aplinkosaugos grupe šį 
renginį skiria vandens taupymo 

~W~\I~ 

DENT~L C::~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - p ritaikysime planą 

Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

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 
RE/MAX WEST REALTY t iesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-4937 

rengėjus, dalyvius, svečius, žiūrovus. 

Skautiškai sveikiname IX Dainų šventės meno vadovę 
skautininkę DALIĄ VISKONTIENĘ. 

LINKIME PUIKIAUSIOS SĖKMĖS! 
Toronto Airport Marriott šventės pagrindiniame 

viešbutyje bus atdara 

SKAUTŲ LAUŽAVIETĖ 
LIEPOS 3, šeštadienį, 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
LIEPOS 4, sekmadienį, 9 v.r. iki 12 v.d. 

Kviečiame skautus, skautes, svečius prie skautų laužo 
minutėlę smagiai praleisti. 

v.s.fil. Gintas Taoras, LSS Tarybos pirmininkas 

ir jo švaros palaikymo vajui. 
Burlaiviai iš Turonto plauks į 
Klyvlandą, Duluth, Čikagą ir 
kitus miestus. 

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS Vyriausioji skautininkė 
s.fil. Tomas Dundzi la, Vyriausiosios skautininkės pavaduotojas 

v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, ASS Vadijos pirmininkas 

Internetas ir nusikaltimai 
Kanadoje elektroninėms 

apgavystėms labiausiai atspa
rūs kvebekiečiai. Dažniausiai 
kliudomi apgavikų - Burlingto
no (Ontario) gyventojai. Tukias 
išvadas po stebėjimų padarė 
Symantec specialistai. Burling
tone daugiausia elektroninių 
ryšių saugumo pažeidimų, 
kompiuterių užkrato virusais. 
Interneto pažeidimų suvestinė
je antrasis po Burlingtono -
Vtktorijos miestas (Br. Kolum
bija). Symantec specialistai aiš
kina: šiuose miestuose daugiau 
kompiuterių ir interneto nau
dotojų, daugiau ir pažeidėjų. 
Oakvilėje dažniau nei kitur pa
sitaiko bandymų išgauti asme· 
ninius finansinius duomenis ir 
informaciją, vėliau jais pasi
naudojant. Internetinės erdvės 
saugumo tarnybos primena, 
kad su asmeniniais duomenimis 
internete reikia elgtis lygiai taip 
pat atsargiai, kaip ir saugant 
savo asmeninius dokumentus -
nedalinti adresų ir slaptažodžių 
kam pakliuvo, labai atidžiai tik
rinti gaunamas sąskaitas ir kitą 
finansinę informaciją SK 

t +l-t 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

""~~-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON L.5G !ES Mississauga, ON L.5N OAS 
~-~ www.watersidede ntal.ca www.9thlinedental.ca 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resum'Clion Rd. Toronto ON M9A 5G I 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsą sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lzumanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietu vią 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. 

Retro grup6 

"TARP KITKO" 
kvle61a visus l 
penkme61o koncertą 

GENERALINĖ 
REPETICUA 
Drauge vlaua Unksmina 
muzikinės grupės 
''Viltis" ir "Judri!". 
Koncertas vyks Toronto 
Lietuvių Namuose 
l.m. gaguHs 30 d., 
2v.p.p. 

Bllleto kaina $15 

AUKOS 

šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - E . Ratavičienė; 
$100- l. Vadauskienė, kun. A 
ir R. Žilinskai (a.a. Onos Da
lindaitės atminimui, užjaus
dami brolį P. Dalindą ir visą 
šeimą). 

Spaudos popietės proga 
Bronys Stundžia Tėviškės žibu
riams aukojo $60. 

A.a. Onos Dalindaitės at· 
minimui K.D. čerškai Tėviškes 
žiburiams aukojo $30. 

EXCELLENT Franchise Op
portunity Available In Eaton 
Center. Own your higb-mar· 
gin, recession resistant busi
ness. 25 year proven track re· 
cord. Full tralning, no exp. nee. 
Call (561)906-1811.Locations 
available natiomride. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos bai· 
ghnosl datą, kuri yra palymė
ta ant laikraša.o lipMs sujūsų 
adresu. Nelaukite priminimo -
laiku ją atnaujinldte. Tuo su· 
taupysite administracijos Jai. 
ką ir pašto išlaidas. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010. V.26 Nr. 21 

'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Ateinantį sekmadienį 

Lietuvos kankinių ir Gerojo Ga
nytojo šventovėse bus renkama 
Toronto arkivyskupijos įsakyta 
rinkliava "ShareLlfe", kuriai voke
liai išdalinti pra~usį sekmadienį. 

• Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje parapijos jaunųjų 
Pirmosios Komunijos šventė 
bus gegužės 29, ateinantį šešta
dienį, 3 v.p.p. Mišių metu. 

• Toronte mirė a.a. Vytau
tas Puodžiūnas, 83 m. amžiaus. 
Laidotuvių Mišios - gegužės 
28, penktadienį, lOv.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Po Mišių 
jo pelenai bus palaidoti Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 6, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
- kapinių koplyčioje: 2.30 v.p.p. 
bus giedamas Rožinis už miru
sius, o 3 v.p.p. - gedulinės Mi
šios, kurių metu pamokslą sa
kys naujasis Prisikėlimo paJa
pijos klebonas kun. Juozas Zu
kauskas, OFM. Mokyklinis auto
busas veš maldininkus į pamal
das nuo "VIiniaus rūmų" 2 v.p.p., 
o atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 6 d. bus ruošia
mi KLKM dr-jos skyriaus Ana
pilio salėje. Pietauti bus galima 
ištisą dieną ir atsigaivinti vynu 
bei lietuvišku alučiu. 

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

• Birželio 12-13 d.d. savait
galį Delhi ŠV. Kazimiero švento
vėje Mišios bus aukojamos ne šeš
tadienį, bet sekmadienį 3 v.p.p. 

• Wasaga Beach miesto apy
linkės LB valdyba organizuoja 
autobusą į IX Dainų šventę. 
Autobusas važiuos nuo Gerojo 
Ganytojo šventovės į Dainų šven
tės koncertą Hershey Centre, 
Mississauga mieste, liepos 4 d. ir 
po koncerto grįš atgal. Daugiau 
žinių teikia Jo ana Dūdienė tel. 
705 445-6898 ir Rūta Poškienė 
tel. 705 429-0790. 

• Anapilio knygyne plati
namos Žodis tarp mūsų knyge
lės, naujausia žurnalo Lithua
nian Heritage laida, knygelės 
vaikučiams, įvairios garsaplokš
tės ir vaizdaplokštėje dokumen
tinis filmas "Evangelijos žinia 
tūkstantmetei Lietuvai". 

• Mišios gegužės 30, sek
mad.: 9.30 v.r. už Nacevičių šei
mos mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo šven
tovėje gegužės 30, sekmad., 2 
v.p.p. už a.a. Bronių Pakštą; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gegužės 
29, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Praną 
ir Agnietę Pargauskus. 

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Center) me
tinis narių susirinkimas įvyks 
š.m. birželio 10, ketvirtadienį, 
7 v.v. Anapilio parapijos salė
je Nesusirinkus kvorumui, už 
pusės valandos šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris yra tei
sėtas, nepaisant dalyvaujančių 
narių skaičiaus. Laukiama 
gausaus narių dalyvavimo. 

Valdyba 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tevzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas el. 
paštu - tevzib@rogers.com 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Sekminių dieną per 10.45 
v.r. Mišias vyko visų Mišių da
lyvių giedojimas, o šį sekmadie
nį giedos "Volungės" choras. 

• Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės vyks šį sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias. Vysk. Paulius Bal
takis, OFM, sakramentą suteiks 
šešiems parapijos jaunuoliams. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus Širdies garbinimui. 
Jėzaus Širdies litanija bus kal
bama šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadienį po 10.45 v.r. Mišių. 

• Parapijos tarybos susirin
kime, kuris įvyko gegužės 18 d., 
buvo pasiskirstyta pareigomis: 
tarybos pirmininkas - Morkus 
Sungaila, vicepirm. - Rūta Gir
dauskaitė, sekretorė - Jolanta 
Stasiulevičienė. Sekcijų pirmi
ninkai: Religinės - Aldona Bu
bulienė/ Angelė Ambrozaitie
nė, Visuomeninės - Rita Gry
bienė, Labdaros - dr. Judita 
Čuplinskienė/Dalia N ausėdje
nė, Jaunų šeimų - Ramūnė Cy
gienė/Judita Gabrienė, Rink
liavų - Juozas Morkūnas, Para
pijos pastatų priežiūros - Linas 
Zubrickas, "Kretingos" sto
vyklavietės priežiūros - Rūta 
Jaglowitz. 

• Gegužės 21 d. palaidoti 
a.a. Jonas Pūžas, 91 m., ir a.a. 
Monika J asionytė, 97 m. Abudu 
giminių Kanadoj neturėjo. To
ronte mirė ir buvo sudegintas 
a.a. Jonas Kulikauskas, 85 m. 
Paliko sūnus Viktorą ir Edmun
dą su šeimomis. Lietuvoje mirė: 
Irena Eglė Melkienė, torontie
čio Roberto Melkio mama, a.a. 
Ona Dalindaitė, Pauliaus Da
lindos sesuo, ir a.a. Skirmantas 
Civinskas, Rūtos Rusinienės 
pusbrolis. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Jesslyn Stončiūtė su 
Graeme Dymond. Santuokai 
ruošiasi Jessica Thorn su An
thony yanuziello. 

• Sį sekmadienį bus daro
ma trečia ir paskutinė Toronto 
arkivyskupijos "ShareLife" va
jaus rinkliava. Visi, kurie iki 
šiol dar neprisidėjo prie šios ar
kivyskupijai svarbios rinkliavos, 
yra prašomi tai padaryti šį sek
madienį. Vokeliai šiai rinkliavai 
buvo prisegti prie parapijos 
biuletenio praeitą sekmadienį. 

• Birželio mėnesio savait
galiais bus organizuojama talka 
"Kretingos" stovyklavietę vasa
ros stovykloms paruošti. Darbo 
yra daug, todėl į pagalbą yra 
kviečiami savanoriai, kurie bus 
aprūpinti maistu ir nakvyne 
Kas gali prisidėti, yra prašomi 
susisiekti su Rūta J aglowitz -
416 622-9919. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 30: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius E,arapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Jūrą Seškutę; 10.45 v.r. už gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Ele
ną Stanevičienę, už a.a. Joną 
Govėdą, Sutvirtinimo sakra
mentą priimančių jaunuolių in
tencija; 12.15 v.d. už a.a. Saulių 
Ranonį. 

A.a. Onos Dalindaitės lai
dotuvių proga "Caritas vaikų var
tams į mokslą" suaukota $630. 
Stambesnes sumas aukojo: $80 -
P. Dalinda; $50 - M. Povilaitienė, 
V. Butkys, l. Nacevičienė, G. 
Indreika, V.R. White. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

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

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

• Parapijos metinė iškyla 
numatyta birželio 13, sekmad., 
pradedant pamaldomis 11 v.r. 
Iškyla, kaip ir pernai, vyks Bu
meistrų ūkyje, Oakville, ON. 

• Pirmos Komunijos pa
maldos - sekmadienį, birželio 
27, 11.15 Y.ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 19 d. įvyko LN 

valdybos posėdis, kuriame val
dybos nariai pasiskirstė parei
gomis bei išrinkti komitetų na
riai. Valdybos pirmininkas G. 
Sližauskas, vicepirm. A. Vaidi
la, sekretorė A. Abromaitytė, 
iždininkas E. Stravinskas. Bin
go k-tas: G. Sližauskas, E. Stra
vinskas, J. Norkus; Stipendijų 
skirstymo: R. Snowden, A. Si
leika, A. Jonušas; Įstatų: G. 
Kobelskienė, A. Šileika, A. Pa
cevičius; Pastato priežiūros: G. 
Sližauskas, J. Norkus, A. Vaidi
la; Visuomeninių reikalų: R. 
Snowden, G. Sližauskas. 

• Sekmadieniais kviečiame 
pietauti Lietuvių Namuose. Po
piečių metu nemokama mašinų 
stovėjimo aikštelė nuo 11 v.r. 
iki 6 v.v. 

Maironio mokyklos 
žinios 

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

• Dėmesio, abiturientai ir 
tėveliai! Mokytojai, tėvų komi
tetas ir mokyklos administraci
ja ruošiasi pagerbti 8 sk. ir li
tuanistinių kursų abiturientus. 
Mišios, iškilminga vakarienė su 
vynu ir diplomų įteikimas įvyks 
birželio 4, penktad., Prisikėli
mo parapijoje. Mišios - 6 v.v.; 
abiturientai prašomi atvykti 
5.30 v.p.p. Bilietai - abiturien
tams nemokamai, suaugusiems 
$40 asmeniui; vaikams iki 7 m. 
nemokamai, nuo 7-16 m. - $15. 
Bilietus galima įsigyti pas K. 
Dambaraitę-J anowicz, tel. 905 
602-9231. Galite užsisakyti už
baigimo iškilmių grupinę moki
nių nuotrauką už $5. Platesnė 
informacija - laiške abiturientų 
tėveliams. Živilė 

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $150 aukojo 
B. Galinienė. 

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 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Gegužės 15, šeštadienį, Aušros Vartų parapijos salėje susi
tikimo su "Gintaro" ansambliu vakaras sutraukė didelį būrį 
žmonių iš Kanados ir JAV. 

Gegužės 30, sekmadienį, po šv. Mišių įvyks Montrealio lie
tuvių choro metinis koncertas ir CD sutiktuvės. Po koncerto 
bus pietūs, kaina $20. Kviečiame visus dalyvauti. 

Gegužės 12, trečiadienį, Montrealio lietuvių choro repeti
cijoje dalyvavo iš Toronto atvykusi muz. Dalia Viskontienė. 

Organizuojama kelionė autobusu į Dainų šventę Toronte 
kartu su choristais. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į He
raldą Celtorių ( 450 678-4427). Kaina $25. 

Dėkojame Montrealio lietuvių šeštadieninei mokyklai už 
padovanotą naują fotokopijavimo mašiną. 

Danutė Staškevičienė sveiksta po sunkios operacijos. Lin
kime greito sugrįžimo namo. LP 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugija sekmadienį, birželio 6, po šv. Mišių 

suruoš kavutę ir organizuoja mini-bazaar. Nebus susirinkimo. 
Prašom prisidėti prie labdaros mugės (drabužių nereikia) ar 
nupirkti ką nors. Pajamos eis parapijai. 

Parapijos komitetas labai dėkoja aukojusiems šventovės 
bokšto remontui. Komitetas ragina visus parapijiečius prisidėti. 
Aukojo: $500 - Šv. Elzbietos draugija, Šv. Onos draugija; $300 
- L. Asipavičienė; $200 - E. Valiulienė; $100 - J. Adamonytė, J. 
P. Adamoniai, A. Astrauskienė, J. Bernotienė, J. Brilvicas, A. 
Brilvicienė, A. Dasys, J.R. Išganaičiai, R.L. Išganaičiai, J.R. 
Kisieliai, H. Kurylienė, P. Laurinaitis, V. Lietuvninkaitė, M. V. 
Markauskai, D.J. Mozuraičiai, R.P. Pingitore, A. Skrupskytė, 
N. Šukienė, A. Tusienė, D.M. Vizbarai, M.G.Zenaičiai, A.J. 
Zienkai; $50 - P. Kazlauskas, A. Žukauskas; $20 - S. Amb
rozaitis. 

Parapijos kėgliavimo (bowling) klubas užbaigė 2009-2010 
sezoną. Pokylis įvyko šeštadienį, gegužės l, "Buffet Antique". 
Užbaigimo čempionai - Stan Ba!do komanda. Metų čempionai 
- Harold Celtoriaus komanda. Cempionai gavo trofėjus. Kiek
vienas žaidėjas gavo piniginę premiją. Sharon Banks-Rašyti
nienė ir Louis Topolnicki laimėjo įėjimo prizus. Organizatoriai 
- pirmininkas Harold Celtorius, iždininkas-statistikas Stanley 
Rašytinis, pobūvių rengėja Rita Baršauskas. 2010-2011 sezonas 
prasidės rugpjūčio pabaigoje - "Domain Shopping Centre, 
Bowling Lanes", netoli Langelier ir Sherbrooke East gatvių. 
Kas norėtų prisijungti, prašom paskambinti Stanley Rašytiniui 
ar pasakyti organizatoriui. VL 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) 
2009-2010 metų čempionai: (iš k.) pirmininkas ir komandos 
kapitonas Harold Celtorius, Alice Skrupskytė, Michelle Pi
nard, Rachelle Bilodeau, Vincent Celtorius, Ginette Laurier ir 
iždininkas-statistikas Stanley Rašytinis 

Ntr. S. Banks-Rašytinienės 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST.E„ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

PADĖKA 

KLB Toronto apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kredito kooperatyvui PARA
MA už $1600 auką. 

FAX: (514) 766-1349 

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). 




