
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, June l, 2010 PM 40012376 R09408 

VISK. S 
T H E LJGHTS O F HOMELAND 

Nr. 22 (3141) 2010 JUNE • BIRŽELIS l • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • www.tevzib.com • Nr. kaina $1 

Trėmimai ir išsitrėmimai 
Žaliasis birželis tautos istorijon įsirašė trimis žymiai

siais įvykiais - 15-oji diena okupacija, 22-oji trumpa laisvės 
prošvaistė, 14-oji trėmimai į Sibirą. 

T os datos - pasitikėjimo, naivumo, žiaurių išgyveni
mų, skaudžių netekčių, apgaulingų vilčių mišinys. 
Lietuvis, tartum sugėdintas, pažemintas, apgautas ir 

bejėgis stovėjo galvą nuleidęs žvilgčiodamas į barškančių 

tankų vilkstines; lietuvis energingai griebėsi ginklo karo 
gaisrams užsiliepsnojus, laisvės valiavimams aidint per visą 
šalį; lietuvis meldėsi ir paskutiniu duonos kąsniu dalinosi 
užkaltame vagone pakeliui į vergų stovyklas ... Visa tai įvyko 
per vienerius metus, kurių užtektų tautos epopėjai sukurti 
ir kurių užtenka mokytis, kad tėvynės meilė stiprėtų, ~ad ji 
paliestų ir tuos, kuriems tų metų įvykiai tik knygose. Sian
dien minime skaudžiausią įvykį- masinius sibirinius trėmi
mus, prasidėjusius birželio 14 dieną. Tai akivaizdi, sąmo
ninga, suplanuota tautos išblaškymo pradžia, sovietiškai va
dinama iškeldinimu, socialistiniu perauklėjimu. Tie pavadi
nimai skamba Stalino cinizmu, pasityčiojimu iš bejėgių, ko
kie geriausiai tinka vergų stovykloms. O tų vergų reikėjo, 
nes samdyti darbo jėgos nebuvo iš ko - rubliai ir červoncai 
buvo reikalingi ginklams, propagandai ir saugumui. Tuo bū
du trėmimai tapo išmintingiausia išeitimi - naikinimas 
"liaudies priešų" ir kartu darbo jėgos mobilizavimas. 
Nesigilindami į Kremliaus planus ir sprendimus, kurie nau
dos nešė Sovietų Sąjungai, šiandien privalome į tai žiūrėti 
žmogaus teisių deklaravimo normomis, matyti įvykdytą nu
sikaltimą prieš žmoniją. O tai neturėtų būti pamiršta ir at
sakomybė panaikinta, kai vergų atliktais darbais naudojasi 
šiandieninė Rusija. Žinoma, dėl "šventos ramybės" ir tų ge
rųjų santykių patariama tylėti. Bet tai nereiškia, kad tokia 
tyla galėtų pakeisti praeitį. 

T OJI trėmimų ir skaudžios priespaudos praeitis išliks 
amžiams ta pati, net ir kai kuriems istorikams užsi
mojus ją kitaip nušviesti. Žalos atlyginimais, jeigu jie 

kada ir būtų vykdomi, iš esmės niekas nebūtų pakeista. Di
džioji žala tautai yra ne nukankintas, užmuštas ar suluošin
tas žmogus. Didžioji žala - išlikęs gyvas, bet dvasiškai su
laužytas, baisiomis idėjomis užsikrėtęs ir iš pirmųjų eilių 
nesitraukiantis žmogus, buvęs savas, dabar susvetimėjęs, 
okupacijoje pripumpuotas klaidingų pažiūrų ... Ačiū Dievui, 
šitas Žmogus tik mažuma, neatstovaujantis visai tautai, 
nors bandantis apsiskelbti, kad einąs pažangos ir laisvės ke
liais, tokiais, kurie ir didesnio visuotinio dėmesio susilau
kia, nes persiorientavimas, prisitaikymas kai kur jau laiko
mas dorybe, politine būtinybe, kosmopolitinio mąstymo 
pradžia. Tačiau, kaip ten bebūtų, visa tai yra savanoriškas 
išsitrėmimas, nusišalinimas nuo tautos reikalų, kurie turėtų 
būti kiekvienam lietuviui svarbiausi. Ironiška tiesa: nereikia 
užkaltų vagonų, nė enkavedistų sargų, nereikia Sibiro taigų, 
kai galime patys save ištremti, prarasti tėvynę joje būnant. 
Šitokia tremtis, nors fiziškai neskaudi, tarpais gal net pa
glostanti, vis dėlto yra pati baisiausia. Sibirinių trėmimų mi
nėjimais, vilties šūkiais, buvusių kančių bei patirtų nuosto
lių paskelbimais neatsipirksime savęs ištrėmimo į pilietinio 
gyvenimo užkampius, kur visa aplinka susitraukusi į vieną 
tašką, vadinamą "AŠ". Iš šitokios tremties, kas įją jau yra 
patekę, turėtų nedelsdami grįžti. Galima drąsiai teigti, kad 
Tėvynė tokių labiausiai laukia, nes kiekvienas atsiskyrimas 
yra tarsi plytų ištraukimas iš statomo pastato, kuris vadinasi 
valstybė. O tai mūsų tautos turtas, nuosavybė, nedovanota, 
bet atkovota, susigrąžinta, kad daugiau nebedundėtų trem
tinių ešelonai į rytus, kad nebebūtume stumdomi ir nieki
nami. ČS 
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Katalikių moterų darbai -
šventėms ir kasdienybei 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje š.m. gegužės 15-16 d.d. vykusio Kanados lietuvių kata
likių moterų draugijos 19-ojo suvažiavimo dalyvės. Viduryje - ilgametis draugijos dvasios va
das Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM 

S. KATKAUSKAITĖ 

Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje gegužės 15-16 d.d. 
vyko 19-sis Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijos su
važiavimas. Susirinkusias Cent
ro valdybos, Toronto, Missis
saugos, Hamiltono, Delhi sky
rių atstoves pasveikino ilga
metis draugijos dvasios vadas 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM, Kanados lietuvių 
katalikų centro vadovas K. 
Batūra. Pirmoji suvažiavimo 
diena buvo skirta centro val
dybos, revizijos komisijos, iž
dininko ir skyrių ataskaitoms. 
Iš konkrečių pranešimų, iš
vardintų skaičių išryškėjo di
desnių ir mažesnių darbų vi
suma, lyg medaus akutėmis 
turtingas korys, darbščių bitu
čių suneštas stropiai ir su mei
le, atliekant savo savanoriškai 
pasirinktas pareigas. Prieš tre
jetą metų vykusiame KLKM 
draugijos 18-ajame suvažiavi
me buvo paminėta svarbi su
kaktis - veiklos išeivijoje 50-
metis. Kiek vėliau atšvęsta ir 
pradžių pradžia - šios organi
zacijos įsteigimo Lietuvoje 
100-metis. Per šiuos dešimt
mečius iš Lietuvos į Kanadą 
atsivežta patirtis ir noras iš
saugoti tėvynėje įgytas krikš-

čioniškosios doros pagrindus 
ir lietuviškąją tapatybę neiš
blėso. 

Apie lietuvių katalikių 
moterų veiklą išsamiai pasa
koja rašytinė draugijos darbų 
apžvalga Mūsų keliai Kana
doje, išleista 50-mečio proga. 
Bet gyvenimo išeivijoje, pra
bėgusio laiko permainos pa
lietė ir buvusias gana gausias 
lietuvių bendruomenes. Vy
resnioji karta traukiasi iš vi
suomeninio gyvenimo dėl am
žiaus ar ligų, daugelis iš jų pa
keitė ir gyvenamąsias vietas, 
apsigyvendami pas vaikus ar 
persikeldami į globos įstaigas. 
Taip sumažėjo su meile steigtų 
lietuviškų parapijų, parapijie
čių skaičius, tuo pačiu retes
nės katalikių moterų skyrių 
narių gretos. Bet likusios na
rės dar sėkmingai tęsia prieš 
50 metų užsibrėžtus darbus ir 
prisideda, kad visur, kur dar 
esama lietuvių, juos pasiektų 
lietuviškai tariamas maldos 
žodis ar giesmė, tikėjimo iš
pažinimas. 

Kiekvienos parapijos ka
talikių moterų skyriai nuošir
džiai rūpinasi, kad šventovės 
būtų tvarkingos ir jaukios, pa
deda rengti religinių švenčių 
paminėjimus, vaišes, sten
giantis išsaugoti parapijiečių 
ir jų šeimų bendrystę. Nepa-

Ntr. R. Choromanskytės 

mirštami sergantys ar vieniši 
tautiečiai, Lietuvos našlaičiai 
ar buvę tremtiniai. Skyrių na
res matome parapijų salėse 
parduodančias pyragus, įvai
riomis progomis rengiančias 
pietus ar vaišinančias kava ir 
saldumynais. Pinigai, surinkti 
už prekybą pyragais ar iš gera
norių aukotojų, siunčiami ten, 
kur labiausiai reikia. 

Centro valdybos tremti
nių ir Vaiko tėviškės namų fon
dų pranešime, kurį perskaitė 
šių fondų tvarkytoja A. Sun
gailienė, paminėta, kad per 
šiuos trejus metus grįžusių į 
Lietuvą tremtinių šalpai per
duota $37,000. Jau daugelį 
metų skyriai šelpia Vilkaviš
kio vyskupijai priklausančius 
Vaiko tėviškės namus Mari
jampolės rajone, Avikilių kai
me. Ten nusiųsta 44,000 dol. 
Be tų bendrų visiems skyriams 
rūpesčių, kiekvienas tuJi savas 
tradicijas. Hamiltono Sv. Ma
rijos parapijos katalikių mo
terų skyrius prisideda, ren
giant Kryžiaus kelią vyskupo 
A. Tonna parke. Su pasiseki
mu praėjo Maldos diena St. 
Elizabeth Village svetainėje, 
skyriaus narės aktyviai daly
vavo 400 metų Šiluvos Švč. 
Marijos apsireiškimo sukak
ties minėjimuose. 

-------

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
Lietuvos religinėms bend

ruomenėms vyriausybė gegu
žės 19 d.paskirstė 1.8 min. 
litų, kurie bus skirti bend
ruomenių, bendrijų ir centrų 
maldos namams atstatyti ir 
kitoms reikmėms. Didžiausia 
dalis iš šios sumos - 1.6 min. 
litų atiteks Lietuvos Vyskupų 
konferencijai. Lietuvos stačia
tikių arkivyskupijai paskirta 
92,100 litų, Lietuvos sentikių 
bažnyčios aukščiausiajai ta
rybai - 23,500, Evangelikų 
liuteronų bažnyčios konsisto
rij ai - 21,400, Lietuvos mu
sulmonų sunitų dvasiniam 
centrui - 11,700, Šv. Juoza
pato Bazilijonų ordino Vil
niaus vienuolynui ir Lietuvos 
karaimų religinei bendruo
menei - po 10,000 litų. Lie
tuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios sinodo kolegijai ir 
Evangelikų reformatų baž
nyčios - Unitas Lithuaniae -
sinodui teks po 7,000 litų, 
Lietuvos žydų religinei bend
rijai - 7,700, Kauno žydų re
liginei bendruomenei -
2,000, Vilniaus žydų religinei 
bendruomenei - 1,000 litų. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Katali
kų teologijos fakultetas, vei
kęs tarpukariu, sovietmečiu 
perkeltas į Kauno kunigų se
minariją, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę vėl sugrįžo 
po VDU sparnu ir jau šven
čia dvidešimtmetį. Penkerius 
metus užtrunkanti viena iš 
dviejų fakultete dėstomų ba
kalauro programų skirta ne 
tik dvasiškiams, bet ir pasau
liečiams. Fakultete taip pat 
galima baigti keturmetę re
ligijos pedagogikos bakalau
ro programą. Tarp fakultete 
siūlomų magistro programų 
- religinis švietimas, šeimo
tyra, pastoracinė teologija, 
bažnytinė teisė, taip pat gali
ma siekti daktaro laipsnio. 
Fakulteto studentai raginami 
ir aktyviai dalyvauja savano
riškoje veikloje, organizuoja 

renginius, prisideda prie įvai
rių krikščioniškų organizaci
jų projektų. Per 20 metų fa
kultetas paruošė 1182 baka
laurus, 162 magistrus (licen
ciatus), 7 apsigynė daktaro 
disertacijas. 

Mokslinė konferencija 
Katalikų teologijos fakultete 
(KTF) "Katalikų teologijos 
fakulteto reikšmė Lietuvos 
mokslui ir kultūrai" vyko ge
gužės 20 d. fakulteto veiklos 
20-mečiui paminėti. Konfe
rencijos pradžioje KTF Di
dysis kancleris arkivysk. met
ropolitas Sigitas Tamkevi
čius, SJ, pasveikino visus su
sirinkusiuosius. Dabartinis 
VDU rektorius prof. Zigmas 
Lydeka įteikė apdovanoji
mus dėstytojams ir darbuoto
jams, kurie dirbo fakultete 
daugiau nei 10 metų. Kon
ferencijos trijuose posė
džiuose buvo perskaityta 17 
pranešimų, atskleista KTF 
istorija, mokslo kryptis, atei
ties viltis. Trečiajame konfe
rencijos posėdyje studentai 
pristatė savo mokslinius dar
bus. Konferenciją vainikavo 
Mišios, kurioms vadovavo 
prel. V.S. Vaičiūnas, kartu 
koncelebravo Kauno kunigų 
seminarijos vadovybė, dva
sios tėvai ir fakulteto dėstyto
j ai kunigai. Po šv. Mišių 20-
mečio šventė tęsėsi Katalikų 
teologijos fakulteto kieme, 
kur koncertavo krikščioniš
kos jaunimo grupės "Aukš
tyn bures" ir "Bifurkacija". 

Šv. Sosto ir Izraelio vals
tybės bendra dvišalė darbo 
komisija paskelbė pranešimą 
apie gegužės 20 d. įvykusį su
sitikimą. Pažymima, kad jis 
vyko konstruktyviai ir šiek 
tiek pasistūmėta link susitari
mo, kurio abi pusės siekia. 
Kitas susitikimas įvyks birže
lio 14 d., o 15 d. bus surengta 
komisijos visuotinė sesija. 
Dvišalės komisijos susitiki
mai vyksta pagal 1993 m. pa
sirašytą sutartį. 
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Seima 
tarp įvairių 
vertybių 

Kun. dr. KĘSTUTIS RALYS 

Visa žmogų supanti ap
linka turi įtakos jo gyvenimui. 
Vadinasi, labai įtakoja pir
miausia šeimą. Visi aplink šei
mą vykstantys procesai vienaip 
ar kitaip veikia ir jo vertybių 
sistemą. Šeimos socialinio el
gesio motyvai, jo sutvarkymas 
visais laikais domino tyrinėto
jus praktiniu ir teoriniu po
žiūriu. Vertybinių orientacijų 
sistema, atspindinti gyvenimo 
būdo ypatumus per visuome
ninės sąmonės prizmę, yra 
vienas iš individo, šeimos pa
saulėžiūros sudarytojų. 

Vertybės yra pageidautini 
tikslai arba vadovaujantys in
divido gyvenimo principai, tu
rintys skirtingą reikšmę konk
rečiam individui ar šeimai. 
Jos susiformuoja žmogaus so
cializacijos procese, sutarp
tautinant socialinės aplinkos, 
šeimos ir visuomenines verty
bes. Todėl vidinės sutarptau
tintos vertybės (vertybinės 
orientacijos) tam tikroje žmo
nių grupėje priklauso nuo ver
tybių, kurios yra paplitusios 
visuomenėje. Zmogus gyveni
me remiasi patirtimi, auga ir 
mokosi. Patirtis susiklosto į 
tam tikrus psichikos darinius
požiūrius, išdėstymus, įtako
jančius asmens elgesio kryptį, 
kartu šeimos tvirtumą valsty
bėj e. Logiška būtų manyti, 
kad asmens vertybinės orien
tacijos nėra chaotiškos, o su
daro sistemą. Šeimos vertybi
nės orientacijos parodo, ką 
jos linkusios daryti su savo ri
botu laiku ir energija. 

Vertybė - tai abstraktus, 
bendras elgesio principas, 
standartas, pateisinant konk
rečius veiksmus ir tikslus. Ver
tybes asmuo įsisavina sociali-

Lietuvos kardinolas su broliu Ričardu prie Bačkių 
giminės kapų Joniškėlyje v 

N tr. iš leidinio Siaurietiški atsivėrimai 

zacijos procese, sutapatina sa
ve su jomis emociškai - su
tarptautina. Jos yra bendri el
gesio standartai, kurie yra iš
reiškiami socialinėmis nor
momis. Individai, pripažįstan
tys tas pačias vertybes, dėl ne
apibrėžtos vertybių prigim
ties, gali nesutikti dėl konkre
čių normų, įkūnijančių tas 
vertybes. Visuomenėje galima 
išskirti tokias gausias vertybė
mis sritis: pinigai, draugystė, 
šeima, religija ir moralė, poli
tika ir socialinė organizacija, 
meilė ir seksas, laisvalaikis, su
brendimas, charakterio bruo
žai ir darbas. 

Socialinės vertybės iš pri
gimties gali būti materialios ir 
nematerialios. Jos apima kiek
vieną objektą, į kurį šeima gali 
reaguoti, susidaryti požiūrį 
(orientaciją). Socialinės verty
bės apima įsitikinimus, veiklą, 
nuomones, įkvėpimą, morali
nes normas, filosofines dokt
rinas, švietimą, mokslines teo
rijas, tradicijas, savitvarką, 
vaizduotę ir visuomeninę 
nuomonę, dar ilgesnį sąrašą 
labiau objektyvių ir materia
lių dalykų. Tokį sąrašą galima 
būtų tęsti iki begalybės, nes į 
jį įeitų viskas, į ką galima susi
daryti nuostatą ar požiūrį. 

Vertybės įvairiems asmenims 
ir šeimoms yra nevienodos 
svarbos, tačiau yra panašumų 
pripažįstant vienodas vertybes. 

Šeimos vertybių pokyčių 
analizė atskleidė, kad jau
nesni gyventojai laisviau žiūri 
į šeimą ir santuoką. Akivaiz
du, kad mūsų vos ne visuo
tinis katalikiškumas remiasi 
priklausymu nuo kultūrinės 
tradicijos, o dabar ir padėties 
socialiniu prisiderinimu. 

Krikščionybėje šv. Augus
tinas išaiškino subjektyvią 
emocinę patirtį. Jis teigė, kad 
žmogus nuolat išgyvena kovą 
tarp kūniškosios ir dvasiško
sios valios. Šv. Augustinas tiki, 
kad žmogaus prigimtis dvily
pė: kūnas ir siela. Todėl žmo
gus yra ir šio, žemiškojo, pa
saulio, ir dangiškosios "valsty
bės" pilietis. Esminis faktas 
tai, kad žmogus turi dvejopus 
interesus: pasaulietinius - su
sijusius su kūno gėrybėmis. 
Kiti - anapusiniai - susiję su 
žmogaus siela. Tai priartina 
žmogų prie gyvenimo ir mir
ties paslapties. Pagrindinis va
lios svoris - meilė. Meilė yra 
aukščiau už protą ir jusles. Šv. 
Augustino valios pagrindinė 
jėga - meilė. (Straipsnis su
trumpintas. Red.) 

Tikrovė ir istorikai 
Tęsinys iš 21 nr. 

DR. POVILAS JAKUČIONIS 

Raišupyje 6 partizanai, 
geri šauliai, ginkluoti kulko
svaizdžiais, tvirto pastato prie
dangoje visą dieną priešinosi 
juos persekiojusiems 300 en
kavedistų. Puolimo bangos ri
tosi viena po kito. Visos buvo 
atmuštos. Kol visi partizanai 
žuvo. NKVD raporte minimi 
žuvę 2 kareiviai ir keletas su
žeistų. Partizanų žiniomis, bu
vo nukauta 67 enkavedistai. 

Dėl sovietų armijos nuos
tolių partizaniniame kare. 
Patartume istorikams skaityti 
ne tik tyčia dešimteriopai ar 
daugiau sumažintus nuosto
lius sovietinių karinių dalinių 
vadų raportuose, bet ir parti
zanų archyvuose bei logiškai 
pagalvoti. Kiekvienas, šiek 
tiek nusimanantis karo daly
kuose, žino, kad puolančiųjų 

žūsta kelis kartus daugiau nei 
besiginančiųjų. Be to, miškus 
"šukuojantys" kareiviai eida
vo stati voromis ir patekę į 
pasalas krisdavo kaip lapai. 
Bet raportuose nuostolių mi
nima nebuvo. Atsakingai rei
kėtų kalbėti apie "lietuvius, 
žuvusius nuo lietuvių rankos". 
Kruviniausi mūšiai vyko 1945-
1946 m. To meto stribų būrių 
sąrašuose vyravo nelietuviš
kos pavardės. 

Č. Laurinavičius neprita
ria partizaninio karo heroiz
mui. Jis partizanų ketinimuo
se pasigenda demokratijos ga
rantų. Mano, kad partizanai 
planavo atkurti Lietuvoje A. 
Smetonos laikų tvarką. 

Tuo tarpu partizanų Dek
laracijoje atkurtosios nepri
klausomos valstybės santvar
ka projektuojama maždaug 
tokia pat, kokia yra dabar. Jis 
rašo, kad " ... 1940 metais žymi 

Lietuvos gyventojų dalis jau 
nusivylė savo valstybės vidaus 
ir užsienio politika ir laukė A. 
Smetonos režimo žlugimo bei 
radikalių socialinių refor
mų ... 

Neperdėsime sakydami, 
kad revoliucija Lietuvoje buvo 
pribrendusi". (Visi šie žodžiai 
- lyg nurašyti iš LTSR istori
jos puslapių). Dėl to esą ne
galima kolaborantų laikyti iš
davikais, nes jie "siekė socia
linių ir nacionalinių pertvar
kymų". Ir daro išvadą, kad be 
bendradarbiavusių su sovietų 
valdžia " ... turbūt neliktų da
bar kam užsiimti Lietuvoje 
politika" (?!). 

Šiam teiginiui komen
taras nebereikalingas: taip pat 
galvojantys komunistai ir 
postkomunistai laisvės kovų 
dalyvius per patrankos šūvį 
neprileido prie valdžios. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Paminėtas Baltijos 
šalių dvidešimtmetis 

2010 m. gegužės 10-11 blogiui simboliu. Įteikdamas 
d.d. Vilniuje vyko Europos jam ELP apdovanojimą Wil
liaudies partijos (European fred Martens sakė: "Šiandien 
People's Party, EPP), kuriai man didžiulė garbė ir malonu
priklauso ir TS-LKD, politinė mas švęsti Jūsų nepakeičiamą 
asamblėja, skirta pažymėti indėlį į Europos laisvę, ir no
Lietuvos nepriklausomybės riu įteikti Jums Europos liau
atkūrimo 20-mečiui. Vienas iš dies partijos apdovanojimą. 
renginių buvo seime Europos Jūs esate pats didžiausias Lie
studijų centro surengti deba- tuvos pasipriešinimo sovieti
tai Baltijos šalių nepriklauso- niam valdymui simbolis. Mes 
mybė - ateinantys 20 metų. visi už tai Jums esame dėkingi. 
Renginį pradėjo Europos stu- Jūs apgynėte ne tik Baltijos 

Prof. Vytautui Landsbergiui, pirmajam atkurtosios Lietuvos 
valstybės vadovui, Europos liaudies partijos pirmininkas 
Wilfred Martens įteikia apdovanojimą 

dijų centro pirm. Tomi Huh
tanen, kuris prisipažino, kad į 
Vilnių jam malonu atvykti, 
nes jo senelė buvo išeivė, iš 
Lietuvos pasitraukusi į Suo
miją. Auditoriją, kurios didelę 
dalį sudarė TS-LKD nariai, 
susirinkusią Seimo Kovo 11-
osios salėje, pasveikino seimo 
pirmininkė Irena Degutienė. 
Po to prof. Vytautui Lands
bergiui - pirmajam atkurtos 
valstybės vadovui, dabar Eu
ropos parlamento nariui -
įteiktas Europos liaudies par
tijos apdovanojimas už indėlį 
Europos laisvei ir demokrati
jai - tai Belgijos menininkės 
sukurta figūrinė kompozicija. 

Europos liaudies partijos 
(ELP) pirm. Wilfred Martens 
kalbėjo apie dr. Vytauto Lands
bergio indėlį atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę bei nu
galint totalitarinį režimą, pa
vadindamas jį pasipriešinimo 

Palangos kopos po audros 

žmonių bendrąjį gėrį, bet ir 
visuotines vertybes, už kurias 
kovoj a, kurias palaiko visa 
Europos visuomenė .... Totali
tarinio komunizmo laikai iš
nyko, ir ši patirtis išnyks, užsi
mirš kaip baisus košmaras. 
Jūsų ilgai trukęs siekis išsipil
dė. Lietuva tapo ES ir NATO 
nare ir pradėjo kurti naują 
matmenį. Revoliucijos nebūti
nai būna žiaurios, smurtinės. 
Dažnai taikūs veiksmai - ne 
tik morališkai geresni, bet il
galaikiam laikotarpiui netgi 
veiksmingesni. Niekas pasau
lyje nesikeis, jeigu mes nesi
keisime. Komunizmas buvo 
visiška nesėkmė. Tai paliko 
gilias žaizdas. Mums reikia 
tokių žmonių kaip Vytautas 
Landsbergis. Jis buvo pirmas 
valstybės vadovas posovieti
nėje erdvėje ne komunistas". 

Atsakomąjį žodį tarė 
Aukščiausiosios tarybos-At-

kuriamojo seimo pirmininkas, 
Europos parlamento narys V. 
Landsbergis, kuris apgailesta
vo, kad per dvi dešimtis metų 
pasikeitė Europos žemėlapis, 
bet žmonių veiduose nematyti 
džiaugsmo. Pasak jo, įsivyravo 
gobšumas, kuris atvedė į tota
linę krizę - ne finansinę, o 
dvasinę, nes prarasta sąžinė ir 
atsakomybė. V. Landsbergis 
šiandieniniame gyvenime ir 
politikoje ragino laikytis 
tiesos. 

"Susitinkame senojoje 
Lietuvos sostinėje ir beveik 
istorinę dieną. Prisimename 
prieš du mėnesius ir Briuse
lyje, ir Vilniuje švęstą atkur
tos Lietuvos valstybės 20-me
tį. Prisimename prieš mėnesį 
žuvusį Lietuvos draugą, Len
kijos prezidentą. Pažymėta 11 
Pasaulinio karo pabaiga. Va
karykštis militaristinis para
das Maskvoje. Praeitis ne
miršta. Praeitis nesitraukia, 
ypač kai už ją neatsiskaityta. 
Dvidešimt metų galvojome, 
kad gali rastis kitoks teisingu
mo ir sąžiningumo pasaulis. 
Lietuva ėjo tiesos keliu, ir nie
kas aplink nesakė, kokia ji 
maža, ir mes patys nesijautė
me maži, o tiesiog žmonės, -
tauta tarp tautų. Netobula, 
tačiau siekianti ir norinti pa
dėti kitiems. 

Ir Lietuvos dvasia nebuvo 
maža, - pradėjo savo praneši
mą V. Landsbergis. - Tiek pa
sikeitimų, tačiau veiduose ne
rimas, nes ne visose srityse ir 
ne visa į gera. Gal įvyko poky
čių į blogą, pagalvokime ... Gy
vename dviprasmybių pasau
lyje. Prieš 20 metų dviprasmy
bių buvo mažiau. Turime ir 
elementariai negatyvių poky
čių. Kilo gerovės valstybės 
ideologija, veikiau mitologija, 
kai gerovė suvokiama primity
viai ir materialistiškai, kai iš
nyksta artimo meilė, solidaru
mas, savipagalba ... Krizė pir
miausia ne ekonominė, yra 
labai gili dvasinė, - prarasta 
sąžinė, prarasta atsakomybė. 
Iš to ir technologinės katast
rofos nuo Čemobylio iki Mek
sikos įlankos. Negalima to 
nematyti, - netikri džiaugs
mai, laikini malonumai. O gal 
gyvenimas ir neturi kitos pras
mės, tik malonumą?" - reto
riškai klausė V. Landsbergis. 

T. S-gos žinios 

N tr. Z. Bilevičiūtės 
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llal SAVAITE LIETlIVOJE 
Nedidinti mokesčių 
Komentuodama Tarp

tautinio valiutos fondo (TVF) 
siūlymus karpyti valdžios iš
laidas bei įvesti automobilių 
ir nekilnojamojo turto (NT) 
mokesčius, prezidentė Da
lia Grybauskaitė pareiškė, 
kad vyriausybei pirmiausia 
reikėtų mažinti šešėlinės 
ekonomikos mastą, o tik po 
to galvoti apie mokesčių di
dinimą. 

Ji pripažįsta, kad reikia 
karpyti išlaidas ir plėsti mo
kestinę bazę, todėl prieš me
tus ir nerekomendavo sko
lintis iš TVF. Ji norėjo, kad 
Lietuva išlaikytų galimybę 
apsispręsti pati, kokiomis 
priemonėmis tvarkytis su 
savo biudžeto deficitu. Jos 
teigimu, šiandien NT ir au
tomobilių mokesčiai nepasi
teisintų. Ji teigė mananti, 
kad trumpinti motinystės 
atostogas yra vienas iš gali
mų taupymo variantų, tačiau 
būtina pirma aptarti visą 
"Sodros" reformos ir siste
mos apmatus. 

Priėmė disidentų rezoliuciją 

Seimas gegužės 27 d. 
priėmė rezoliuciją, kuria įsi
pareigojo išnagrinėti politi
nių kalinių ir disidentų prie
kaištus šalies teisėsaugai. Už 
rezoliuciją, kuria seimo Tei
sės ir teisėtvarkos komitetas 
(TTK) bei Pasipriešinimo 
okupaciniams režimams da
lyvių ir nuo okupacijų nu
kentėjusių asmenų teisių ir 
reikalų komisija įpareigoti 
išnagrinėti joje minimus 
klausimus, vienbalsiai bal
savo valdantieji konservato
riai, taip pat pavieniai skir
tingų frakcijų atstovai. Sei
mas rezoliuciją priėmė rea
guodamas į buvusių politinių 
kalinių ir disidentų pa
skelbtą memorandumą "Dėl 

laisvės kovų prasmės ribos 
peržengimo", kuriuo teis
mai ir prokuratūra kaltinami 
vilkinantys laisvės kovotojų 
bylas. 

TTK bei komisija įparei
goti, bendraujant su memo
randumo autoriais, klausi
mus išnagrinėti ir galimus 
nurodytų problemų sprendi
mo būdus pateikti iki rug
sėjo 10 d. Minėtu memoran
dumu, kurį kovą paskelbė 
penki buvę politiniai kaliniai 
ir disidentai, yra konstatuo
jama, kad teismai ir proku
ratūra vilkina laisvės kovoto
jų bylas, net iškraipo Lietu
vos istoriją ir vykdo antivals
tybinę veiklą. Memorandu
mo iniciatoriai sako esantys 
"senųjų okupacinių Lietuvos 
prokuratūrinių ir teismų 
struktūrų likučių mentalite
to veiksmais menkinami bei 
niekinami". Memorandumą 
pasirašė Algirdas Endriu
kaitis, Balys Gajauskas, Al
girdas Patackas, Petras 
Plumpa ir Nijolė Sadūnaitė. 

Vizitas JAV 
Seimo pirmininkė Irena 

Degutienė lankėsi Vašing
tone gegužės 26-28 d.d. kar
tu su kolegomis iš Baltijos ir 
Šiaurės šalių. l. Degutienė 
susitiko su JAV Atstovų rū
mų nariu John Shimkumi, 
dalyvavo Baltijos ir Šiaurės 
šalių parlamentų pirmininkų 

diskusijoje. Seimo pirminin
kės vardu Lietuvos ambasa
doje buvo surengta darbo 
vakarienė Šiaurės ir Baltijos 
valsrybių seimų vadovams. 

Siaurės ir Baltijos šalių 
parlamentų pirmininkai su
sitiko su JAV Atstovų rūmų 
pirmininke N ancy Pelosi, 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Howard L. Ber
man ir komiteto nariais, 
Tarptautinio respublikonų 
instituto vadovais, kitais 
aukštais JAV pareigūnais. l. 
Degutienė taip pat lankėsi 
Baltimorėje, kur susitiko su 
vietos lietuvių bendruomene. 

Lėtai grąžina turtą 

JAV vyriausybinės agen
tūros - Saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje komi
sijos - posėdyje gegužės 26 
d. JAV pareigūnai paragino 
buvusias komunistines Eu
ropos šalis siekti pažangos 
žydų turto grąžinimo pro
cese. Ypač šiame kontekste 
buvo išskirtos trys šalys -
Lietuva, Lenkija ir Rumu
nija. JAV valstybės sekreto
rės patarėjas Holokausto 
klausimais Stuart Eizenstat 
tvirtino, jog korupcija, ad
ministraciniai vėlavimai, 
sunkumai gaunant esminius 
dokumentus ir nepakanka
ma informacija apie kreipi
mosi dėl grąžinimo procesą 
sudarkė nuosavybės grąžini
mą daugelyje šalių. 

Komisijos nariai para
gino šalis paspartinti šį pro
cesą. Pagal Lietuvos Teisin
gumo ministerijos parengtą 
įstatymo projektą numato
ma kompensuoti apie 30% 
žydų bendruomenių turėto, 
neteisėtai nusavinto nekil
nojamojo turto vertės. Mi
nisterija pažymi, kad įsta
tymo priėmimas nereikštų, 
jog Lietuva prisiima teisinę 
ar politinę atsakomybę už 
okupacijų padarytą žalą. 

Pirmininkavimo kaina 
Užsienio reikalų minis

terijos (URM) kancleris 
Kęstutis J ankauskas gegužės 
26 d. pranešė, kad Lietuvos 
pirmininkavimas Europos 
sąjungai (ES) 2013 m. vals
tybės biudžetui gali kainuoti 
apie 72 mln. eurų, arba apie 
250 mln. litų. Seimo Euro
pos reikalų komitete jis pri
statė Lietuvos pasirengimo 
pirmininkauti ES Tarybai 
2013 m. gaires. Jo teigimu, 
visų lėšų reikės ne iš karto. 
2013 m. tektų apie 60% su
mos, 2012 m. - apie 30%. 
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KĘSTUTIS BAl.61ŪNAS 

Kai 1!162-'Ųjų metų rudenį 
su tėvaia grilome ii Sibiro, 
man buvo kiek daugiau nei 
treji. Tėvai dliaugėsi gąvę 
dalbą ir pastogę gratiame že:. 
lllllitijos m!Mclyjc Kvėdamo
je, o aš- dideliu kiemu ir visai 
šalia tebneiu upeliu. Pirmoji 
žiema pralėkė betyrinėjant 
kiemų, visua jo ulkaborius, 
pro tvorą stebint gatve i mo
kyklą eioana111 ir il jos grį!
tančiua vaikus. Buvo keista. 
kad jie tarp aa~a kalbėjosi 
1ictDvišbi. "Iblimajame Xras
nojanke, dideliame kieme, 
CB•nl\i•me V. Surlkovo pnė
je, kur klegėdami ir b:ykitm
cbmi pralėkė pirmieji mano 
vaitystės metai, visi "norma
lūs" Vllibiblbėjo tik rmišbi. 
Ir tai lDllll buvo visiškai su
prantama. Žinoma, su tėvais. 
suaugusiais dėdėmis ir teto
mis bmidmvau lietuYilbi, ta
čiau m vaikais. •• Na bs p kie
me ar gatvėje kalba su vaikais 
lietuvilkai? „ Norčjoai bend
rmti, DOlėjosi naujli Pa!inali· 
Kadangi minėtame kieme 
Kramojarske, kiek pamenu. 
pagrindhŲ mano draugq kon
tingentą sudarė mergaitės, tad 
ir tJa. Kvėdarnoje, pirmiausia 
jas ir pradėjau "merginti". 

m: lllllDO, pro tvoroa p1yli 
u!kalbintos, ii mokyklos gril
tančios "panelės" manęs ~ 
suprasdavo. Kai prie pirmq 
austojuaiq prisijqė ir vpea
nėl, šios pagaliau IJllStatė, ko
kia blba vybta "flirtas". 'l\loj 
tarp wikq puklido liDia, kad 
i jq mieateli atsikraustė "IUll

kiubs", tad "1sicma buw jdo
m.u į mane patrižhirėti bei pa
bendrauti. Neilgai 1Iukm, po 
kaikieno replikos, kad čia 
esanti Lietuva ir& reikia kal
bėti lietuviibi, ta kalba ir pra
lneb11 Mano "patrioliniljaua-
mas", matyt bm> toks stiprus, 
kad -miau ir tėvams bandant 
mane pablbmti msilhi, vi
aada aiikindavau, bd čia lie
tuva ir kalbėti galima tik lietn
vilkai. Deja, vartojama kalba 
greitai puimido ir mokykloje 
ją teiro mokytis ii naujo. 

Pirmoji liema Lietuvoje 
neu!trako. T'u:pstant gausiam 
sniegui, šniokld.amas mmlni
jo pavasario polaidis. Susido
mėjęs atebėjau, kaip suaugę 
vyrai su ilgaauliais batais, i 
kuriuos taip stileivilkai bllda
vo lllkiitos tada tokios popu
liarios "galifė" Jtelnėa, nieko 
nebodami brisdavo per balas 
ir upeliais keliu tekanti tirps
tančio snmgo vmdcnį. Mm 
irgi DOlėjosi bmidyti taip kaip 
jie. Tą, taip staiga prasidėjuai 
pavasuį 11•mim•ki1 dar neta
rėjau., tUiau turėjau "ilpau-
1.im" veltinius au ptiaiūtu stonJ 
padu, kurie man ištikimai tar
navo lianomis Xraanojanke 
ir ia pirmo lvilgsnio beveik 
Diekuo nesiskyrė nuo anų il
gaauliq. kuriuos mjo taip u!
tikrintai per balas žengianlJI 
-vytai Praėjus pavasario polai
cWui, lali.a mūcq sodyboa te
kantla Kvėdainalčs upelis ge
robi nuseko ir mm tai teik.ė 

v 

''Sito pamiršti negalima'' 
kas, nebėgsiu nuo aavo ttvq, 
o dar esant tokiam skausmui". 
Komendanto iirdis neau
mimkštėjo. Pro dantis iškošė: 

didelią galimybių. 1lad vieną 
ctienlĮ, nicbm nieko nenkęa, 
apliaviau savo veltinius ir pir
mlĮ sykį perbridau minėtą 
upeŲ. Vanduo kaip lengvai i 
veltinius SllSisunkt, taip leng
vai ii jq ir i.lbėgo, net nenua
vus. Tik veltiniai pasidarė ge
rokai l'mkem•, bet juk 'YJfa& 
nešioja.„ Kojos truputi šalo, 
tačiau tai m~ nė kiek~ 
gq..tjno. 

Pupartinęs liDgsui, kad 
būtq šilčiau, išėjau ant man 
dar ndinomo, il miestelio i 
kaimą vedani'.io kelio. 'RID su
tikau triratu.kaia vdinėjan.5ua 
vaikus. Su vienu ii j'ų, vardu 
Petru, bematant r11sipatino
me ir susidraugavome. Nuo 
tada ir pradėjau lllllkytis jų 
namuose. ča da!Dai il Petro 
mamos rankq gaudavau llliW
DO dar lilto, ką tik pamelito 
pieno, riek~ balto sūrio au 
puaiai mtepto mM"" :sluob
niu, kmi. mes, wibi, stengė
mės kuo greičiau nulailyti. 
kad iia lipnus prd11D17DD1 ne
nutekėtq ant pidtq, o nuo jq 
ant striakės ar megztinio. 'Illip 
prasidėjo mano pa!intis au šia 
miela ieimL 'l\da dar neli
nojau, kad ši, geros sielos, 
jautri moteris, Petro mama 
Aldona. taip pat yra patyrusi 
labai IWlkią ir be galo sbus
mi.DM tremtinės dalią. Metai, 
deja, lekia nenumaldomai. 

Mano ran\ole Petro ma
mos, Aldonos Katntytės-Ba-
•-L' ' l..t • • • • U1&1encs, para., .a pn11m1n1-

lllll apie jos gyvenimų trem~
je kDyge1ė ~ pamil'lli nąpli.
ma. Daug ta tema penbilyta 

vynėa. Pajutau, kaip mama 
purto ui pečiq: "Aldonėle, 
kelkis - reikia • Nubu
dau labai staigi~ jautė 
kažŲ labai negero„. Uf langų 

-~ 

buvo li visuomenės kasta gali
ma spręsti i!I autorės aprašyto 
pavyzdžio: "Broliukas verkė 
iki nusilpimo. Kad noa:s kiek 
ji nuraminčiau, pradėjau u!-

"Poterpil (pakentėsi)". Pra
dėjo mėlynuoti ranką ir koją 
nagai, pasidarė visai blogai. 
Gydytoja ryfosi: "Guldau i li
gonių. Ryt ii i:yto atvaliuos 
greitoji - m ja ir nuvešime i 
'Illišetą. Mums komendantu 
nieko nepadal:ys", - pasakė ji 
mama; 

Iš savo tėvo, 1948 m. su 
šeima taip pat ištremto ii Lie
tuws, o vėliau dar įkalinto Si
biro lageriuose, esu girdėję& 
puakojimų apie vieną, 1agmio 
gydytojų. kuria viaada pa
brčldavo pirmoje eilėje eaąa 
&kistu, o tik po to gydytoju. 
Skirtingai nuo jo, Aldonėlę 
gydliusi daktarė turėjo .kilnią 
lirdj ir liko ištikima Hipoba
to prieųikaj Sadizmas ir niek
iilkimas tautybės mmm, kaip 
joa:m:turl gėriairŽlllllgillmmas, 
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'lbrtiiDaL 'l'remtinlal ruclnl, padbaigu mliJm plulmlJm'lli, 
Ylllo upė. "8111 ir llrmltu 

ras ir 11.ettltis atėjo 1956-tieji 
metai. Viena pirmųjų, laboje 
Sibiro t.emėje palikusi palai
dotą ma!ametį bro1j, Aldo
nos šeima augrįlo i Lietuvą. 
Apgriauti pastatai tėvilkėje, 
išdraskytu ir išvogtas šeimos 
turtas, auameguai, prakiurusiu 
stogu troba, nesvetingai pa
sitiko parvykusius. "Tevai 
tremtJje praradę sveikaą, ne
JB10 nė kapeikos, jiems nebu
vo skirtos ir penaijoa. Įsidar
binti nebuvo kur, nebent ne
mokamai dirbti kolūkyje". 

bėgiojo prol.ektorią šviesos. 
VISU namelis buvo ap111ptu 
stribų.„" Ilanlus tremiamieji 
susodinami i sunkvetimiaa. 
"Xiekvienoje malinoje, atsta
tę automatu, sėdėjo du stli
baL Jie visaip atengėsi nepri
leisti lmonių: gąsdino pradė
aią šaudyti &t atėjo vicnaa 
labai iDteligentilba f:m.ogus 
ir be jokioa baimės išrėlė: -
Ne visą gyvenimą dlianpitėa 

sukinėti !aclintuą. Nelinau 
kiek laiko ji čidtinau. Staiga 
atsidarė vagono dmys, ir kaip 
pradės šaukti: - Nustokite 
skambinti bandij9m1, ir puolė 
tėveJi. AI jl\ėliau lailaodi ir 
paroclflan Budeliai nlllirami
lllJ. B kDr pas mw1 galėjo būti 
telef0J1u? Matomai, stribq 
baimė buvo didesnė ui protą". 

!!Jrirndtiaj staugdami trm
kiniai, su mbienu ratq bilde-

Nora mergina bino išskir
tinių gabumų, u&u dar Sibi
re įtriplie.skusiai jBWl)'Btės ml
jonei tapti gydytoja nebuvo 
lemta išsipildyti. Gą!usi i lie
tuvą, vakarinėje mokykloje, 
dieną mntiai dirbdama phm
to tiesimo datbus, gerai baigė 
vidurių mokyklą. Matydama 
paikius baigiamųjq egzemi011 

' rezultatus, tuometinė Kvė
darnos 'Vidurinės mokJldos di
rektorė jai pasiūlė pasilikti 
c&IJli 111511 blbq. 

Pradėjusi mokytojauti Al
dona Įatojo i Vilnlall& Pedago
ginio universiteto neakivaiz
clilŲ skyriq, gerais pdymiais 
įwikė tdias sesijas, tačiau u!Motnlu• (birije). Uetlntai ..,...at tempia rųtlĮ aavo namo staąbal (1,52). DeJhr.6je - aitęluai 8llllki artimo lmogaua 

ArtlomcmJdl 
1950 

liga ir mirtis privertė matruik

knygų ir prisiminimą. :Kiek
viena jq f.eidlia sielą ir iirdi· 
'Illtiau visada 1b11dtiau li.aoti 
apie gerq pa!įatamų, artimq 
ir mielų lm.onių patirtas kan
čias. Ypat jei jas patyrė vai
kas. "Ką rasite čia. u!ralyta 
yra tik menka dalelė to, Ų te
ko .iikęati. AI buvau tik 11 me
tų vaiku. V.llko ncpriaimenu. 
Skausmo .ir kančių, kurios te
ko tėvų daliai, negalėjau dar 
aupraati.„ Mca buvome darni 
ir graliai išauklėta šeima. 
Mums netrūko tėvų meilės. 
Jie labai mumia mpinosi, gra
liai auklėjo, stengėsi, kad bū
tume sotiis. Motė mylėti Die
vą, T~fJnonesirdadlą..." 
Deja. raudonasis tvanas n~ 
gaileatingai ritosi per Lietuvą, 
ką čia pat nuskandindamas 
kraujyje, Ų m šatriimis mo
vęs, išplėięs nelė toli DUO Tė-

kitą skausmu ir :wetimu turtu. 
Šitie vaikai ilgyvens - juos 
saugos Dievas, o jūaų, twtoa 
iigamm. ateitia neai!ki.„" 

Man besimokant viduri
nėje mokykloje, da!Dai tekda
vo matyti, ko gero, tuos pa
čius, tada, pokaryje savo kai
mynus ttėmuaius, mušusius ir 
apvaglnėjuaiua stribus. Nela
bai temvotiau to f.odfio pras
mės, tačiau, ano, ka.ygelėa au
torės paminėto lmogaua pra
keiksmas, matyt, juos taip ir 
lydėjo iki pat mirties. Damaa 
išjq br:vd niehda neišsiblai
vydavo, rankoje nusitvėrę pi
gaus 'fJD.O butelį svirduliu.ocla
VO apie Kvėdarnos ulkandi
n9, vienas kitam aiškindami 
"gyvenimo prasmę". Nieku 
ją nemėgo. padoresni lmonės 
niekino ir su jais nebendrau
davo. Kokio proto ir intelekto 

aiU kaaJrart vis toliau i Mf;jni .... 
vargą, nevilti bei mirti velė ir 
velė darbičiausias ir doriau
sias Lietuvos ieimaa. Jas ~ 
IŲ maitvanagiai dalijOli tllrtą, 
lėbavo, o išsi"blaivę vėl Vėmė 
ir žudė. Niebs nelaukė, neuž
jautė tremiamųjų ir tolhnme 
Sibire. "Sulalau, pradėjo skau
dėti ausys. Sujetichos gydyto
jai nieko negalėjo padėti. Kuo 
toliau, tuo dllIČ5i blogiau. Ap
link ausia ištino, ncbeprasi
lliojau ir negalėjau pavalgyti. 
11 skauamo nebegalėjau pa
dėti p1vos BDl pagahės-telro 
sėdėti. Mane siuntė i "lllišetą 
- tai buvo LOR gydytoja, bet 
komendantas neiileido. Man 
darėli vis blogiau, bet bip ty
čia zonn1 grupė nmisidarė. 
Nuėjau pas .komendantą, ro
džiau iltinuq veidą, praliau. 
kad.Weistq vieų: "Aljukvai-

ti sėkmingai pradėtu studi
jas. Bav9 jos auklėtiniai, 
bendradarlriai h fiandicn1Į 1U 

pagarba prisimena savo mo
kytojlĮ ir .kolegę. 

"AI .ralau tiuos priaimini
m:us DOTėdama, bd mano iš
gyventi baimmai padėtų jums 
labiau auprasti, jog Laisvė, 
ncpriklauaoma Lietuva ne 
llaip paprasti f.MH•i. Dirbki
te, mylėkite Dievą ir Tėvynę, 
saugokite ją nuo okupantų". 
'Illip kreipdamasi i aavo vai
kus, vaikaiau& ir buvusius mo
kinius prisiminimą knygelę 
baigia autorė. 

Pcnkaiti;s ncjufia susi
mųtai - kokia stipri, turtinga 
ir ldeatinti ti9ndie11 bilbj Li~ 
tuva, jeigu jos neblltų palietęs 
Raudonojo okupanto ir jiems 
koloboravusių miiBIĮ talllieaq 
vykdomaa genocidas Iš tikro 
- lito pamiršti negalima„. 



Katalikių moterų darbai -
šventėms ir kasdienybei 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Pranešėja skyriaus pirmi
ninkė D. Enskaitienė vardijo 
surengtas paskaitas, įsiminti
nus susitikimus ir pokalbius 
su Vilkaviškio vyskupijos vys
kupu R. Norvila ir kitais. 

Praėjusiais metais parapi
jiečiai turėjo progos daugiau 
sužinoti apie barokinio Pa
žaislio vienuolyno istoriją, 
atstatymą ir dabar ten esančių 
kazimieriečių vienuolių dar
bus. 

Skyriaus narės kartu su 
kitais parapijiečiais mėgsta 
lankytis kultūriniuose rengi
niuose: teatro ir baleto, muzi
kiniuose spektakliuose, klasi
kinės muzikos koncertuose. 
Daug lankytojų sulaukia Jau
nimo centre Užgavėnių proga 
rengiamas blynų balius. Pagal 
ilgametę tradiciją aukojama 
vietinėms Gerojo Ganytojo ir 
Katalikų misijoms ir Lietuvai: 
$1,000 skirta Kaune statomai 
Šv. Dvasios šventovei, $1,000 
Pažaislio vienuolynui, tarpi
ninkaujama persiunčiant rė
mėjų Klimaičių paramą 

$5,000 Vaiko tėviškės namams, 
remiama lietuviška spauda ir 
radijas. 

Panašius šalpos, religinio 
švietimo, kultūros darbus var
dijo ir kalbėjusios Delhi, Ana
pilio Lietuvos Kankinių, To
ron to Prisikėlimo parapijų 
atstovės. Per ataskaitinį laiko
tarpį vienas iš svarbiausių įvy
kių visoms lietuviškoms para
pijoms tapo Šiluvos šv. Mari
jos paveikslo priėmimas ir ap
sireiškimo 400 metų sukak
ties minėjimas . Ypač daug 
prisidėjo Lietuvos Kankinių 
parapijos (Anapilio) katalikės 
moterys, kad paveikslo sutiki
mas ir jo išlydėjimas būtų įsi
mintinos dienos, žadinančios 
tikinčiuosius maldai ir susi
kaupimui. Paveikslas su maldi
ninkais keliavo per visas lie
tuviškas parapijas, neaplenkda
mas ir didesnių lietuvių telki
nių, atnaujindamas bendravi
mo per maldą dvasinę patirtį. 

Kasmet visų skyrių narės 
susitinka bendroje lietuviškos 
maldos popietieje Midlande. 
Negalėjusių atvykti Montrea
lio skyriaus atstovių prane
šimą perskaitė A. Žilvytienė. 
Veiklus ir išradingas parapi
jos katalikių moterų skyrius 
kasmet rengia Velykų stalą, 
pakviesdamas Prisikėlimo šven
tei visus parapijiečius ir sve
čius, rengiamos kitos popie
tės. Vaiko tėviškės namams 
perduota daugiau kaip $6,000. 
Su liūdesiu montrealietės pri
simena savo narių netektis. 
Be kitų, buvo atsisveikinta su 
dr. Vitalija Giriūniene, buvu
sia centro valdybos pirminin
ke, viena iš žurnalo Moteris 
steigėjų, ir sekretore Godo
berta Rudinskiene. 

Po pranešimų buvo išrink
ta centro valdyba, revizijos 
komisija. Centro valdybos pir-

Už ilgametę aktyvią veiklą KLKM draugijos 19-ame suvažiavi
me grupei narių suteiktas draugijos garbės narės vardas. 
Suvažiavime dalyvavusios garbės narės, iš kairės: l. Vibrienė, 
B. Biretienė (KLKM dr-jos c.v. pirm.), A. Sungailienė, M. Po
vilaitienė, V. Paškienė, D. Baziliauskienė, S. Andrulienė, 
R. Choromanskytė 

mininke pasiliko jau dešimt
metį jai vadovaujanti B. Bire
tienė, valdybos narėmis iš
rinktos R. Simonaitienė, R. 
Choromanskytė, A. Sungai
lienė, A. Pleinytė, V. Baliū
nienė. 

Sekmadienį, gegužės 16, 
suvažiavimo dalyvės su drau
gijos vėliava dalyvavo šv. Mi
šiose Prisikėlimo šventovėje. 
Po Mišių parapijos salėje įvy
ko suvažiavimo baigiamasis 
posėdis. Jo metu buvo padė
kota ilgametei centro valdy
bos iždininkei I. Vibrienei už 
daugelio metų kantrų darbą; 
draugijos garbės narėmis pa
skelbtos A. Sungailienė, D. 
Baziliauskienė, M. Povilaitie
nė, E. Rugienienė, R. Choro
manskytė, A. Ratavičienė, l. 
Vibrienė, G. Šutienė, S. And
rulienė, B. Matulaitienė, V. 
Paškienė, C. Pakštienė. 

Suvažiavimo dalyvės nu
tarė pasiųsti laišką Lietuvos 
katalikių moterų sąjungos na
rėms. Laiško tekstą, kviečiantį 
visas Lietuvos moteris, ypač 
katalikes, gyvenančias išeivi
joje ar Lietuvos kaime, vieny
tis Lietuvos žmonių dvasiniam 
atgimimui, šeimos išsaugoji
mui, perskaitė R. Simonaitie-

nė. Susirinkimo dalyvės bei 
kiti norintys buvo pakviesti 
klau~is žurnalistės, rašytojos 
A. Zemaitytės paskaitos 
"Krikščionės lietuvės moters 
laikysena sovietinės okupaci
jos sąlygomis". Deja, pati pa
skaitininkė negalėjo, kaip bu
vo žadėjusi, atvykti į renginį. 
Bet išgelbėjo elektroninis paš
tas. Juo atsiųstą paskaitos teks
tą susirinkusiems išraiškingai 
perskaitė A. Sungailienė. 

Po paskaitos kun. J.M. 
Žukauskas, OFM, sukalbėjo 
invokaciją, kviesdamas aga
pei. Joje dalyvavo ir Toronte 
viešintis pranciškonų provin
cijolas A. Kungys, OFM, Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
ir kun. J. Šileika. 

Prasminga popietė baigė
si viena visai neplanuota aki
mirka. Netikėtai paaiškėjo, 
kad popietėje dalyvavę dr. Ju
dita ir Eugenijus ČUplinskai 
tą dieną minėjo savo vedybi
nio 46 metų gyvenimo sukak
tį. Šiai darniai, visuomeniniais 
darbais pasižyminčiai porai 
gražiai nuskambėjo visų daly
vių sudainuotas tradicinis 
sveikinimas Ilgiausių metų. 

Nuolatinis Tėviškės žiburių bendradarbis Algimantas 
Zolubas su Jadvyga ir Adolfu Damušiais Vilniuje 
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Zuvo pulkininkas 
Kanadiečiai patyrė skau

džią netektį Afganistane. 
Kabule, į automobilių vilks
tinę įsirėžus sprogmenų pri
krautam automobiliui, žuvo 
Kanados pulkininkas Geoff 
Parker, aukščiausias pagal 
rangą pareigūnas, žuvęs šio
je misijoje. Profesionalus ir 
karių mėgstamas pulkinin
kas, kilęs iš Oakvillės (ON), 
2 vaikų tėvas, ketino perimti 
vieną iš vadovaujančių pa
reigų NATO misijoje Afga
nistane. Be G. Parker, žuvo 
dar trys JAV pareigūnai, su
žeista daug civilių. Afganis
tano vyriausybė pranešė, kad 
sulaikyti 7 asmenys, šio 
sprogdinimo organizatoriai. 

D. Britanijos karalienė 
Elžbieta ir princas Philip 
lankysis Kanadoje birželio 
pabaigoje - liepos pradžioje. 
Per 9 dienas karališkoji pora 
planuoja aplankyti 5 mies
tus: Halifaksą, Turontą, Kit
chener, Waterloo. Otavoje 
jie žada dalyvauti Kanados 
dienos iškilmėse. Pakeliui į 
namus svečiai trumpam su
stos Vinipege. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper senatoriumi pa
skyrė David Braley, 68 m. 
Jis žinomas sporto pasaulyje, 
dviejų futbolo komandų -
Lions (B.C) ir Argonauts 
(Toronto) savininkas ir ilga
metis konservatorių dosnus 
rėmėjas. Per paskutinius še
šerius metus Hamiltono Or
lick lndustries autodalių ga
mybos verslininkas įvairio
mis progomis konservatorių 
partijai yra skyręs $99,000. 
Dosnią auką - $5 min. vers
lininkas yra paskyręs Mc
Master universitetui. David 
Braley, 35-asis S. Harper pa
rinktas kandidatas, pakeis 
senatorių Wilbert Keon, ku
ris, sulaukęs 75 m., privalo 
palikti tarnybą. Liberalų ir 
NDP kritikai vertina šį pa
skyrimą kaip "politinę dova
ną" konservatorių partijos 
rėmėjams. 

Kanada ir JAV pritaria 
Pietų Korėjos prezidento 
sprendimui nutraukti preky
bos santykius su Šiaurės Ko
rėja. Ši valstybė kaltinama 
dėl Pietų Korėjos karinio lai
vo ir įgulos žūties kovo 26 d. 
Laivas buvo iš pasalų su
sprogdintas, 46 įgulos na
riams išsigelbėti nepavyko. 
Turptautinė nelaimės tyrimo 
grupė, kurioje dirbo ir trys 
Kanados specialistai, nusta
tė, kad laivas buvo nuskan · 
dintas, iš pasalų pramušus jo 
dugną. Kanada, JAV nutarė 
riboti prekybą ir finansines 
investicijas, atsisako priimti 
aukšto rango š. Korėjos pa
reigūnus. 

Ontario provincijos vy
riausybės vadovas D. Mc
Guinty lankėsi Izraelyje, tir
damas galimybes užmegzti 
glaudesnį bendradarbiavimą 
su šia valstybe. Izraelyje do-

m.imasi galima abiejų valsty
bių biomedicinos, biofizikos 
ir kitų šiuolaikinio mokslo 
sričių mokslininkų partne
ryste, keičiantis tyrimų me
todika ir atradimais. 

Artėjant dviems svar
biems tarptautiniams G-8 
ir G-20 susitikimams Toron
te ir Huntsville, apsaugos 
tarnybai daugėja užduočių. 
Otavoje anarchistų grupė 
susprogdino Royal Bank pa
statą, padariusi nuostolio už 
$300,000. Išpuolio vykdyto
jai prisiėmė atsakomybę už 
sprogimą, teigdami, kad tai 
bausmė už paramą Vanku
verio olimpinėms žiemos 
žaidynėms. Anarchistų nuo
mone, jos buvo neteisėtos, 
nes vyko iš indėnų atimtose 
žemėse. Saugumo tarnyba, 
ruošdamasi atremti kitų pro
testo grupių išpuolius, įren
gia dešimtis papildomų ste
bėjimo kamerų aplink pasta
tą, kuriame vyks posėdžiai. 
Pasitarimo dienomis numa
tyta uždaryti televizijos 
bokštą, kuris gali tapti pro
testuotojų taikiniu. Skai
čiuojama, kad išlaidos abiejų 
tarptautinių pasaulio valsty
bių vadovų susitikimų ap
saugai sieks $833 mln. 

Daugiau kaip 20 medie
nos gamybos verslovių, pri
klausančių Kanados miško 
pramonės sąjungai, ir aplin
kosaugos grupės po pustre
čių metų derybų susitarė dėl 
sengirių apsaugos. Medie
nos ruošėjai sutiko atsisakyti 
kirtimų 29 min. ha sengirių 
plotuose. Aplinkosaugos gru
pės savo ruožtu pažadėjo at
sisakyti viešų protesto rengi
nių prie prekybos ir gamy
bos įmonių, naudojančių 
medieną. Abipusiu susitari
mu bus išsaugota labai sena 
ir nykstanti sengirių augme
nija ir gyvūnija, sparčiai ma
žėjančios miško ganyklos di
diesiems Šiaurės elniams. Šį 
susitarimą dar turi patvirtin
ti Br. Kolumbijos provinci
jos ir indėnų bendruomenių 
vadovai. 

Kanadiečiai dosniai au
kojo Albertos provincijos 
šeimai, kad ji galėtų gydyti 
reta liga sergantį sūnų. Dve
jų metų berniukui, sergan
čiam retai pasitaikančia liga 
lymphatic cistic hygroma, Ka
nados gydytojai padėti nega
lėjo. Teko ieškoti pagalbos 
Niuiorke, privačioje kliniko
je. Cia chirurgai sutiko ope
ruoti berniuką, nuimdami 
gumbus, dengiančius vieną 
jo akį ir pusę veido. Pirmoji 
operacija buvo sėkminga, 
rugsėjo mėnesį bus daroma 
plastinė operacija, atstatant 
veido formą. Tėvų ir mažylio 
kelionei į Niujorką, operaci
jos išlaidoms ir gydymui ka
nadiečiai surinko $175,000, 
nes dar neaišku, ar Albertos 
provincija padengs gydymo 
išlaidas. SK 
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~ MlJSLĮ TEVIl\IEJE 
LRTBŪKLĖ 

Seimas vyriausybei siūlo 
iki liepos l d. imtis neatidė
liotinų priemonių siekiant 
atstatyti Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRT) transliaci
jas. LRT taryba dėl susida
riusių skolų nuo gegužės l 
d. sutrumpino valstybinio 
transliuotojo programų 
transliacijas. Lietuvos radijo 
transliacijos sutrumpintos 
nuo 24 iki 18 valandų per 
parą, Lietuvos analoginės 
transliacijos - nuo 18 iki 9 
valandų per parą pirmadie
niais-ketvirtadieniais, 10 va
landų - penktadieniais, 17 
valandų - švenčių ir poilsio 
dienomis. 2010 metams 
LRT iš biudžeto skirta 35 
mln. litų, dar LRT užsidirba 
komercinių pajamų. LRT 
gen. direktorius A. Siauru
sevičius yra sakęs, jog sie
kiant išlaikyti transliacijų 
apimtį šiemet reikėtų papil
domai apie 5 mln. litų. 

Premjeras Andrius Kubilius 
atsakė, jog teisinių priemo
nių įgyvendinti reikalavi
mams dėl papildomo LRT 
finansavimo nesama, nes 
biudžeto peržiūra galima tik 
seime, o rezervo fondo pini
gai skiriami tik nukentėju
siems nuo stichijos. 

KIEK IŠVYK.O? 
Statistikos departamen

to duomenimis, Lietuvos gy
ventojų skaičius nuo 1990 
m. sumažėjo 365,000. Anot 
departamento, gyventojų 
skaičiaus mažėjimas vyko 
dėl neigiamos natūralios gy
ventojų kaitos ir emigraci
jos. Pernai gimė 20,000 kū
dikių mažiau nei 1990 m. 
Emigravusiųjų skaičiai 1990 
ir 2009 m. nelabai skiriasi, 
tačiau 2005-2008 m. emig
ravo mažiau žmonių. Per 20 
valstybės Nepriklausomybės 

metų vyrų ir moterų viduti
nės tikėtinos gyvenimo truk
mės skirtumas išliko pana
šus. Pernai moterų vidutinė 
gyvenimo trukmė buvo 11 
metų ilgesnė nei vyrų. Ryš
kūs pokyčiai minėtu laiko
tarpiu pastebėti sveikatos 
priežiūros sektoriuje. Gydy
tojų skaičius sumažėjo 

1,500, slaugytojų - 16,300, 
tačiau 700 padaugėjo vaisti
ninkų. Lovų skaičius ligoni
nėse nuo 1990 m. sumažėjo 
du kartus. Informacija pa
teikiama departamento lei
dinyje "Lietuva skaičiais", 
skirtame šalies Nepriklau
somybės 20-mečiui. 

GERIAUSIA SOSTINĖ 
Vilnius aplenkė Taliną 

ir Rygą geriausių pagal gy
venimo kokybę pasaulio 
miestų rodiklyje, kurį kas
met skelbia įtakinga JAV 
konsultacijų įmonė "Mer
cer". Vilniui atiteko 79 vie
ta. Talinas užėmė 89 vietą, o 
Rygai atiteko 91 vieta. Ge
riausiu pasaulio miestu pa-

gal gyvenimo kokybę antrus 
metus iš eilės pripažinta 
Viena. (Antroje vietoje -
Ciurichas, o trečioje - Že
neva). Į penketuką taip pat 
pateko Vankuveris. Verti
nant miestus, atsižvelgta į 
tokius veiksnius kaip nusi
kalstamumo lygis, politinis 
stabilumas, ligoninių skai
čius ir medicininės pagalbos 
kokybė, transporto sistemos 
patogumas, kavinių ir resto
ranų gausa, vietų poilsiui bu
vimas, klimato sąlygos, asme
ninės laisvės lygis ir kiti veiks
niai - iš viso 39 kriterijai. 

META RŪKYTI 
Lietuvos rūkaliai Euro

poje išsiskiria bandymais at
sisakyti rūkymo. Per pasta
ruosius metus mesti rūkyti 
bandė net 47% šalies gyven
tojų, rodo nauja apklausa. 
Bandžiusiųjų mesti rūkyti 
Lietuvoje yra santykinai 
daugiau nei bet kurioje ki
toje Europos sąjungos (ES) 
valstybėje. Latvijoje ir Esti
joje po 43% bandė mesti. 
Portugalijoje ir Graikijoje 
tarp rūkalių tokių buvo vos 
17%. Eurobarometro duo
menimis, net 9 iš 10-ties lie
tuvių rūkyti metė vien valios 
pastangomis, nenaudodami 
jokios pagalbos. Cigaretes, 
cigarus arba pypkes tiek 
Lietuvoje, tiek visoje ES 
rūko beveik trečdalis gyven
tojų (atitinkamai 30% ir 
29% ). Lietuviai išsiskiria 
tuo, kad renkantis cigaretes 
jiems įtaką dažniau daro 
kaina - šis faktorius yra le
miantis trims iš keturių lie
tuvių, o ES vidurkis yra 
50%. Kasmet ES šalyse nuo 
ligų, kurias lemia rūkymas, 
miršta apie 650,000 žmonių. 

UŽDARYS LEIDYKLĄ 
Nuo 2011 m. pradžios 

turėtų nebelikti valstybės 
įmonės Seimo leidyklos 
"Valstybės žinios". Pagal pa
rengtą seimo nutarimo pro
jektą, leidykla veiklą nu
trauktų iki kitų metų sausio 
1 d. Šios įmonės veiklos nu
traukimas susijęs su pareng
tu Teisėkūros pagrindų įsta
tymo projektu. Jame numa
toma, kad nuo 2011 m. sau
sio l d. priimti teisės aktai 
bus skelbiami nebe leidinyje 
Valstybės žinios, o Teisės ak
tų registre. Seimo leidykla 
Valstybės žinios šiuo metu 
yra oficialių valstybės lei
dinių leidėja, ruošianti ir lei
džianti oficialų valstybės 
teisės aktų leidinį Valstybės 
žinios, Informacinius prane
šimus, interneto svetainę 
"Valstybės žinios". Leidykla 
taip pat leidžia seimo posė
džių stenogramas, doku
mentų rinkinius ir kitus ofi
cialius leidinius, rengia ir 
leidžia knygas, albumus, 
brošiūras. "Valstybės ži
nioms" vadovauja buvęs 
parlamentaras Jonas Lion
ginas. RSJ 

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

''Jis man dovanojo būtį'' 
Kun. dr. K. 'frimako naujos poezijos knygos sutiktuvės 

EDVARDAS ŠULAITIS jų trumpai savo kūrybą pristatė pats autorius. 
Paskaičiusios eiles, mintimis apie kunigo po
eziją pasidalijo skaitovės. Be jau minėtos L. 
Šniurevičienės, posmus dar skaitė Virginija 
Mauručienė ir Audronė Bematavičienė. 

Po lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano parapi
jos šventovėje gegužės 16 d. Cicero ir apylin
kių lietuviai susipažino su kun. dr. Kęstučio 
'Il"imako antrąja poezijos knyga. Apie pusant
ros valandos klausėmės poezijos žodžių iš jo 
neseniai Lietuvoje išspausdintos knygos Jis 

Pirmoji skaitė A. Bematavičienė eilėraštį 
Daliji mums būvį. Pacituosime paskutiniąją jo 
dalį: 

Ačiū Tau, Kūrėjau, 
Už vandenį ir duoną, 
Dangų, žemę, 
Už ži.edus ir paukščius, -
O už Tave labiausiai ... 

Širdį atiduosim 
Pasildausę Tavo žodži"ų, 
Sakomų kasdieną, 
Pasikvietęs būt svečiais 
Savam pasauly, 
Užu savo stalo ... 
Ačiū Tau, Kūrėjau, 
Širdis mūsų sąla ... 

L. Šniurevičienė skaitė bene ilgiausią kū
rinį -Aklasis. Iš įvairių knygos skyrių klausyto
jams Liubomira padeklamavo ir eilėraščius 
Prikaltas Apleistasis, Daiktai šalia, Išsinešiu su 
savimi. Keturis eilėraščius perskaitė Audronė, 
o tiek pat - ir trečioji skaitovė Virginija. Auto
rius kalbėjo: "Jis man dovanojo būtį - taip pa
vadintas šis poezijos rinkinys. Kūrėjas sukūrė 
mane, bet Jis ir toliau mane kuria. Tai jis yra 
pasakęs man (Kūrėjas kūriniui). Aš nesu už
baigtas. Tai ne jo kaltė, bet mano. Daug skau
džių faktų mane įtikino, kad esu sutrikęs, su
žeistas, nuo Jo nutolęs. Buvau nutolęs ir la
biau negu dabar. Jo dėka dabar esu arčiau Jo. 
Jis ieškojo ir tebeieško. Didelė kaina Jo krauju 
užmokėta. Kūrėjas ir Ieškantysis- tas pats. Jis 
ir ieškodamas mane kuria. Kai atsiliepiu." 

Tai jau antroji kun. K. Trimako poezijos 
knyga (pirmoji Ieškančiojo pėdsakai sulaukė 4 
laidų. Viršelius leidiniams piešė pats autorius. 
Antrasis rinkinys turi 160 puslapių, jį išleido 
Marijonų talkininkų centro leidykla Kaune. 
Nemaža tiražo dalis jau pasiekė Čikagą. Knygą 
galima įsigyti pas autorių adresu 2830 Denton 
Ct., Westchester, IL (tel. pasiteirauti 708 562-
8948). Kaina 10 dol. ir 3 dol. persiuntimas. 

K. Trimako knygos sutiktuvių proga su
rengtos kuklios vaišės. Jas paruošė Mėta Ga
balienė ir Birutė Zalatorienė. Susirinkusieji 
buvo pavaišinti ir šampanu. Tai buvo vienas 
įdomiausių renginių Ciceroje šiais metais. 
Pažymėtina, kad kun. dr. K. Trimakui Vytauto 

man dovanojo būtį. Susirinkus per 70 tautiečių Didžiojo universitetas suteikė garbės daktaro 
būriui, įžanginį žodį tarė pats autorius. Vaiz- vardą. Ta proga jis bus pagerbtas birželio 20 d. 
dingų_, minčių pabėrė viena iš skaitovių Liubo- 12 val. Willowbrook pokylių salėje, 8900 S. 
mira Sniurevičienė. Buvo sudainuotaRgiausių Archer Ave, Willow Springs, IL. Laukiama 
metų. Paskaityta 12 kūrinių, o prieš .kiekvieną svečių ir iš Lietuvos. 

Vanduo ir 
sveikata 

Pasaulyje daugiau žmonių 
mirs nuo troškulio ar blogo 
vandens nei nuo karo ar kitų 
nelaimių. Tokia išvada pada
ryta Jungtinių Tu.utų organiza
cijos pranešime, minint pa
saulinę Vandens dieną. Be
veik 4% visų mirčių ištinka, 
geriant blogą, užkrėstą ir ne
švarų vandenį. Daugiau kaip 
pusė lovų pasaulio ligoninėse 
užima ligoniai, susirgę dėl 
vandens trūkumo ar jo blogos 
kokybės. Primenama, kad pa
ruošti 1 ltr buteliui geriamo 
vandens sunaudojama 3 litrai 
vandens. Vien JAV vandens 
pilstymo verslovės kasmet su
degina 17 mln. barelių naftos. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. birželio 2, 16,30 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. birželio 2, 16,30 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* ofi for l parcel ofi 

coupon is valid only at 'Margutis-Pysanka ' head o 1ce. 



Didysis renginys Vokietijos Wurzburgo D.P. stovykloje 1946 m. - Dainų šventė Ntr. B. Saplio 

Hamilton, ON 
A.a. PETRUI BREICH

MANUI mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną Geno
vaitę, sūnų Gediminą (Irene ), 
dukrą Giedrę (Henry) ir vai
kaičius. Velionies prisimini
mui Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $100 - R.H. Konte
niai; $50 - G. Kažemėkienė; 
$40 - E.R. Jasin, J. Paškevi
čienė su šeima; $25 - B.R. 
Dafoe; $20 - A. Bungardienė, 
A.D. Enskaičiai, E. Grajaus
kienė, K.E. Gudinskai, L. Gu
dinskienė, D. Gutauskienė, l. 
Jakimavičiūtė, J. Kareckas, S. 
Kareckas, A. Laugalys, H. 
Liaukienė, B. Liškauskienė, 
H.J. Otto, S. Panavienė, EA. 
Pietrantonio, J.I. Ross, A. Sta
naitienė, V. Verbickienė, J .A. 
Vilimai; $10 - M.E Gudins
kai. PLV komitetas dėkoja au
kotojams. 

A.a. PETRAS BREICH
MANAS mirė Hamiltone. Jo 
atminimui, užjausdami jo žmo-

ną Genovaitę, sūnų Gediminą 
(Irena), dukrelę Giedrę (Hen
ry), visus vaikaičius, gimines 
bei draugus, Tėviškės žiburiams 
aukojo: $50 - E Veskevičienė 

v ' 

D.M. Jonikai, P.V. Sidlauskai; 
$20 - H. Kairienė, K. Gelži
nienė, D. Vaitiekūnienė, J. 
Gimžauskas, A. Erštikaitienė, 
P. Pranckevičius, E. Bubnienė, 
J. Tamulėnienė, O. Bakšienė, 
l. J akimavičiūtė, V. Visockie
nė, A. Dulkė, G. Kažemėkie
nė, G. Montvilienė, R. Berži
nienė, V. Subatnikaitė, J. Kriš
tolaitis, O. Dramantienė, V. 
Girnius, E Šlyžienė, B. Pareš
tjenė, Z. Čečkauskas, K.A. 
Zilvyčiai, L. Stukienė, J .A. 
Norkai. 

A.a. STASIO URBONA
VIČIAUS atminimui, užjaus
dami dukras Vidą (Peter), Ri
tą (Rodney), sūnus Kęstą 
(Dale), Algį ir visus velionies 
gimines, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $100- O. Braz
džiūnienė; $50 - Beržaitienės 
šeima; $40 - V.N. Kazlauskai; 

Pin:n.asis lietuvių bankelis Kanadoje. 
1sikuręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(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 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

•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 

~30 - E. Grajauskienė; $25 -
Z. Vaičiūnienė; $20 - J. Astas, 
A. Bungardienė, A.D. Ens
kaičiai, K.E. Gudinskai, J. Ka
raliūnas, H. Liaukienė, H.J. 
Otto, A. Sakalas, A. Stanai
tienė, J.D. Trumpickai; $15 -
M. Ribij; $10 - R.B. Bolton, 
M.E Gudinskai, J .J. Rae, l. 
Vaičionienė; $5 - M. Borusie
nė. Komitetas nuoširdžiai dė
koj a aukotojams. 

London, ON 
BIRŽELIO 27, SEKMA

DIENĮ, rengiamos JONINĖS 
Laisvio-Petro Sergaučio dva
re. Tą sekmadienį ten bus ir 
parapijos Mišios 1 v.p.p. Tu
rėsime progą pamatyti ir nu
griaunamos Šiluvos M. Mari
jos šventovės pastato kertinį 
akmenį. 

NORINČIUS įsigyti bilie
tus į IX pETUVIŲ DAINŲ 
SVENTES 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. 

BIRŽELIO 6, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Vincą ir 
Matildą Uždravius. Inf. 

l TRUMPAI l 
Penkių dienų prezidentas 

Pirmasis Antrosios Len
kijos respublikos prezidentas 
Gabrielius Narutowicz, gimęs 
Telšiuose ir 1922 metais Len
kijos seimo išrinktas būti vals
tybės vadovu, savo pareigas 
ėjo vos penkias dienas - buvo 
priešininkų nušautas. Prisi
mintina, kad jis buvo brolis 
Stanislovo Narutavičiaus, 

1918 metų Lietuvos nepri
klausomybės Akto signataro. 

(LŽ) 
*** 

Šimtai vairuotojų Lietu
voje nemoka baudų už pada
rytus eismo taisyklių pažeidi
mus. Jų skolos skaičiuojamos 
milijonais litų. Baudų nemo
kėti įmanoma niekur legaliai 
nedirbantiems, negaunan
tiems odicialaus atlyginimo ir 
savo vardu neturintiems jokio 
turto. (Lietuvos žinios) 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV Gudija 

Kristijono Donelaičio li
tuanistinė mokykla Vašing
tone gegužės 1 d. šventė savo 
veiklos 50-metį. Ta proga 
sveikinimą atsiuntė Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Audronius Ažubalis, primin
damas, kad mokykla 50 me
tų buvo tautiškumo ir pilie
tiškumo namai - ilgus metus 
skleidusi tiesą apie oku
puotą, tačiau nepalaužtą Tė
vynę. Jis taipgi dėkojo moky
tojams už ilgametį lietuvių 
kalbos, papročių bei tradici
jų puoselėjimą. Mokykla 
pradėjo veikti 1960 metais 
Sv. Petro šventovės rūsyje su 
17 mokinių. Jie buvo moko
mi lietuvių kalbos, istorijos 
bei geografijos. Po metų 
1961 m., padaugėjus moki
nių skaičiui, persikelta į lat
vių parapijos salės rūsį. 1964 
m. nutarta mokyklą pavadin
ti Kristijono Donelaičio var
du. N~,o 1985 m. mokykla 
veikia Sv. Elžbietos mokyk
los patalpose Rockville, 
MD. Mokyklai iš viso vado
vavo 9 vedėjos ir darbavosi 
gaugiau kaip 100 mokytojų. 
Siais metais mokyklą lanko 
82 mokiniai, iš kurių 6 suau
gusieji. 

Ukraina 
Krymo lietuvių veiklai 

vadovauja M.K. Čiurlionio 
lietuvių kultūros draugija, pra
ėjusių metų pabaigoje šven
tusi savo gyvavimo dešimt
metį. Taipgi dešimtmetį at
šventė Ukrainos lietuvių 
laikraštis Tiltas ir lietuvių 
sekmadieninė mokykla Sim
feropolio mieste. Kasmet čia 
buvo rengiamos Lietuvių 
kultūros dienos, veikė jau
nimo dainų ir šokių ansamb
lis "Dainava". 10 metų be per
traukos vyksta lietuviškų kny
gų paroda centrinėje Sim
feropolio A.S. Puškino bib
liotekoje. Šioje ir kitose biblio
tekose bei muziejuose per 
visą dešimtmetį vyko daug 
gražių renginių, skirtų Lie
tuvai ir jos kultūrai: J altoje 
vyko Lietuvos ir Ukrainos 
istorikų diskusijos "Lietuvos 
ir Krymo sąsajos". Thip pat bu
vo pradėtos Lietuvos dienos 
Ukrainoje. Vyko Lietuvos ir 
Krymo verslo seminaras. Li
vadijos rūmuose buvo iškil
mingai atidarytos dailininkų 
Aloyzo ir Sigito Staniūnų ta
pybos bei ambasadoriaus A. 
Kumžos fotografijos parodos. 

Laikraštis Tiltas yra lei
džiamas lietuvių ir ukrainie
čių kalbomis, pradėtas prieš 
10 metų kaip Krymo lietu
vių laikraštis, vėliau tapęs 
visos Ukrainos lietuvių bend
ruomenės laikraščiu. Tilto 
steigėja ir redaktorė - Va
lentina Marija Loginova. 
Leidinio tikslas - lietuvybės 
išlaikymas svetimame krašte, 
Lietuvos ir lietuviškos kultūros 
populiarinimas, draugiškų ry
šių palaikymas tarp pasaulio 
lietuvių bendruomenių. 

Gudijos lietuvių laikraš
tyje Lietuvių godos rašoma 
apie poetę ir šio krašto lietu
vių bendruomenės veikėją 
Virginiją Tarnauskaitę. Ji, 
kaip pati sako, esanti kilusi 
iš Zanavykų krašto, netoli 
nuo Nemuno ir Ilguvos upių. 
Mokėsi Tvirbūtų ir Gerdžiū
nų pradžios mokyklose. Ji 
sukūrė tuo laiku pirmuosius 
savo eilėraščius. Vėliau mo
kėsi Vilniaus kultūros mokyk
loje. Tada buvo išpausdinti 
jos pirmieji eilėraščiai žur
nale Moksleivis. Susidomė
jusi teatru kurį laiką pamiršo 
eilėraščius. Mokėsi Gudijos 
teatro meno akademijoje, 
įsigydama teatro režisierės spe
cialybę. Darbavosi įvairiuo
se teatruose. Vėliau režisū
ros studijas tęsė Maskvoje. 
1993-2003 metais dirbo Gu
dijos valstybiniame jaunimo 
teatre režisiere. 1994 m. bu
vo įsteigta ir įregistruota Gu
dijos lietuvių bendruomenė. 
V. Tarnauskaitė tapo šios 
bendruomenės pirmininke 
ir jai vadovavo iki 2005 me
tų. Apdovanota "Už nuopel
nus Lietuvai" Karininko kry
žiumi, o Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos vyriausybės jai įtei
kė aukso garbės ženklą "Už 
nuopelnus". Ji yra išvertusi į 
gudų kalbą Juozo Tumo Ke
lias į Červenę (apie NKVD 
žudynes 11-jo Pasaulinio ka
ro pradžioje). Taipgi yra iš
vertusi poezijos į gudų kalbą, 
keletą pjesių, knygelę vai
kams. Ji organizuoja Lietu
vos teatrų dalyvavimą Gudi
jos tarptautiniuose meno 
festivaliuose. Šiuo metu ji 
dėsto aktorių meistriškumą 
Teatro mokykloje Minske. 

Australija 
Sydney miesto lietuvių 

choras "Daina" surengė 
koncertinę popietę "Rudens 
lapai" (Australijoje dabar 
yra ruduo). Koncertas pra
dėtas daina Rudens lapai. Ją 
atliko solistas Joe Blansjaar. 
Pakiliai nuskambėjo choro 
moterų padainuotas rude
niškas tango. Choro vyrai į 
sceną žygiavo dainuodami 
maršą Pajūriais. Choro va
dovė Birutė Aleknaitė pa
rinko gerai žinomas ir žiūro
vų mėgstamas dainas, kaip 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Sėdžiu už stalelio ir kt. Buvo 
ir staigmenų. Birutė Alek
naitė ir Kęstas Protas atliko 
dainą Eikime mudu abudu. 
Prieš dainą Buvo gardus alu
tis koncerto pranešėja Aida 
Zastarskytė padarė trumpą 
įvadą apie alaus gėrimo pa
pročius Lietuvoje. Choro mo
terys padainavo dainą Bitai
tė, atkeliavusią iš Dzūkijos. 
Pasirodymą dar paįvairino 
solistai. Gerry Penhall atliko 
Strauso dainą Visų šventųjų 
diena. Koncertas baigtas dai
na Jūra. JA 
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"Turiu, ką gavau vaikystėje„." 
Pokalbis su išeivijos lietuvių IX Dainų šventės scenarijaus 

bendraautore ir režisiere Laimute Kisieliene 

Laimutės Kisielienės var
das žinomas daugeliui, kas do
misi Lietuvos kultūra, etno
grafiniu paveldu ir choreo
grafija. Didelė dalis jos gyve
nimo ir darbų susiję su šokiais 
- moksleivių ir suaugusiųjų 
šokių ir dainų šventės, scena
rijai ir programos įvairiems 
etnokultūros renginiams, va
landos, atiduotos naujo šokio 
kūrybai. Parengtas autorinis 
šokių rinkinys "Rytagonė", 
spaudai ruošiamas antrasis -
"Girnelės". Daug laiko ati
duodama pedagoginiam dar
bui, patirties skleidimui Lie
tuvoj e ir už jos ribų. Ji yra 
Latvijos moksleivių dainų 
šventės patarėja, šalies tau
tinių šokių konkurso "Pora už 
poros", Kultūros ministerijos 
ir LKC naujų kūrinių įsigi
jimo, "Aukso paukštės" kon
kursų atrankos ir vertinimo 
komisijų dalyvė ir patarėja -
ir tai tik dalis pareigų, ku
rioms tenka skirti laiko. 

Netrumpas ir apdovanoji
mų sąrašas. Laimutei Kisie
lienei suteiktas Metų mokyto
jo vardas; už daugiašakę kul
tūrinę veiklą jai įteiktas Lie
tuvos valstybės karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejaus atminimo ženklas, 
Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Gedimino ordino medalis; 
Tautinių mažumų departa
mento prie Lietuvos respubli
kos vyriausybės Garbės aukso 
ženklas "Už nuopelnus". Lai
mutės Kisielienės noras kuo 
plačiau - šiapus ir anapus At
lanto - skleisti lietuvių liau
dies kūrybos, jos įvairių formų 
- dainos ar šokio, vaizduoja
mojo meno ar papročių išraiš
kos grožį ir etinį turinį, kaip 
neišsemiamą gėrio, tautinio 
orumo ir gamtos pajautos 
versmę, ją šią vasarą atves ir į 
Throntą. 

"Kai gavau Dalios Vis
kontienės ir Rasos Kurienės 
pasiūlymą dalyvauti Dainų 
šventės scenarijaus kūrime, 

buvau labai nustebinta. Mano 
specializacija ruošti Šokių die
nas. Lietuvoje jau esu penkias 
padariusi. Bet Dainų šventė„. 
Tiesa, prieš keletą metų ra-

Laimutė Kisielienė, Lietuvos 
šoklų kūrėja ir mokytoja, IX 
išeivijos lietuvių dainų šven
tės "Daina aš gyvenu" scena
rijaus bendraautorė ir reži
sierė 

šiau scenarijų ir režisavau 
Kauno miesto šventę 'Ąžuo
lais vainiku.otas', esu parašiusi 
ir scenarijų Lietuvių dienoms 
Thronte (gaila, bet jis nebuvo 
įgyvendintas), nemaža sureži
suota ir koncertų. Taigi, ne
norėdama nuvilti pasitikėji
mo, sutikau. Buvo įdomu tai, 
kad sumanytojų kartelė buvo 
pakelta labai aukštai. 

Jau seniai, nuo pat 1992 
m. pažįstu p. Dalią, žinau jos 
reiklumą sau ir kitiems, siekį 
ne tik palaikyti lietuvybę išei
vijoj e, bet ir siekti meninės 
kokybės, ieškoti originalumo, 
pastangas išsiskirti savitumu 
margaspalvių kanadiečių tau
tų kontekste. Ir šį kartą su
manymas buvo nestandarti
nis ... Tuigi, pasiraitėm ranko
ves ir kibom į darbą. Daug 
ginčijomės, diskutavome, 
daug kur žiūrėjome į tuos pa
čius reikalus iš skirtingų van
denyno pusių, bet, atrodo, vis
kas susigulėjo ir SAULĖ nu
švito. Scenarijus parašytas. 
Belieka jį įgyvendinti" - taip 
laiške IX išeivijos lietuvių 
dainų šventės ruošos komite-

tui savo mintis apie būsimą 
didelį ir nelengvą darbą rašė 
Laimutė Kisielienė. 

Iki šventės liko keletas sa
vaičių. Pagal Laimutės Kisie
lienės ir D. Viskontienės sce
narijų Gi labai išsamiai ir vaiz
dingai aprašė Nijolė Benotie
nė {7Ž, 2010, nr.12) kuriamas 
scenovaizdis, geriausių spren
dimų ieško apšvietėjai, vyksta 
dainininkų repeticijos. Lai
mutė Kisielienė dar kol kas 
Vilniuje, pavasaris pedagogei 
įtemptas darbymetis. Bet ji 
mielai sutiko elektroniniu 
paštu atsakyti į keletą klausi
mų apie būsimą šventę ir save. 

SK: - Kq pa.galjūsų suma
nymą turėtų prisiminti ar at
rasti šioje šventėje tiūroYas ir 
klausytojas, seniai gyYenantis 
išeivijoje ar jau gimfs toli nuo 
Lietuvos ar galbūt kitatautis 
i'Ventės nečias? 

Laimntė Kisielienė: - "Iš 
praeities žinome, kad lietuvy
bei kitame krašte išlaikyti yra 
būtina atkurti kad ir mažą 
Lietuvos dalelę, kad ir mažą 
kampelį, į kurį atėjęs išeivis 
galėtų pasijusti lyg esąs sava
me krašte, pagyventi senosios 
tėvynės jausmais ir nuotaiko
mis." (Antanas Rinkūnas). 
Šie žodžiai geriausia išreiškia 
šventės ir scenarijaus suvo-
kimą. 

Siekėme, kad kiekvienas, 
atėjęs į šventę, ne tik turėtų 
progą susitikti su seniai ne
matytais draugais ir giminė
mis (tam tikslui bus kitų ren
ginių). Svarbu, kad tautietis, 
tapęs koncerto klausytoju ir 
dalyviu, pajustų pasididžiavi
mą savo tauta, senąja europi
ne kultūra ir kalba, glaudžiu 
sąlyčiu su gamta ir jos reiški
niais. 

Kitatautis - labiau pajus
tų lietuvių tautos dvasingumą 
ir pasaulėjautos ryšį tarp sa
vosios ir lietuvių tautos, pa
garbos ir savigarbos jausmą, 
saugantiems kultūrinį paveldą 

ir kalbą svetimoje žemėje. 

SK:-G~ įpačią pra
džią. Jūsų gimimo vieta (Ka
zachatanas, PetropaYlovskas) 
pasako jau labai daug ••. Kaip 
atsirado ta nedalijama ir ut
krelianti kitus meilė liaudies 
mur.i1dnei kūrybai -lokiui, dai
nai, apskritai liaudies menui? 
li kur gelminis jos pojūtis, no
ras šokio žingsniais iireilciti 
arlimq gamtos ritmui Lietuvos 
v -.-„14U.u#n-, :onogaus r--J--r· 

Laimutė Kisielienė: - Di
džiausią įtaką mano pasaulė
žiūrai turėjo mano tėvelis, 
antropologas, garsus keliau
tojas (1929 m. motociklu kar
tu su M. Šalčium išvyko į In
diją) - Antanas Poška. Užau
gau nuostabiame pasaulyje, 
tarp daugybės knygų, klegant 
spausdinimo mašinėlės kla
panams, su nuolatiniais sve
čiais iš viso pasaulio (tėvelis 
mokėjo 23 užsienio kalbas; 
tačiau nuolat domėjosi savo 
krašto etnologija, nuolat daly
vaudavo kraštotyros ekspedi
cijose, surašinėdavo piliakal
nius, kūlgrindas, autentiškus 
kryžius ir smūtkelius, padavi
mus, pasakojimus ir kitą tau
tosaką. Savąjį - šokio kelią 
pasirinkau beveik atsitiktinai, 
nors šokti vaikystėje mėgau, 
kaip ir daugelis mergaičių. 
Baigusi mokyklą, buvau pasi
ruošusi šokti valstybiniame 
"Lietuvos" dainų ir šokių an
samblyje, bet man buvo pa
reikšta sąlyga: tremtinių duk
ra negalės gastrolių vykti už 
TSRS ribų ... Tursi raupsuota. 
Ambicingumą taip pat pavel
dėjau iš tėčio - jis už šį bruožą 
buvo ištremtas į Sibirą - ir at
sisakiau. Tuip įstojau mokytis 
į šokio pedagogiką Vilniaus 
pedagoginiame universitete, 
kuriame dabar jau pati dirbu 
dėstytoja. 

SK: - LietuYoje, Kanados 
ir kitiems išeivijos lietuviams 
jūs l.inoma kaip liaudies lokių 

konsultantė, pedagogė, liaudies 
meno tradicijų puoselėtoja, 
švietėja. Galima rašyti dar 
daug pareigybių, titulų, apdo
vanojimų. Norisi pažinti jus ii 
kitos, maliau matomos pusės, 
kai šventės pasibaigia. •• 

Laimutė Kisielienė: -Ne
su "amžinai šokanti", kaip 
dažnas i§ivaizduoja. Dainų 
švenčių, Sokių dienos ruoša -
mano hobis, o ne darbas. Jau 
vadovavau penkioms Pasaulio 
dainų švenčių šokių dienoms. 
Bet tai laikinos pareigos. Jei 
Liaudies kultūros centras pa
siūlo, o kolegos pritaria- tam
pu Šokių dienos meno vado
ve. Tuomet kuriu ir rašau sce
narijų, renku bendraminčių 
grupelę, su kuriais norėsiu jį 
įgyvendinti. Susidarius gru
pei, vyksta grupinis kūrybinis 
darbas, kiekvienas baletmeis
teris gali teikti savo pasiūly
mus tol, kol viskas išsikristali
zuoja, ir grupės, norinčios da
lyvauti šventėje, tą repertuarą 
mokosi. Po to kuriami aikštės 
brėžiniai, daromi muzikiniai 
įrašai, repeticijų grafikai ir t.t. 
Dažniausiai tai trejų metų 
darbas. Bet ne pagrindinis. 

Nuolat dirbu Vilniaus pe
dagoginiame universitete, esu 
Kultūros ir meno edukologi
jos instituto docentė, Meninio 
ugdymo katedros vedėja, šo
kio edukologijos specialybės 
dėstytoja, ruošianti būsimus 
šokio pedagogus. 

Asmeniniame gyvenime 
esu dviejų dukrų Jurgos ir Go
dos mama, ir Jorės (o greitai, 
kai Thronte vyks Dainų šven
tė) ir antro vaikaičio močiutė. 
Mėgstu gaminti, domiuosi 
liaudies medicina, užkietėjusi 
grybautoja ir uogautoja, gam
tos mylėtoja. Turiu didelę aist
rą keliauti, taip pat paveldėtą 
iš tėčio; visada pasiruošusi bet 
kuriomis sąlygomis. Mano 
draugai Kanadoje ir JAV ste
bisi, kiek daug esu jau mačiu
si (kartais net ir daugiau nei 
jie) šioje vandenyno pusėje. 
O Europą išvažinėjau skersai 
ir išilgai. Pietinėje Azijos da
lyje gyventa, Kaukazas taip 
pat aplankytas. Nebuvau In
dijoj ... 'Ilri ir yra svajonė. 

Aaū. 
EL paštu susirašinėjo 

Sigina Katkauskaitė 

''Lietuviški žvangučiai'' - prabilusi tautos dvasia 
Prof. ONAVOVERIENĖ 

Perskaičiusi mokytojo Pra
no Tupiko sudarytą chresto
matijos mokyklinio amžiaus 
vaikams Lietuviški žvangučiai 
pirmąją knygą ir į ją sureaga
vusi nuoširdaus susižavėjimo 
šūksniu "Gimtinėje" (Vove
rienė O. Žvangučiai, tiesian
tys taką i lietuvybės lauką /1 
Gimtinė. - 2009, biri. 1-30, p. 
12), tikėjausi sulaukti kitos 
jos dalies ... po kelerių metų. 
Thdėl buvau labai nustebinta, 
kai mielas plunksnos kolega 
Bernardas Saknys paskambi
no ir pasakė, kad jau išleistos 
dar dvi Lietuvilkų žvangučių 

knygos. Jas padovanojo. Ne
įtikėtinas knygos sudarytojo 
Prano Tupiko kūrybingumas 
ir darbštumas, jo dvasinis ūgis, 
tarnaujant savo tėvynei Lie
tuvai. 

Pirmoji knyga buvo skirta 
viso pasaulio lietuvių mažų 
vaikų, 5-7 metų amžiaus, tėve
liams, močiutėms ir sene
liams. Joje buvo sudėti ir šiam 
vaikų amžiaus tarpsniui skirti 
gražiausi lietuvių rašytojų -
Martyno Vainilaičio, Ramutės 
Skučaitės, Vytės Nemunėlio, 

Česlovo N avakausko, Kazio 
Jakubėno, Meilės Kudaraus
kaitės ir kitų mūsų literatūros 

milžinų eilėraščiai, lietuviškos 
lopšinės, mįslės, žaidimai. Su
maniai ir jautriai, šio amžiaus 
tarpsnio vaikams suvokiamu 
stiliumi talentingas mokytojas 
pateikia šioje knygoje svar
biausias žinias apie Lietuvą -
Lietuvos himną, V. Kudirkos 
Tautišką giesmę, Mažosios 
Lietuvos lietuvninkų himną, 
Lietuvos himno istoriją, Lie
tuvos valstybės simbolius (her
bą, vėliavą, dvigubą kryžių, 
gediminaičių stulpus), Lietu
vos valdovus, Lietuvos valsty
bingumo raidą, nepriklauso
mos Lietuvos prezidentus, 
Sausio 13-ąją, Sąjūdžio orga-

nizuotą Laisvės mitingą Vin
gio parke, patį Sąjūdį ir Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą, 
paskelbtą 1990 metų kovo 11-
ąją. Beje, šios knygos recenzi
ja yra paskelbta trečiojojeLie
tuvilkų žvangučių knygoje. 

Antroji Lietuviškų žvan
gučių knyga yra skirta viso pa
saulio lietuvių augesniems 
vaikams, jau mokantiems lie
tuviškai skaityti, ir jų tėve
liams bei seneliams. Antrosios 
knygos skyriai yra pavadinti 
"puokštėmis". Kaip antrosios 
knygos pratarmėje rašo pats 
autorius, "Kiekviena ('puokš
tė' - O.V.) - rinkinys gėlelių, 

kurias savo sielose sudaigino 
lietuvių tautos poetai, rašyto
j ai, kiti šviesuoliai" (Tupikas 
P. Lietuviški žvangučiai. Antra 
knyg_a. - v., 2009, p. 11). 

Sioje knygoje - devynios 
"puokštės" tekstų: "lietuvių tau
tos atmintinos datos", "Gimti
nės peizažai"; "Širdy skamba 
Vilniaus varpai"; "Protėvių pė
dos" (šventoji žemė Lietuvos, 
Žalgirio kova, Milžinų kapai, 
'frakų pilis, Pasaka apie Bar
borą Radvilaitę, Živilė, Gra
žina, Žalgirio mūšis, Reigardo 
miestas, Lituanika, Ketvir
tasis Lietuvos prezidentas -

Nukelta į 9-tą psl. 



Kanados lietuvių dailininkų paroda "Lietuvių menas Kanadoje", skirta Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečiui, Mississaugos miesto rotušėje, 2009 m. spalio 24 d. 

Ntr. A. Minkevičiaus 

"Lietuviški žvangučiai" ... mūsų tautos valstybę ir jos ne
priklausomybę. Zvelgdama į 
Lietuviškų žvangučių mokslo
tyrininkės akimis, trilogijoje 
matau - didžiulę perspektyvą 
tautos dvasios ir tautos tapa
tybės tyrimams, tautotyros 
eksperimentinio aukso fondo 
reikšmingą struktūrinę dalį. 

Atkelta iš 8-to psl. 

J anas Žemaitis-Vytautas ir 
t. t.); "Senovės lietuvių dievai, 
deivės, mitologinės būtybės"; 

"Lietuvos vardas, veidas ir sie
la"; "Šventos lietuvių dainos"; 
"Skaitinėliai" ir "Viešnagė 
Vilniaus lietuvių namuose". 

Šioje knygoje mūsų tau
tos pasididžiavimo ir sąžinės 
- Maironio, Bernardo Braz
džionio, Justino Marcinkevi
čiaus, Jono Aisčio, Antano 
Baranausko, Konstantino Ba
jerčiaus, Vaižganto, Antano 
Miškinio, Fausto Kiršos ir kitų 
mūsų literatūros klasikų kū
ryba, Tautos aukso fondas, ku
rio tautiškumo, Tėvynės mei
lės, dvasingumo ir lyrinio skam
bėjimo mums galėtų pavydėti 
bet kuri kita pasaulio tauta. 
Visiškai pritariu vilnietės Vir
ginijos Armanavičiūtės, cituo
jamos knygoje, minčiai, kad 
Lietuviški žvangučiai - jau
noms motinoms ir tėvams 
padės tiesti kelią į šviesią Lie
tuvą. O išsibarsčiusius popa
saulį tautiečius paragins do
vanoti sūnums ir dukroms ty
rąją, kilniąją Lietuvą (ten pat, 
p. 9). 

Trečioji Lietuviškų žvan
gučių knyga, tarsi apnuoginta 
jos sudarytojo Mokytojo šir
dis, pulsuojanti tėvynės meile, 
jos ilgesiu ir nerimu dėl jos 
"išsivaikščiojimo" po pasaulį 
ir jos likimo. Tie jausmai skaus
mu ir viltimi išsiveržia iš kny
gos sudarytojo krūtinės žo
džiais: "Tu, Lietuva, tu mie-

Tu ateini 
Tu ateini, kai mėnuo 

supas pūkuotam debesų laive, 

žvaigždės mirksėdamos 

krinta į tamsią upę, 

lakštingala suokia šlaite. 

Dangus plieskia, liepsnoja 

nuo tekančios saulės ir 

bundančių paukščių giesmės, 

rasos lašeliai supas žolėje, 

liausia". Sudėjau į trečiuosius 
Žvangučius širdžiai brangiau
sius eilėraščius, surankiojęs 
juos iš senų periodinių leidi
nių, įvairiais metais leistų 
knygų. Šių kūrinėlių autoriai 
vieni gyvena šalia mūsų, o kiti 
jau seniai išėję Anapilin. Išei
dami jie paliko amžiną ženklą 
lietuvių tautai - jis Lietuvą ly
dėjo praeityje, stiprina dabar
tyje ir teikia viltį ateičiai. 

Tegu atranda mūsų vaikai 
ir vaikaičiai Lietuvos dvasią, 
tegu pažįsta jos džiaugsmą, 
įkvėpus laisvės oro, jos rūpestį, 
liūdesį ir nerimą sunkiais ne
laisvės ir išbandymų metais. 
Tegu išgirsta jaunoji karta šio
se eilėse išsakytą kvietimą -
visada ir visur būti savo tau
tos vertu sūnumi ar dukra (ten 
pat, p. 29). Ir vėl - jo mylimų 
poetų Maironio, Antano Ba
ranausko, Bernardo Braz
džionio, Justino Marcinkevi
čiaus, Adomo Jakšto, Jono 
Strielkūno, Silvestro Gim
žausko, Jurgio Baltrušaičio, 
Fausto Kiršos, Jono Aisčio, 
Vinco Mykolaičio-Putino, Leo
no Kuodžio ir kitų eilėraščiai 
Lietuvai, poetų sielos virpe
siai, sutampantys su knygos 
sudarytojo sielos virpesiais. 

Tai - mūsų tautos kultū
ros ir gyvasties aukso fondas, 
glaudžiantis mus prie amži
nųjų neišsenkančių tautos kū
rybingumo versmių, šviečian
tis ir spindintis visomis saulės 
spektro spalvomis, ir mūsų 
pievų žaluma, bei žadinantis 
atmintį kraujo, pralieto už 

Kaip jau rašiau, peržvel
gusi trečiosios knygos rank
raštį, trečioji Lietuviškų žvan
gučių knyga - tai savitas mūsų 
ir viso pasaulio rašytojų kūri
nių rinkinys apie Lietuvą, jun
giantis mus visus į meilės Lie
tuvai ir dvasingumo šeimą. Ir 
Prano Tupiko įžanginiame žo
dyje ir lietuvių poetų eilėse, ir 
latvių, gudų, amerikiečių, len
kų, rusų bei kitų tautų iškilių 
menininkų sodriuose Lietuvai 
skirtuose kūriniuose atsiveria 
nepaprasta lietuvių tautos 
dvasinė erdvė, kupina tyro ža
vesio. Kiekviename jų išgir
dau kerinčią muziką, lyg var
pelis aidinčią rasotą birželio 
rytą. Sielą užliejo palaima: 
kokia nuostabi, nepakarto
jama manoji Lietuva! 

Linkiu šviesaus kelio vi
soms trims Lietuviškų žvangu
čių knygoms. Tegu jos pasie
kia mažų, paaugusių vaikų ir 
jaunuolių širdis. Testiprina 
lietuvišką dvasią ir tekursto 
meilę Lietuvai, mūsų tėvynei. 
Paties sudarytojo lėšomis gra
žiai išleista knyga - tai ir yra 
tikrasis idealizmas ir žygdar
bis, ir tikra, darbais, ne tik žo
džiais paremta tėvynės meilė. 
Lieka tik palinkėti, kad tokių 
idealistų, stovinčių tautos ir 
jos išlikimo sargyboje, pasau
lyje rastųsi daugiau. 

ant klevo lapo, beržo pakelės. 
Kai spindulys krištolo lašą, 
tvirtai glėby priglaudęs, 
į debesis aukštybėn neša, 
mes stovime upės krantuos, 
srauni vaga nusineša mintis. 

Išsiskyrimo skausmas dingsta sūkury, 
rūkas užkloja žūstančias mintis, 
mes viens nuo kito taip arti, 
bet skęsta bangose šviesi viltis ... 
mes stovim skirtinguos krantuos. 

VIDA VOSYLIENĖ 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Solistas Kostas Smori

ginas šių metų gegužę sėk
mingai pasirodė Vašingtono 
(DC) valstybinės operos sce
noj e atlikdamas pagrindinį 
Figaro vaidmenį W.A. Mo
zarto operoj e Figaro vedy
bos. Kartu su bosu Smorigi
nu operoje dainavo ameri
kietė A. Squitieri (Suzanna ), 
kroatė Renata Pokupič 
(Cherubino); dirigentas -
prancūzas P. Fournillier. Va
šingtono operos direktorius 
yra žymusis ispanų tenoras 
Placido Darningo, su kuriuo 
solistas susipažino praėjusią 
vasarą, kada laimėjo trečią 
vietą P. Darningo sureng
tame tarptautiniame operos 
atlikėjų konkurse "Opera
lia". K. Smoriginas žada su
grįžti į JAV šį rudenį, kai dai
nuos tą patį Figaro San Fran
cisco operos teatre. Vėliau 
solistas debiutuos Tel Avive (Iz
raelis) P. Čaikovskio operoje 
Pikų dama ir Caracas (Vene
zuela) atliks Escamillo vaid
menį G. Bizet operoje Cannen. 

XII muzikos festivalyje 
"Sugrįžimai" gegužės 3 die
ną Taikomosios dailės mu
ziejuje koncertavo trys Lon
done studijuoją lietuviai -
dainininkas Vytautas Vepš
tas, pianistas Mantautas Ka
tinas ir tleitistas Vytenis Gurs
tis. Programoje, be klasikos 
ir šiuolaikinių užsienio kom
pozitorių kūrinių, buvo Vy
tau to Barkausko vokalinis 
kūrinys Trys satyriniai paveiks
lėliai. Daugelio konkursų 
laureatas tleitistas V. Gurstis 
studijuoja Londono Karališ
koje muzikos akademijoje. 
Pianistas M. Katinas yra bai
gęs magistrantūrą toje pa
čioje akademijoje, dabar to
bulinasi Londone privačiai. 
Yra surengęs rečitalių Lie
tuvoje ir užsienyje. 

Baritonas V. Vepštas Lie
tuvos muzikos ir teatro aka
demijoje studijavo profeso
riaus Vladimiro Prudnikovo 
klasėje. Šiuo metu studijuoja 
Londono Karališkosios mu
zikos akademijos operos kur
se. Yra dainavęs su Šv. Kris
toforo kameriniu orkestru, 
dalyvavo Kristupo vasaros 
festivalyje, senosios muzikos 
festivalyje "Donum musi
cae", operos meistriškumo 
kursuose Vokietijoje. Šiemet 
"Sugrįžimuose" dalyvavo lie
tuviai muzikai iš Italijos, D. 
Britanijos, JAV, Šveicarijos, 
Vokietijos ir Austrijos. Festi
valis baigėsi gegužės 15 dieną. 

Profesorius Ričardas 
Sviackevičius, vienas iš akor
deono kamerinės muzikos 
žanro pradininkų Lietuvoje, 
šiemet švenčia savo kūrybi
nės veiklos keturiasdešimt
metį. Gimė 1950 metų liepos 
13 dieną Vilniuje muzikų 
šeimoje. Baigęs Juozo Tallat
Kelpšos aukštesniąją muzi
kos mokyklą, 1969 metais 
įstojo į Lietuvos valstybinę 
konservatoriją, kur akordeo
no specialybę studijavo pas 

doc. Vaclovą Furmanavičių, 
o dirigavimą - pas doc. Joną 
Vadauską. Vėliau stažavosi 
Sankt-Peterburgo Nikolaj 
Rimski-Korsakovo valstybi
nėj e konservatorijoje, Uk
rainos Piotr Čaikovskio vals
tybinės muzikos akademijoje 
Kieve, vėliau tobulinosi Vokie
tijoje, Suomijoje ir Lenkijoje. 

R. Sviackevičius 1978 me
tais įsteigė ir vadovavo Vil
niaus mokytojų namų akor
deonų kvintetui "Concerti
no", kuris buvo kelių tarp
tautinių konkursų laureatas. 
Per 32 kvinteto gyvavimo 
metus buvo surengta per 
1,000 koncertų Vokietijoje, 
Belgijoje, Bulgarijoje, Len
kijoje, Suomijoje, Rusijoje, 
D. Britanijoje ir Lietuvoje, 
įrašytos 3 plokštelės, 2 kase
tės ir 2 kompaktinės plokš
telės. Profesorius yra akty
vus visuomenininkas, rengi
nių organizatorius ir vado
vas, Lietuvos akordeonistų 
sąjungos steigėjas ir pirmi
ninkas, Vilniaus Naujosios 
Vilnios muzikos mokyklos 
direktorius, Muzikos ir me
no mokyklų vadovų sąjun
gos steigėjas ir pirmasis pir
mininkas. Kūrybinio 40-me
čio minėjime Vilniaus rotu
šėje jį sveikino jo vadovauja
mi akordeonų kvintetas 
"Concertino", akordeonų 
orkestras "Consona" beiso
listai Natalija Katilienė 
(sopranas) ir Saulius Auglys 
(marimba). 

Valstybiniame M.K. Čiur
lionio dailės muziejuje šių 
metų pradžioje (kovo 25 -
balandžio 25) buvo surengta 
paroda Sodžiaus lobių ieškoto
j ai, skirta ilgamečio MKČ 
dailės muziejaus direktoriaus, 
menotyrininko ir pedagogo 
Pauliaus Galaunės 120-osioms 
ir solistės, lietuviškos operos 
pradininkės Adelės Galau
nienės 115-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Parodo
j e - MKČ dailės muziejaus 
rinkinių foto dokumentinė 
medžiaga, papildyta kino do
kumentika, rankraščiais, lei
diniais bei autentiškais teks
tilės, skulptūros rodiniais. 

Parodoje atsispindi ir 
prieškario metu buvusi labai 
populiari muziejinės veiklos 
sritis - etnografinės ekspedi
cijos. Iš tų ekspedicijų loby
no iškyla nepakartojami lie
tuviško kaimo personažai: 
elgetos, siuvėjos, liaudies 
meistrai, "kromelninkai". 
Liaudies meno rinkimą ener
gingai skatino P. Galaunė, į 
jį įsitraukė to meto meninin
kai (K. Šimonis, A. Galdi
kas, A. Žmuidzinavičius, A. 
Varnas) ir Meno mokyklos 
mokiniai. Nuo 1921 metų iki 
karo buvo suorganizuota dau
giau kaip dešimt didesnių ar 
mažesnių ekspedicijų liau
dies menui rinkti. Su sukak
tuvininkų Galaunių gyveni
mo istorija lankytojus supa
žindino parodoje išstatyta 
biografinė medžiaga. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

www.rpcul.com 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnes ių GIC moka ffĮ.H 
TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienų .„„„„„.„„„. 1.25% Taupomoji sąskaita 1.25% 

180-364 dienų .„„„.„„„. 1.25% Čekiq sąska ita iki 0.25% 
1 metų .„ .. „ ... „ .. „ .. „„„„„„ 1.25% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.50% Amerikos dol erių 
3 metų .„„„ ... „.„„.„„„„„„ 1.75% sąskaita 0.20% 
4 metq „„„„„„„„„„„„„„„ 2.00% Amerikos dol. GIC 
5 metų .„„„ .. „„„„„„„„„„„ 2.50% 1 metq term. i nd. 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 mettĮ "cashable" „„„„. 1.25% 
1 metų „„„ .. „.„„„„„ .. „.„„„ 1.30o/o 
2 mettĮ „„„ .. „.„„„„„ .. „.„„„ 2.00% 
3 mettĮ „„.„.„.„„„„ ... „„„„ .. 2.25% 
4 mettĮ „„„.„„„„„„„.„.„„„ 2.50% 
5 metų „„.„.„.„„„„ ... „„„„ .. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintintis„„.„ .. „.. 2.00% 
RRSPir RRIF atviras, kintintis.„ 1.25% 
1 mettĮ „„„„„ .. „„„.„„„„„. 1.55% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.25% 
3 metq .„„„ ... „ .. „„„„„„„„ 2.50% 
4 metq ...... „ .. „ .. „ .. „„„ ...... 2.75% 
5 metq .„„„ ... „ .. „„„„„„„„ 3.25% 

Asmenines paskolas 
nuo ...... „ ...... „ ...... „ ........ „ ... 5.00% 

Surarties paskolas 
nuo „„„.„„„„„„„„ „„„„„„. 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TIJRTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metq .„„ ... „„„„„ ... „„„.„„„„„„. 3.50% 
2 1netq .„„ .. „„ .. „„ .. „„ .. „„ .. „„„.„ 3.75°/o 
3mettĮ„„„ .. „„„„„ .... „„„„„ ..... „„ 4.350;0 
4 mettĮ.„.„ .. „„ .. „ ..... „„„.„„ ... „„„ 4.1so;0 
5 metq „„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„ 5.250;0 

Su kintančiu nuošimčiu 

1, 2,3 mettĮ . „„„ .. „ .. „„„.„. 3.00% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 

-----------1 turto užstatu„„„„„„„„„ 3.25% 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532 -4816 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr., treč. 
Ketvir t., 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 

• 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 ... 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. ,O.LS., O.Ll.P. 

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. D ip„ FRCD (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

Paminklu 'IBoro apygardos partizanams, ryšininkams ir rėmėjams atminti. Marijampolė, 
Vytauto parkas Ntr. iš leidinio Pi'1tą UdrmJs partWJną sritis. Atlasas 

Tikrovė ir istorikai 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Partizanų karui autorius 
skiria atskirą skirsnį. Jis rašo: 
"Partizanų karas ..• buvo vie
nas pačių tragiški.ausiq Lietu
vos istorijos periodų. Sito už
miršti nevalia. Būtina rimtis ir 
pagarba. Bet mechaniškai 
heroizuoti partizanus ir prily
ginti juos pasipriešinimo ko
votojams Vakarų šalyse -
problematiška". Thn, Vaka
ruose, esą buvęs natūralus gy
nimasis, o " ... sovietai atėjo i 
Lietuvą, kuri neturėjo politi
nio nei nacionalinio sutari
mo". Jie netapo svetimkūniais. 
"Še tau, boba, devintinės", -
pasakys 9 iš 10 to meto liudi
ninkų. Svetimkūniais jie ne
buvo tik tiems, kurie važiavo i 
Maskvą Stalino saulės par
vežti. 

1bliau autorius rašo, kad 
" ..• partizanų nuostata sociali
nių politinių reformų atžvil
giu - neaiški". Ir tai dar viena 
netiesa. 1949 metų partizanų 
Deklaracijos 14 punkte aukš
čiausia partizanų vadovybė 
rašė: "Lietuvos valstybės at
statymas, ligi seimo bus pri
imta ir paskelbta žmogaus 
laisvės ir demokratijos sieki
mus atitinkanti valstybės kons
titucija, vykdomas pagal šioje 
Deklaracijoje paskelbtus nuo
status ir 1922 metų Lietuvos 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

konstitucijos dvasią". 
Sutinku, kad istorijoje ne

dera meluoti, bet remtis vien 
Lietuvai priešiškų šalių met
raščiais KGB archyvuose ar 
klastojančiais tikrovę išsigalvo
jimais mažiausia yra nesąžinin
ga savo tautos atžvilgiu. 

Nuo pat XVIII š. pabai
gos, kai Lietuvą užgrobė cari
nės Rusijos kariuomenė, Lie
tuva nestokojo sūnų ir dukrų, 
pasiryžusių ginklu atkovoti 
laisvę. Pradžioje tai buvo 1831 
ir 1861 metų sukilėliai. Po jų 
Vasario 16--0sios idealų ginklu 
ginti stojo tūkstančiai 1918-
1920 metų savanorių, 1941 
metų sukilėlių. Vietinės rink
tinės karių ir pokario partiza
nų. Sąjūdžio, Kovo 11-osios 
idealus gynė šimtai tūkstančių 
žmonių Baltijos kelyje, prie 
parlamento, televizijos ir ra
dijo objektų. 

Deja, po 20 metų būklė 
dramatiškai keičiasi. Sum.ate
rialėjome. "Delfi" užsakymu 
tyrimų bendrovės "Spriter ty
rimai" atliktos gyventojų ap
klausos rezultatai parodė, jog 
net 61.3% piliečių neketina 
ginklu ginti savo Tėvynės. Ma
žiausiai aukotis dėl Lietuvos 
linkęs 18-25 metų jaunimas. 
Būtent tie, kuriems privalu 
stoti Tėvynės gynybon. Jie 
noriau emigruoja. Gaila, kad 
respondentų nebuvo paklaus-

ta tokio nepilietiško apsi
sprendimo motyvų. Gal tai 
pasekmė to, kad iki šiolei 
daug kur mokyklose patrioti
nis ugdymas laikomas politi
kavimu? Gal problema slypi 
šeimose? Tėveliai, išauginę 
vieną sūnelį, iki 20 metų sau
go, kad nesušlaptų kojyčių. 
Gal dėl to, kad iki šiol niekada 
nebuvo visuotinės privalomo
sios karo tarnybos? Paskuti
niais metais ji visai panaikinta 
ir iki šiol neatkurta. Dabar 
pradėtas šimto jaunuolių ka
rinis apmokymas per metus 
yra idėjos karikatūra. Gal jau
nimas, nepratęs nešioti gink
lo, bijo jį paimti į rankas? Gal 
viskas kartu paėmus? 

Lenkija ir sunkmečiu ap
sisprendė kasmet parengti po 
10,000 rezervo .karių. Lietu
voje gyventojų 12 kartų ma
žiau. Tolygiai turėtume kas
met parengti ne po 100, bet 
po 1200 rezervo karių. Ren
giame 8 kartus mažiau. Reto
rinis klausimas: negi mūsų 
valdžiai valstybės saugumas 
rūpi 8 kartus mažiau nei len
kams? Dėl mūsų ypatingos 
geopolitinės padėties turėtų 
būti atvirkščiai. 

(Pranešimas konferenci
joje Lietuvos valstybingumo 
raidos aktualijos ir mokykla. 
Marijampolė. 2010.IV.26). 

TSŽ 
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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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Pilietinė sveikata 
E 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Nebūna blogų pasekmių 
be priežasčių, o kova su pa
sekmėmis nepalyginti sunkes
nė už kovą su blogų pasekmių 
priežastimis. Biologiškai akty
vių medžiagų instituto Vladi
vostoke vadovas I. Brechma
nas savo knygoje Žmogus ir 
biologi§kai aktyvios medžiagos 
žmones klasifikuoja į sveikus, 
ligonius ir nei sveikus, nei li
gonius. Ką vadiname sveiku ir 
ką ligoniu, aiškinti nereikia. 
'Il'ečioji, didžiausia, yra nei 
sveikų, nei ligonių dalis, nes 
jos nariai pajėaūs kandidatai 
tapti ligoniais. Siai daliai pri
klauso visi, kurie nesilaiko 
sveikos gyvensenos būdo. Jei 
rūkai ar kitokius kvaišalus 
vartoji, jei maitiniesi nekoky
biškais ar stokojančiais orga
nizmui reikalingų medžiagų 
produktais, nesimankštini, 
pagal tą skirstymą esi kandi
datas i ligonius. 

Medicina visame pasauly
je virtusi naudingo verslo ob
jektu, dėmesį sutelkia ligo
niui, t.y. kovai su blogomis 
pasekmėmis. Ligų pasisaugo
jimui, profilaktikai - priežas
tims šalinti, dėmesys nepa
kankamas. Dėl šios priežas
ties sveikieji lengvai tampa 
nei sveikais, nei ligoniais, o 
pastarieji - ligoniais, medicinos 
verslui reikalingiausia terpe, 
kovos su pasekmėmis lauku. 

Šiuo pastebėjimu nepa
keisime, žinoma, Hipokrato 
ir Avicenos idealus išdavusios 
ir pelningu verslu paverstos 
medicinos krypties, tačiau tą 
žmonių klasifikavimą, išanks
tinę apsaugą, profilaktiką ir 
verslą pasitelkime vaizdžiam 
palyginimui su demokratija, 
demokratiniu valdymu, visuo
menės klasifikavimu ir jos ko
va su blogomis pasekmėmis. 
Demokratiją, lietuviškai vadi
namą savivalda, kaip valsty
bės reikalų tvarkymo būdą, 
lyginkime su medicina, de
mokratinį valdymą - su medi
cininiu aptarnavimu, visuo
menę pagal pilietiškumą - su 
sveikais, ligoniais bei nei svei
kais, nei ligotais žmonėmis. 

Pagal tokį modelį visuo
menę reikia skirstyti į tikrus 
piliečius, sąmoningus valsty
bės kūrybos ir tvirtinimo daly
vius (sveikuosius), netikruo
sius, nedalyvaujančius rinki
muose, referendumuose, ki
tokioje pilietinėje veikloje (li
gonius) ir formaliuosius, abe
jinguosius (nei sveikus, nei 
ligonius). Demokratinis val
dymas pagal šį modelį lyginti
nas savitarnai, kuris bus su
prantamesnis, jei jį vadinsime 
savivalda. Štai kodėl taip daug 
kalbama, dedamos "sveikųjų" 
pastangos pilietinei visuo
menei ugdyti ir telkti, nes tik 
nuo jos priklauso savivaldos 
kokybė. Demokratinis valdy
mas arba savivalda remiasi 

daugumos valia. Jei dauguma 
formali, abejinga valstybės 
reikalų tvarkymui, o nuo jos 
priklauso savivalda, geros sa
vivaldos kokybės negalima ti
kėtis. Tuip, deja, yra jaunos 
demokratijos šalyse. Tukiomis 
sąlygomis tarpsta nešvari poli
tika, ydinga savivalda, jos virs
ta verslu. Iš čia - partijų gau
sa, politinių šundaktarių, už
kalbėtojų, burtininkų dariniai, 
kurie, mulkindami abejinguo
sius bei formaliuosius pilie
čius, ateina į valdžią, nedirba 
pastarųjų labui, o tarpsta iš 
politinio verslo. Toms parti
joms nenaudinga, kad būtų 
ugdoma ir telktųsi pilietinė 
visuomenė, nes jos netektų 
"pacientų'', iš kurių mulkini
mo gyvena. 

Ką daryti, kaip netikrų 
partijų atsikratyti, kaip savi
valdos mechanizmą įvaldyti, 
kaip blogas priežastis, o ne 
pasekmes šalinti, kaip forma
liuosius ir abejinguosius pilie
čius tikraisiais "padaryti"? 

Svarbiausia ir sunkiausia 
yra paskutinė, tikro piliečio 
problema, su kuria susidoro
jus kitos išnyktų savaime. Jei 
medicina ligoniams gydyti turi 
specialistus, sveikatingumu 
rūpintis visą sistemą, tai pilie
tinės visuomenės ugdymas, 
savivaldos ir valstybingumo 
tvirtinimas paliktas savitar
nai, todėl tikrų piliečių - ma
žuma, todėl savivaldos kokybė 
prasta. Žinant, kad tikras pi
lietis turi būti doras, savo tau
tai ir valstybei ištikimas, išsi
lavinęs, išmanantis valstybės 
reikalų tvarkymo pagrindus, 
t.y. politizuotas žmogus, ug
dymu turi rūpintis šeima, mo
kykla, Bažnyčia, bendruome
nė, valstybė. Kol valstybė ne
sutvirtėjusi, trapi, nepajėgia 
ar nenori rūpintis piliečių ug
dymu, iš tikrųjų lieka savi
tarna. Išskirtiniu savitarnos 
veiksniu laikytina vietos bend
ruomenė, kurioje žmogus gy
vena. Savivaldos pradai yra 
bendruomeninėje gyvenseno
je. Thi savotiška, tačiau veiks
minga liaudies medicina pi
liečio sveikatingumu rūpintis, 

savivaldai ir valstybingumui 
tvirtinti. Nepaisant biurokra
tinių stabdžių, Lietuvoje vie
tos bendruomenės kuriasi. Iš 
komunistinio ir ateistinio auk
lėjimo išsilaisvinęs žmogus, 
per tą auklėjimą patyręs prie
vartinį kolektyvizmą, susveti
mėjimą, dorovės nuosmukį, 
deda pastangas tikram bend
ruomeniškumui atgaivinti, 
talkos būdu spręsti bendrus 
reikalus, tvirtinti savivaldą. 
Kiekvienoje bendruomenėje 
rasime išmintingesnių, labiau 
išprususių žmonių, kurie gali 
padėti nesusivokiantiesiems 
aiškinti tautos, valstybės san
daros ir raidos reikalus, jų 
svarbą asmeniniame gyveni
me. Tudėl bendruomenių kū
rimąsi, jų veiklą reikia laikyti 
pilietiškumo mokykla, pilieti
nės visuomenės formavimo 
pagrindu. 

Grįžkime prie pradžios -
kovos su blogų pasekmių prie
žastimis. Ar bendruomenė pa
jėgi su jomis kovoti? 

Nesena prezidentinė kri
zė Lietuvoje -visuomenės viš
takumo pasekmė. Jei prezi
dento rinkiminio vajaus metu 
bendruomenės būtų išsiaiški
nusios prezidento teises ir ga
lias, visuomenė nebūtų pa
kliuvusi į nerealių pažadų 
pinkles, R. Paksas tikrai ne
būtų buvęs išrinktas. Deja, 
bendruomenių kūrimasis, jų 
veikla tik neseniai prasidėjo, 
o neorganizuota, neapsišvie
tusi minia paprastai vadovau
jasi ne protu, išmintimi, o 
emocijomis. Emocijoms su
kelti pilkųjų, juodųjų teclm.o
logijų ir net modernios juodo
sios magijos šių dienų mani
puliatoriai turi pakankamai. 

Politika ir medicina, regis, 
tolimos sritys, tačiau iš paly
ginimo, iš poveikio būdo pa
našumo galima pasimokyti; 
norint išvengti blogų pasek
mių, reikia vengti jų priežas
čių, rūpintis savo pilietine 
sveikata. Esminis pilietinės 
sveikatos šaltinis yra veiks
mingos vietos bendruomenės, 
kurios ir yra tikrosios savival
dos lopšys. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>~.A.L LEP.A.c:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOJ0MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdieninių 
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 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podolinimos netoikomos) 

l metų 1.55% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamas 1.00% 
Neša metines ar sudėtines 
polūkanas 

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

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

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

1-J-A_V __ D_O_L E-R-1 Ų--KA_S_D_I E-N-1 N-1 Ų--l 270- 364 d ienų 
l metų 

PALU KANŲ 0.20% 2 metų 

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

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI ! ~:!~ 
NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiois 
Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% t-----------.1 

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

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito poskolos suteikiamos 4 metų 
pagal poreikalovimą 

1-------------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 

Vi_si. po~~!kti .nuoš.imč!?i goli 
bull ke1c1om1 be 1spėpmo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir oukščiou 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

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 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

,;)~~-~;t-':'::-~--\i,i-~ ;.)"..;,.,.":;:-..<. 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS SALFASS jubiliejinės žaidynės 

Toronto "Aušros" berniukų (13-14 m.) C krepšinio komanda 
laimėjusi trečią vietą ir bronzos medaliJIS ŠALFASS varžybo
se, vykusiose š.m. gegužės 22-23 d.d. Cikagoje. Stovį (iš k.) 
treneris Jonas Putrimas, Aras Puodžiūnas, Martynas Sirvins
kas, Gytis Pabedinskas, Lukas Kartavičius, Andrius Trussow; 
pirmoje eilėje (iš k.) Lukas Gabrys, Mykolas Halpin ir Paulius 
Putrimas Ntr. A. Pabedinsko 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio ly

gos (LKL) čempione antrus 
metus iš eilės tapo Vilniaus 
"Lietuvos ryto" komanda. Ri
mo Kurtinaičio treniruojami 
vilniečiai sostinėje rezultatu 
80:71 laimėjo lemiamas sep
tintąsias baigmės rungtynes 
prieš Kauno "Žalgirį" ir seri
joje iki keturių pergalių trium
favo 4:3. Pajėgiausios šalies 
komandos titulą "Lietuvos ry
tas" iškovojo penktą kartą 
klubo istorijoj. Anksčiau čem
pionų žiedai vilniečiams atite
ko 2000, 2002, 2006 ir 2009 
metais. Be to, jiems atvėrė ke
lią į kito sezono Eurolygą. 

įveikė Daniją, 31:7 nugalėjo 
Vengriją, 46:0 sutriuškino 
Norvegiją bei 0:12 pralaimėjo 
Prancūzijos septyniukei. Pu
siaubaigmėje Lietuvos rinkti
nė po atkaklios kovos 19:21 
turėjo pripažinti Ispanijos 
regbininkų pranašumą, o susi
tikime dėl trečiosios vietos 
31:0 nugalėjo Andorą. 

Viršuje: Toronto "Aušra", vyrų A komanda, laimėjusi sidabro medalius Klyvlande, OH, vyku
siose ŠALFASS 60 metų jubiliejinėse varžybose š.m. balandžio 30 - gegužės 2 d.d.; apačioje -
New Jersey "Liepsna" dalyvavusi jubiliejinėse ŠALFASS žaidynėse 

• Berniukas - stebuklas. 
Paauglys - sensacija. Tokių 
epitetų Lukui Veržbickui pa
žėrė JAV žurnalas "Running 
Times", išrinkęs perspektyvų 
bėgiką viršelio veidu. Jam vos 
septyniolika, bet L. Veržbic
kas ir sporto žinovai nebijo 
kalbėti apie perspektyvą ne 
tik patekti į olimpines žaidy
nes, bet ir užlipti ant nugalė
tojų pakylos. 

• Gegužės 22 d. Kazlų 
Rūdos aerodrome vykusiame 
antrajame "Drag" čempiona
to rate buvo pasiektas rekor
das. Tako ilgis - 1/4 mylios 
( 402,336 m.). Aivaras Štikelis, 
specialios konstrukcijos auto
mobilio BMW (variklio galin
gumas - virš 850 arklio galių) 
vairuotojas, taką įveikė per 
9.92 sek. Greitis baigmės me
tu siekė 238 km/h. Šis rezulta
tas tapo ne tik tako, bet ir ga
liniais ratais varomų automo
bilių Lietuvos rekordu, teigia
ma pranešime žiniasklaidai. 

• Danijos Odense mieste 
vykusio Europos regbio-7 
čempionato atrankos varžybų 
antrojo rato varžybose Lietu
vos rinktinė užėmė trečiąją 
vietą. Augusto Taralio treni
ruojami lietuviai dešimties 
klubų varžybų A grupėje 24:7 

• Neseniai Lietuvos tauti
niame olimpiniame komitete 
aptariant pasirengimą pirmo
sioms jaunimo olimpinėms 
žaidynėms Singapūre mūsų 
šalies lengvaatlečių planuose 
buvo iškovoti keturi keliala
piai. Praėjusį savaitgalį Mask
voje vyko Europos atrankos 
varžybos, po kurių paaiškėjo, 
kad planai įvykdyti su kaupu. 
Teisę dalyvauti jaunimo olim
pinėse žaidynėse iškovojo net 
šeši Lietuvos lengvaatlečiai, 
daugiau negu bet kurios kitos 
sporto šakos atstovų. 

• Lahti (Suomija) vyku
siame Europos šaudymo į 
skraidančius taikinius taurės 
rate vėl puikiai pasirodė Lie
tuvos rinktinės vadovas Ro
naldas Račinskas. Atrankos 
varžybose jis pataikė į 119 tai
kinių iš 125 galimų ir po papil
domo persišaudymo su dar 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9A 5G l 

Neteisėti statiniai 
Bendrovės "Sabonio klu

bas ir partneriai" Kuršių nerijo
je pastatyti neteisėti statiniai, 
Aukščiausiojo teismo spren
dimu, turės būti nugriauti, bend
rovei pralaimėjus puspenktų 
metų trukusią bylą. (Liet.rytas) 

keturiais tokį patį rezultatą 
parodžiusiais sportininkais 
pateko tarp šešių baigmės da
lyvių. Baigmės serijoje, sukly
dęs vos 1 kartą, lietuvis pasi
vijo 4 varžovus - visų jų rezul
tatas 143 iš 150. Varžybų nu
galėtojas suomis Tuomo Val
keapaa pataikė į 145 taikinius. 
Varžybų prizininkai paaiškėjo 
po papildomo persišaudymo 
iki pirmos klaidos. Ronaldas 
pataikė 11 papildomų taikinių 
ir užėmė 4 vietą. Neoficialiais 
išankstiniais skaičiavimais ši
to užtenka, kad lietuvis taptų 
2010 metų viso sezono įskaitos 
absoliučiu nugalėtoju. VP 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-5531 

Elektronin is paštas : klfondas@on.aibn.com 

Jūsų utelkta pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol. , 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentit stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija, "Hus
gvarna Lietuva" ir muzikos 
agentūra "Combo" š.m. ge
gužės 15 d. suorganizavo de
vintąjį atvirąjį medkirčių 
čempionatą, kuriame varžė
si 30 dalyvių iš Lietuvos, 
Estijos, Gudijos, tarp jų ir 
viena moteris. Nuotraukoje 
- varžybų laimėtojas GE
DIMINAS STASIŪNAS, 20 
metų amžiaus. Antrą ir tre
čią vietas pasidalino Gudi
jos atstovai. Medkirčiai tu
rėjo įveikti penkias rungtis. 

Trys geriausi Lietuvos medkirčiai dalyvaus pasaulio čempio
nate Kroatijoje š.m. rugsėjo mėn. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road 104-3945 Doug eavens Blvd. 
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DENTAL CARE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. M:atiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 



Geros nuotaikos diena 

"Šypseniukai" - renginio "Laba diena, Lietuva" suvenyras 

Gegužės 25 d. Lietuvos miestuose - Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Ignalinoje, Jonavoje - svetingo visuomeninio ju
dėjimo grupės "Aš Lietuva", "Darom", "Kitas variantas" Lie
tuvoje ir užsienyje gyvenančius tautiečius pakvietė į svetingo 
bendravimo ir draugiškumo šventę, kviesdami daugiau šypso
tis. Tą dieną surengtos "šypseniukų" dirbtuvės, Vilniuje, Ro
tušės aikštėje, gyvoji pasisveikinimo skulptūra priminė, kad 
gera nuotaika ir šypsena labiausiai puošia mūsų gyyenimą, 
stiprina draugystę ir pasitikėjimą. Į 3 min. trukmės "Šypsenų 
sąšauką" tarp Lietuvos miestų atsiliepė ir tautiečiai, gyvenan
tys JAV, D. Britanijoje, Airijoje, Norvegijoje, Danijoje - iš viso 
19 valstybių. Rengėjai tikisi, kad malonaus bendravimo diena 
ir šypsenos pasiliks Lietuvoje ilgesniam laikui. Inf. 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

)> visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

)>konkurencinės kainos -pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

)>dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninės žalos, atsiradu ios ryšium su kūno 

užalojimu iši vk jima 
• imigracija į Kanadą 
• testam ntų sudarymas 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavima 
• kon uJtacijo Lietuv re publik teisė klausimai 

295 The West Mali 6th F lool'. Toronto, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa. 416 236-1809 
Tinklalapis: WW\ .pacclawfirm.com L paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

HlROPoms ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O KAUSMAI 

... PĖDO KAU MAI 

,._ PIRŠTŲ DEFORMACIJO 

... NAGŲ DEF RMAC!JO IR 

GRYBELI IAI SUSIRG IMAI „ ĮAUGĘ AGA I 

... VTETl Ė NEJAUTRA IR 

HlRURGINIS GYDYMAS 

... SE lORŲ PĖDŲ PRI ŽIŪRA 

IR EISE O SUTRfKIMAI 

• PĖDO DEFORMA IJŲ 
/A'~rnll TAlSYMASORTOP OI WS 

INDĖKLAI 

• PRllMAME VI US 
i_:::=._-.1 PLANI IU DRAUDIMUS 

• TERILO IRA KJAJ 

JUS PRJIMAME: 
CASTER, Ont. TE L. (905) 648-9176 
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Rytdienos mokslininkai 
ugdomi šiandien 

Lietuvoje surengta "Idėjų 
mugė", į kurią buvo kviečiami 
dalyvauti moksleiviai, ban
dantys ką nors patobulinti, iš
rasti ar tiesiog turintys pasiū
lymų tikriems mokslininkams. 
Jie turėjo progos susitikti su 
įvairių sričių mokslininkais, 
pasikalbėti apie savo tyrimus 
ar išradimus, gauti naudingų 
patarimų. Karolina Subko do
mėjosi pelkinio gailio gydo
momis savybėmis ir galimybe 
pritaikyti šį augalą nuskaus
minamų vaistų gamybai. Kiti 
moksleiviai siūlė švarios ener
gijos gavybos šaltinius iš aug
menijos. Mugės dalyviai turė- "Idėjų mugėje" jaunieji išradėjai turėjo progos susipažinti su 
jo progos stebėti chemijos ir bendraamžių technine kūryba, sulaukti tikrų mokslininkų 
fizikos bandymus. Šio ren- paskatinimų ar patarimų 
ginio tikslas - suburti ir ska-
tinti gabius mokslui ir technikai, smalsius aplinkai Lietuvos moksleivius, padėti pasirengti 
jiems Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų kūrybos baigiamajam ratui. Inf. 

IŠ MOKSLEIVI~ KURYBOS 

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, Šakių rajonas, 3 B klasės mokinių 
rašiniai iš ciklo Laisvės viltis. Atsiuntė mkt. Valerija Vilčinskienė 

Mano Lietuva. Čia mūsų gimtinė, čia mes 
gimėme, čia augame. Mes mylime savo gimti
nę Lietuvą. Kad ir kokia maža ji bebūtų, ji vis 
tiek mūsų Lietuva. Čia mūsų namai. Čia gimė 
žmonės, kurie gynė mūsų šalį. Ir mes ginsime 
savo mažąją Lietuvą. Tomas Adomaitis 

*** 
Lietuva įdomi ir gera. Ji - mūsų tėvynė. 

Mes čia užaugome. Mes nenorime niekam 
tarnauti, jei reikės, turėsime apginti savo Lie
tuvą. Jonas Užupis 

*** 
Aš pabundu rytais ir mano gyvenimas tę

siasi. Jis tęsis ilgai, iki pat gyvenimo pabai
gos ... Seniai Lietuvoje gyveno karalius Min
daugas, dosnus, rūpestingas. Gyveno laimin
gai, kol Lietuvą nepradėjo puldinėti kryžiuo
čiai, kalavijuočiai. Jie aprimdavo ir vėl puldi
nėdavo mūsų šalį. Ir Mindaugas, norėdamas 
apsaugoti Lietuvą nuo kryžiuočių ir kalavijuo
čių, ją suvienijo, pats apsikrikštijo. Tai buvo 
labai seniai.. . 

O 1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje Lietu
vos taryba paskelbė, kad Lietuva nepriklauso
ma valstybė. Pirmasis Lietuvos prezidentas 
buvo Antanas Smetona. Netrukus buvo sukur
tas Lietuvos himnas, herbas, vėliava. Tautišką 

giesmę sukūrė Vincas Kudirka. Visi žmonės 
nori būti laisvi ir nepriklausomi. Nuo Min
daugo laikų Lietuva niekada neprarado vilties 
būti laisva. Antanas Smetona, Jonas Basana
vičius, Simonas Daukantas, Vincas Kudirka 
kovojo už laisvę Lietuvai ir sau. Po 11 Pasauli
nio karo, vokiečiams pasitraukus, kai Lietuvą 
užėmė rusai, lietuviai ėjo į miškus, pradėjo 
partizaninį karą. Jie visi troško būti laisvi. Jų 
kova buvo beviltiška, bet teisinga. Lietuva tar
si mažas trupinėlis pasaulyje. 

Mūsų miestelis tai tarsi viena šeima, gyve
nanti Lietuvoje. Lietuvoje visi trokšta būti 
laisvi, net ir kitos šalys nori būti laisvos. Visa 
mūsų besisukanti planeta taip pat nori būti 
laisva ir nepriklausoma. Mano Lietuva bus 
stipri ir teisinga, mūsų niekas nepuls, nes mes 
apginsime savo šalį. Mes įveiksime visus gri
pus, epidemijas, Lietuva pati išsikapstys ir iš
vengs visų problemų. Aš apginsiu savo žmo
nes ir kraštą. Mano kraštas bus saugus amži
nai. Lietuva man amžina, vienintelė man ir 
gera. Čia mano žemė. Mūsų seneliai ir tėvai 
norėjo gyventi ir dirbti laisvoje šalyje. Norė
čiau ir aš. Turiu viltį, jog užaugęs galėsiu lais
vai reikšti savo mintis, norus, mokytis, dirbti ir 
keliauti. Vilius Jurkšaitis 

Kanados lietuvių jaunimo sajungos XIII Kongreso Pietų Amerikoje dalyviai 
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TEISININKUI 

AtA 
PETRUIBREICHMANUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame folkloristei 
GENOVAITEI BREICHMANIENEI, jų sūnui 
GEDTh1INUI ir dukteriai GIEDREI su šeimomis -

Alė Rūta-Arbienė ir duktė Rasa su ryru 

AtA 
PETRUIBREICHMANUI 

mirus, 
jo žmonai GENOVAITEI BREICHMANIENEI, "Gy

vataro" steigėjai ir ilgametei vadovei, sūnui GEDI

MINUI, dukrai GIEDREI su šeimomis reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Lietuvių tautinių šokių institutas 
LTŠIĮLFDI Inc. valdyba ir taryba 

AtA 
PETRUIBREICHMANUI 

mirus, 
nuoširdžią draugišką užuojautą reiškiame jo žmonai 

GENOVAITEI, sūnui GEDIMINUI, dukrelei GIED

REI ir vaikaičiams -
Hamiltono "Rambyno" lietuviai 

AtA 
PETRUIBREICHMANUI 

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną, mūsų būrelio narę, 

skautininkę sesę GENOVAITĘ ir jos šeimą nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų" būrelis 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA 

EDMUNDAS MALKUS, 
gyvenęs Seaforth, mirė Londono universitetinėje ligoni
nėje 2010 m. gegužės 13 d. Anksčiau, 2006 m. rugpjūčio 
6 d. mirė jo žmona Rūta. Liko liūdintys vaikai Vida Wil
son ir jos vyras Bob, Beata Spraggs ir J ohn, Monica Mal
kus, Donna Kimball ir Randy, Ed Malkus ir Turesa Yim, 
vaikaičiai Katherine, Andrea, Danielle, Annikke, Lllian, 
Brittany, Adam, Spencer ir Nathan; brolienė T. Sprogis 
Londone; sesuo Aldona Čekavičienė Lietuvoje. Laido
tuvių apeigos tik šeimai vyks Woodland kapinėse. Norin
tys pareikšti užuojautą yra kviečiami aukoti Seaforth 
Community Hospital Foundation, Doctors without 
Borders arba Heart and Stroke Foundation (internetu 
www.ontariocremationservices.ca arba telefonu 519 
472-2200 arba nemokamai 1-877-472-2204). 

Šeima 

~<. E S '''\ l i'I >\ S 
ART STUD•O 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas {905) 510-4707 
El.paštas: kkesmlnas@hotmall.com 

PADĖKA 
A t A 

EDMUNDAS JURCEVIČIUS 
gimė 1955 m. birielio 17 d., mirė staigiai Headwaters 

Health Centre ligoninėje, Orangeville, ON, 
2010 kovo 11 d. 

Sūnus a.a. Vaclovo ir Sofi
jos Jurevičių. Liko liūdintys 
vaikai Casandra, Carli ir Ilis
tan, sesuo Daina ir jos vyras 
Bronius Baronaitis, sūnėnai 
Kęstutis, Vytautas ir Vaclovas. 
Jo labai pasiges ir kiti giminės 
bei artimieji, daugybė draugų. 
Velionis palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugo
je. Vietoje gėlių, norintys jo 
atminimą pagerbti buvo kvie
čiami aukoti jo vaikų paramos fondui. Dėkojame vi
siems už aukas, už palydėjimą jo į amžino poilsio vie
tą, už užuojautos žodžius ir parodytą šilumą bei meilę. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

narną/condo, 

kai yra aukščiausios 

kainos ir 
GERIAUSIA PIRKTI, 

kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

ŠEIMA 

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

ar i namus 416-231-4937 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIESSEZONINIS ORO SILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

B • .Jareokal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS R0ŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(nuo 1919 metų) 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(į pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MBZ 2X3 

.& 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 

KAITYTOJAI PASISAKO 

MmTIES PRANEŠIMAS 

Esu Marijampolės kolegi
jos Verslo ir technologijų fa
kulteto dekanas Vladas Ber
žanskis. Informuoju, kad mirė 
buvusi mūsų mokyklos dar
buotoja Julija Šelmienė-Kli
šonytė. Kiek žinau, ji keletą 
straipsnelių yra rašiusi ir Jūsų 
leidžiamam laikraščiui. Jeigu 
reikėtų kokios nors informaci
jos ar šiaip kas galėtų sudo
minti, mielai bendrautume. 
Mano el.paštas \'4Berzanskis 
@marko.lt. 

Kūrybinės Jums sėkmės. 
Ačiū už lietuviškos dvasios pa
laikymą. Pagarbiai, 

Vladas Berianskis 

GRIAUS TILTO 
SKULPTŪRAS 

Kasmet į Lietuvą atva
žiuoja daug turistų iš įvairių 
pasaulio šalių, ir kai tik pama
to žaliąjį tiltą su sovietinėmis 
skulptūromis, tai jie pasijau
čia lyg būtų kokiame Rusijos 
mieste. Man irgi buvo keista ir 
kartu pikta, kad Lietuva jau 
20 metų, kai yra nepriklauso
ma, ir dar ant to tilto stovi tie 
sovietiniai "balvonai". Tudėl 
aš visą laiką kovojau dėl paša
linimo tų sovietinių simbolių, 
rašydamas protesto laiškus 
buvusiems Vilniaus merams, 
kultūros ministerijai ir kitoms 
valdžios įstaigoms. 

Jie man atrašydavo teisin
damiesi, kad tai yra dalis Lie
tuvos istorijos, kultūros paliki
mas, meniški darbai ir kito
kias nesąmones ir todėl jų 
griauti negalima. Ir dabar la
bai apsidžiaugiau, kad paga
liau dabartinis Vilniaus meras 
Vilius Navickas neslepia pla
nų atsikratyti sovietinėmis 
Žaliojo tilto skulptūromis. Jas 
nuversti Navickas pažadėjo, 
kai išgirs žinią, kad kultūros 
paveldo departamentas iš
brauks jas iš valstybės saugoti
nų objektų sąrašo. Aš manau, 
kad mes, Kanados lietuviai, 
turėtume rašyti Vilniaus me
rui Navickui padėkos laiškus 
už tokį narsų žygį. 
L. Stankevičius, Montreal, QC 

JOI'VA CONSTRUCI10N. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pinu kdiaųjantiems Į ulsienĮ Ir 
mykstantiems Į Kanadą. Skam· 
binti Mariui Rusinui tel 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

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). 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kulia§ius 



Motinų pagerbimui gegužės 10 d. Thronto Lietuvių Namai parū
pino Motinos dienos rožią puokštę Labdaros slaugos namams. 
Puokštė pastatyta Labdaros prieangyje, o i kambarius parsinešti 
gyventojos gavo sodo gėlelių - konvaliją, neužmirštuolią. Motiną 
pagerbime akordeonu grojo svečias iš Punsko Juozas Bancevi
čius, kuriam pritarė slaugos namų darbuotojai. VB 

l -
/ \ ~ 

DĖMESIO! 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

KLB Toronto apylinkės Tarybos 

VISUOTINIAME ATASKAITINIAME 
SUSIRINKIME 

š.m. gruodžio 1, pirmadienį, 7 .30 v.v. 
To ronto Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant 
laikraščio lipdės su jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją 
atnaujinkite. Tuo sutaupysite administracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 
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FOUR ~ POINTS 
BY SHE!i!ATON 

TORONTO LAKESHORE 

IX Dainų šventės proga 
SPECIALIOS KAINOS 

nuo $115 + tax 

Birželio 30 - liepos 6 d.d. 

REZERVUOKITE KAMBARIUS 

Tul. 1-800-368-7764 
arba 

wmv.four.pointstoronto.com 

KODAS NUOLAIDAI - LIF30A 
1926 Lake Sbore Blvd. W. prie W"mdermere g. 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Torontiečiai 
VIDA NAUDŽIŪN~Ė 
ir VITAS NAUDŽIUNAS 
šį paVllllarį abu baigė univer
sitetus bakalauro laipsniu. 
Vida studijavo biologiją ir 
prancūzų kalbą Thronto uni
versitete, brolis Vitas - spor
to mediciną Urbana Univer
sity (Urbana, OH), abu žada 
toliau mokytis. Jie -Thronto 
Maironio mokyklos ir aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientai, dalyvauJa lietu
viškoje veikloje. Vida yra Ka
nados lietuvių jaunimo są
jungos valdybos narė. 
SVEIKINAME IR. LINKIME 

SĖKMĖS! 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
v idaus 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 

• Fa~ are b~d on roondmp and are val1d for trawl beC'\Ve'en 5/ 01/ 10 6 /25/ 10. Minimum sr.ay; the nighl betw~n S.cnurd.iy and SurKlay. Maximum stay: 30 days. Child dt:scoum: 25'. dlscoum for ch1ldr~n bttwL"""'<'-ll 2 and 11 years old No Smpowrs. 
CJ\D200.00 c.>ncell<ltion r.e up until 1 d.>y priar co depanun>. C.n am cond1uons and mmccions may apply. Offur i< sub1occ co fimited dVailab~ity, ch•nge <IJld withdrawal wnhou< noace. Tax.,,; may vMy from CAD l 75.00 CAD42S.OO •pproxiniac<ly 
d~pendmg on destinanon. 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį Šv. Komuni

jos pamaldos 11.15 v.r. Pamal
dų metu vyks sekmadienio tiky
bos pamokos, po jų konfirman
tų pamoka. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Anapilio žinios 
• Praėjusį savaitgalį Delhi 

Šv. Kazimiero parapijoje Pir
mąją Komuniją priėmė Gab
rielė Paulauskaitė ir Liana Par
gauskaitė. 

• Praėjusį sekmadienį pasi
baigė Mississauga mieste vykęs 
daugiakultūrinis "Carassauga" 
renginys, kuriame lietuviams 
atstovavo Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūris Anapilio 
sodyboje įrengtame paviljone. 
Programą atliko: skrabalų 
meistras iš Lietuvos Regiman
tas Šilinskas, "Atžalyno" ir 
"Gintaro" taut. šokių grupės, 
Anapilio vaikų choras "Ginta
rėliai" ir kapela "Sūduva". Ren
ginys buvo labai sėkmingas. 

• Birželio 4, pirmąjį mėnesio 
penktadienį, Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišios bus ir po pietų 
3 val., o po Mišių - Šv. Valanda 
prie išstatyto švenčiausiojo. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 6, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
vyks kapinių koplyčioje: 2.30 v. 
p.p. bus giedamas Rožinis už 
mirusius, o 3 v.p.p. - gedulinės 
Mišios, kurių metu pamokslą 
sakys naujasis Prisikėlimo para
pijos klebonas kun. Juozas Žu
kauskas, OFM. Mokyklinis au
tobusas veš maldininkus į pa
maldas nuo "Vilniaus rūmų" 2 v. 
p.p., o atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 

• Dėl kapinių lankymo die
nos Mišios Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje ateinantį 
savaitgalį bus ne sekmadienį, bet 
birželio 5, šeštadienį, 2 v.p.p. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 6 bus ruošiami 
KLKM dr-jos skyriaus Anapilio 
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 tiktai 10 val. ryto. 

• Birželio 12-13 dienų sa
vaitgalį Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje Mišios bus aukojamos ne 
šeštadienį, bet sekmadienį 3 v.p.p. 

• Wasaga Beach miesto 
apylinkės LB valdyba organi
zuoja autobusą į IX dainų šven
tę. Autobusas važiuos nuo Ge
rojo Ganytojo šventovės į Dainų 
šventės koncertą Hershey Cent
re, Mississauga mieste, liepos 4 
d. ir po koncerto vėl grįš atgal. 
Daugiau žinių teikia Joana Dū
dienė 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". Taip 
pat galima įsigyti automobiams 
lietuviškų lipinukų, o kapinių 
lankymo dienai - žvakių. 

lrORONll'O 2-0'H 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

•Sekmadienį per 10.45 v.r. 
Mišias, giedant "Volungės" cho
rui, vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą Livijai Čygaitei, Emilijai 
Gutauskaitei, Jūrai Kalinaus
kaitei, Vaivai Slapšytei, Andriui 
Trussow ir Elenutei Zubrickaitei. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą penktad. po vakarinių 7 v. 
Mišių vyksta šv. Valanda supa
laiminimu Švenčiausiuoju. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. 
Pirmą šeštad. Gyvojo rožinio 
draugijos nariai 10.30 v.r. ren
kasi Rožinio maldai ir Mišiom. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus Širdies garbinimui. 
Jėzaus širdies litanija bus skai
toma šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmad. po 10.45 v.r. Mišių. 

• Trėmimų į Sibirą minė
jimą rengia Kanados baltiečių 
federacija šios parapijos šven
tovėje birželio 14, pirmad., 7 v.v. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Jessica Thorn ir An
thony Yanuziello. 

• Pakrikštytas Aleksand
ras, Nijolės (Bražėnaitės) ir Re
migijaus Gudaičių sūnus. 

• Bilietai į Dainų šventės 
renginius bus platinami birželio 
13 d. parapijos salėj. Į Dainų 
šventės koncertą vyks autobusas 
nuo šios parapijos. Žr. skelbimą 
žemiau. 

• Birželio mėnesio savait
galiais bus organizuojama talka 
"Kretingos" stovyklavietei pa
ruošti vasaros stovykloms. Dar
bo yra daug, todėl į pagalbą 
yra kviečiami savanoriai, kurie 
bus aprūpinti maistu ir nakvy
ne. Kas gali prisidėti, yra pra
šomi susisiekti su Rūta J aglo
witz, parapijos tarybos stovyk
lavietės priežiūros sekcijos pir
mininke - 416 622-9919. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 6: 8 v.r. už a.a. Augustiną ir 
Eugeniją Underius; 9 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius; 
10.45 v.r. už a.a. Joną Simkų, už 
a.a. Laimutį Dūdą ir už a.a. 
Inocentą Jurcevičių bei šeimos 
mirusius; 12.15 v.d. už a.a. Juozą 
Oleką. 

PADĖKA 
Šv. Jono lietuvių kapinių 

mašinų vaJUI surinkta 
51,380.00 dol. aukų. Kapinių 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukojusiems. 

• Mišios birželio 6, sek
mad.: 9.30 v.r. už Vl. Pūtvio 
šaulių kuopos mirusius narius; 
11 v.r. už parapiją; Vasagoje 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
birželio 5, šeštad., 2 v.p.p. už 
a.a. Antaniną Vasiukevičienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
birželio 5, šeštad., 3 v.p.p. už 
Dručkų šeimos mirusius. 

• Dėkojame visiems sava
noriams, prisidėjusiems prie 
sėkmingo Moterų draugijos su
organizuoto vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimo, kuris 
įvyko gegužės 29 d. 

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

• Pirmos Komunijos pa
maldos - sekmadienį, birželio 
27, 11.15 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• 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! Prašo
me sugrąžinti užpildytus regist
racijos lapus ateinantiems moks
lo metams. Nauji 2010-2011 
mokslo metai prasidės rugsėjo 
18 d. 

• Dėmesio, abiturientai ir 
tėveliai! Mokslo metų pabaiga 
artėja. Mokytojai, tėvų komite
tas ir mokyklos administracija 
ruošiasi pagerbti 8 sk. ir litua
nistinių kursų abiturientus. Mi
šios, iškilminga vakarienė su 
vynu ir diplomų įteikimas įvyks 
penktadienį, birželio 4, Prisikė
limo parapijoje. Mišių pradžia 
- 6 v.v.; abiturientai prašomi at
vykti 5.30 v.v. Bilietai - abitu
rientams nemokamai, suaugu
siems - $40 asmeniui; vaikams 
iki 7 m. nemokamai, nuo 7-16 
m. - $15. Bilietus galima įsigyti 
pas K. Dambaraitę-J anowicz, 
tel. 905 602-9231. Kartu galite 
užsisakyti užbaigimo iškilmių 
mokinių grupinę nuotrauką už 
$5. Daugiau informacijos laiške 
abiturientų tėveliams. 

• Aukštesniųjų lituanisti
nių pamokų paskutinė mokslo 
metų diena buvo gegužės 29. 

• Toronto Maironio mo
kyklos paskutinį mokslo metų 
šeštadienį, birželio 12, pamo
kos vyks nuo 9 v.r. iki 11 v.r. 
Prašome atsiimti vaikus vieną 
valandą anksčiau negu visada. 

Živilė 

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) 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 

Aušros Vartų parapija 
Montrealio Aušros Vartų parapijos komitetas pasiskirstė 

pareigomis: pirmininkas - Haroldas Celtorius, pirmininko pa
vaduotojas -Alex Piešina, sekretorė - Stefanija Jutuvienė, iždi
ninkas - Petras Paulauskas ir valdybos nariai: Daiva J augelytė
Zlatkovic ir Stasė Budrevičiūtė. NB 

Sekmadienį, gegužės 30, įvyko Montrealio lietuvių choro 
koncertas parapijos salėje. Gražiai papuošta salė sutraukė daug 
žmonių. Koncertas buvo gražus. Po to vyko loterija, veikė ba
ras. Visi smagiai praleido popietę. 

Danutė Staškevičienė po sunkios operacijos dabar sveiksta 
poilsio namuose Verdune. 

Per gegužės mėnesį Aušros Vartų par. choras kartu su sol. 
A. Kebliu gražiai giedodavo Marijos litaniją. Viešnia iš Lietu
vos sol. Elena Grumbinienė kas sekmadienį giedodavo su 
choru. 

Atitaisymas. TŽ nr. 20 po nuotrauka pažymėta, kad "sve
čiai iš Bostono". Turi būti - buvęs parapijietis komp. Gerard 
Dube, viešnia iš Lietuvos E. Grumbinienė ir montrealietis R. 
J akubauskas. Atsiprašome. 

Šv. Kazimiero parapija 
Kleb. knn. Aloyzas Volskis sekmadienį, gegužės 30, po šv. 

Mišių išskrido į Lietuvą aplankyti mamos. Sugrįš į Montrealį 
birželio 12, šeštadienį. Klebonas pranešė, kad nuo liepos l d. 
pradės eiti pareigas Detroito arkivyskupijoje. Šešerių metų su
tartis dirbti Šv. Kazimiero parapijoje užsibaigs birželio pa
baigoje. Paskutines Mišias Šv. Kazimiero šventovėj aukos bir
želio 27 d. 

Parapijos komitetas labai dėkoja aukojusiems šventovės 
bokšto remontui. Au~ojo: $100 - A. Kringelienė, K.J. Mickai, 
L. Mikalajūnienė, A. Slekienė. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E. BROU IL L ETTE, C A STELLI 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 FAX: (514) 766-1349 

Labdaros fondo žinios 
• Gegužės 27 d. įvyko Lab

daros fondo lėšų telkimo komi
teto posėdis, kuriame aptarti 
ateities planai ir Slaugos namų 
uždengto įėjimo užbaigimo de
talės. Sveikiname naujas komi
teto nares Gail J aseliūnienę ir 
Genę Kobelskienę. Gegužės 18 
d. įvyko Labdaros fondo valdy
bos posėdis, kuriame nariai bu
vo supažindinti su Sveikatos 
ministerijos taisyklių pakeiti
mais. Labdaros fondo valdyba 
turės pasirašyti sutartį "Long
Term Care Home Service Ac
countability Agreement" su ra
jonine sveikatos administracija 
LHIN (Local Health Integ
ration Network). Sutartis pri-

valoma ne tik Slaugos namams, 
bet ir ligoninėms bei kitom 
įstaigom, jeigu toliau nori gauti 
valdžios finansinę paramą. 
Sutartis galios nuo š.m. liepos l 
iki 2013 m. kovo 31 d. Norintieji 
susipažinti su detalėmis aplan
kykite Mississauga Halton 
Local Health Integration Net
work tinklalapį www.missis
saugahaltonlhin.on.ca. 

• Labdaros fondo valdyba 
dėkoja Kanados lietuvių fondui 
už $3,600 paramą, už kurią bus 
nupirktos dvi elektrinės lovos 
Slaugos namams. 

• Kitas valdybos posėdis -
birželio 23 d., 7 v.v. Slaugos 
namuose. GP 

A.a. Petro Breichmano at- PARDUODU mažai vartotą tar
minimui Rimas ir Giedra Paulio- kavimo mašiną. Kaina $100. 
niai Tėviškės žiburiams aukojo $50. Tel. 416 626-3822. 

Tėviškės žiburių administracija kapinių lankymo dieną, birželio 
6, bus atidaryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

DALYVAUKIME IX DAINŲ ŠVENTĖJE TORONTE, LIEPOS 2-4 D.D! 
Informacija ir bilietų užsakymas iki birželio 15 d. tinklalapyje www.dainusvente.or1:. 

Bilietai bus parduodami Anapilyje kapų lankymo dieną, birželio 6, ir Prisikėlimo parapijoje birželio 13 d. 

Į Dainų šventės koncertą galite vykti autobusais, kurie važiuos nuo Prisikėlimo parapijos, Anapilio ir ''Vilnius Manor''. 
Kaina: $10 į abi puses. Autobusai išvyks iš šių vietų 12.30 v.p.p. ir parvažiuos iš Hershey Centre tuojaus po koncerto. 

Vietų užsisakymui skambinti vakarais Rūtai Rygelienei 416-234-0545 ar Nijolei Simonavičienei 416-239-7226. 
Mokestį (čekiu) su vardu, pavarde ir išvykimo vieta siųsti Dainų šventės adresu: 

IX Dainų šventė/Autobusai, l Resurrection Rd.,Toronto, ON M9A 5Gl. 
Galima palikti voką Dainų šventės pašto dėžutėje, Prisikėlimo parapijos raštinėje. 




