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Piliečiai ir pilietybės 
Vienas nugalėtas vaikas verkia, kitam būrys draugų 

ploja, kad muštynes laimėjo. Pasipūtęs nugalėtojas pirštu 
graso visiems, kad jo klausytų. 

T AI vaikų pasaulis. Tačiau tas, rodos, juokingai ne
reikšmingas pasaulėlis tolydžio persikelia į didįjį pa
saulį, kur taip pat - vieni nugalėti liūdi, kiti liepia 

stipresnių klausyti ir juos gerbti. Tiesa, dabar įprasta kalbė
ti, kad tas didysis pasaulis sumažėjęs, nes kiekvienam per 
trumpą laiką koją įkelti kitur nebėra jokio vargo. Taip vie
nas per kitą ir plūsta minios į vadinamuosius užsienius - ir 
pasaulio pamatyti, ir civilizuotai pagyventi, ir daugiau pini
gų užsidirbti, gal ir turtuoliais tapti? O labai svarbu ir kitos 
šalies pilietybę priimti, įsitvirtinti, įsiteisinti, susilyginti su 
kitais, kurie renka valdžią ir jaučiasi šalies šeimininkais esą. 
Vilionių, tikslų, reikalų šimtai. Žinoma, trauka stipri į kraš
tus, kur gyvenimo lygis debesis siekia. O tai Amerika. Ji jau 
nebe sapnas, ne svajonė arba prabangos sinonimas. Ji jau 
geroji močiutė visiems iš visur. Ir galinga, pirštu grasinanti 
neklaužadoms. Ir šiandien vis dėlto pasigirsta balsų, kad ji
nai rimtai silpnėjanti. Ir tai ne dėl finansinių bėdų ir ne
lauktų problemų, kurios laikui bėgant praeis, bet dėl savų 
piliečių neištikimybės, vis dažniau pasirodančių išpuolių, 
rodančių, kaip skleidžiasi neapykanta ne tik valdymo struk
tūrai ir valdžiai, bet iš viso - amerikiečiui. Taigi - piliečiai 
prieš piliečius. Neapykanta amerikiečiui sprogo Rugsėjo 
11-osios tragedijoje, ji taip pat pasirodė, kai pilietis gydyto
jas, armijos majoras iššaudė savus kareivius, protestuoda
mas prieš karą Irake ir Afganistane, neapykanta atsikartoja 
atrastose, dar nesprogusiose bombose ir paskutiniame 
Paisai Shahzad suėmime gegužės l d., kai atvirai per pasaulį 
nuskambėjo slaptas užmojis "žudyti amerikiečius". Darosi 
nebeaišku, kuris JAV pilietis yra savas ir kuris svetimas. Tad 
ką gi bereiškia duotos priesaikos ir įgyta pilietybė? 

P RIESAIKA yra susijusi ne tik su sąžine, bet ir su tei
siniu įsipareigojimu, kurį sulaužius gresia bauda. Pati 
pilietybė yra dokumentas, suteikiantis statusą ir pa

tvirtinantis duotą priesaiką. Kad viso to nepaisoma, rodo, 
kad yra kažkas aukščiau, svarbiau, dėl ko reikėtų aukotis ir 
net rizikuoti. Šitaip galima suprasti piliečių išpuolius prieš 
savo valstybę. Klausimas, ar kai kuriems valstybė atrodo sa
va, kai net ir gimimas joje neįstengia sulaikyti priešvalstybi
nių veiksmų? Ši toji padėtis pradeda rodyti netikrą piliety
bės sampratą, ją nuvertinant iki gyvenimiškų priemonių 
lygmens, atsisakant garbės ir pasididžiavimo požiūrio: štai 
aš esu valstybės pilietis. Užtat nenuostabu, kad susirūpinta 
pilietinės visuomenės išlaikymu ar jos kūrimu, kur dar to
kios nėra. Tačiau čia ir vėl kyla klausimas, ar bent dauguma 
teisingai supranta, kas ta pilietinė visuomenė iš tikrųjų yra? 
Jei tapti piliečiu yra maždaug tas pats, kas stoti į bet kokią 
visuomeninę organizaciją, iš kurios gali kada užsimanęs ir 
išstoti - šitokia pilietinė visuomenė nedaug ką reikštų. Tik
roji pilietinė visuomenė turėtų būti sudėta iš sąmoningai 
savo kraštui atsidavusių ir patriotiškai nusiteikusių žmonių. 
O tai jau ne vien tik formalumo reikalas, ne dokumentas. 
Tai auklėjimo reikalas. Kalbant apie Lietuvą - tai tautinio 
auklėjimo reikalas. Emigrantų kraštai tuo reikalu neturėtų 
būti mums pavyzdys. Tačiau vykstant pasirinkimams kur gy
venti, tautų ir kultūrų maišymasis kelia naujų iššūkių, į ku
riuos nevisada tinkamai atsiliepiama. Su tuo jau labai arti
mai siejasi ir dviejų pilietybių klausimas. Šiuo reikalu kol 
kas tematomas nuomonių pasidalinimas. Būtų klaidinga 
skubotai priimti sprendimus, kurie ilgainiui galėtų būti 
valstybei kenksmingi. Tuo tarpu, regis, būtų naudingiau 
telkti pastangas atsispirti kosmopolitinių nuotaikų antplū
džiams, po kojomis nebejaučiant savo gimtosios žemės. ČS 
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PLB pirmininkė Regina Narušienė PLB-Lietuvos seimo posėdžiuose 

ragino nekalbėti, o veikti 

Pasaulio lietuvių bend
ruomenės ir Lietuvos seimo 
komisija posėdžiavo Vilniuje 
š.m. balandžio 19-21 d.d. Vy
ko diskusijos įvairiais visiems 
lietuviams rūpimais klausi
mais. Pateikiame šių pasita
rimų santrauką pagal Vidos 
Bagdonavičienės atsiųstą re
portažą. 

Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė jau savo sveikini
mo žodyje išryškino šiuo metu 
opiausiąjį - tai dėl Pilietybės 
įstatymo, kuriam buvo suda
ryta darbo grupė (vad. S. Šed
baro ). Jos teigimu, sunkumų 
kelia tai, kad čia susiduria 
Konstitucija ir prigimtinė tei
sė turėti pilietybę. Šiuo metu 
vyriausybė yra sudariusi darbo 
grupę "Globalios Lietuvos" 
strategijos kūrimui. Iš užsie
nio lietuvių laukiama pasiūly
mų, kaip suaktyvinti bendra
darbiavimą su Lietuva. Komi
sijos darbe taip pat atsirado 
nauji klausimai apie ūkį, ener
getinį saugumą. 

PLB pirmininkė Regina 
Narušienė atidarymo žodyje 
atvirai pasakė, kad visos ku
riamos strategijos yra tik gra
žūs žodžiai, pirmiausia reikia 
spręsti pilietybės klausimą. 
"Iš ko atimsime ir kaip atim-

sime. Prigimtinė teisė ne
prieštarauja Konstitucijai. Di
džiausias žmogaus turtas yra 
priklausomybė tautai. Be pi
lietybės, strategijos turi mažai 
prasmės. Pilietybės klausimas 
nėra teisinis klausimas, tai yra 
politinis klausimas. Jei norite, 
kad emigrantai grįžtų - ne
atimkite pilietybės". Laikas 
nustoti kalbėti, laikas pradėti 
daryti, kvietė savo pasisakyme 
PLB pirmininkė R. Naru
šienė. 

LRS narys Stasys Šedba
ras pristatė Lietuvos žinovų 
išvadas dėl prigimtinės teisės 
sąvokos, kad ji teisiškai nėra 
pagrįsta. Yra siūlymų priimti 
įvairių kitų šalių patirtį, bet 
Lietuvoje reikia dar sulaukti 
Konstitucinio teismo išaiški
nimo. Galbūt iki sausio mėne
sio pavyks gauti visas reikalin
gas išvadas. Jei Konstitucinis 
teismas neleis išplėtimo sąvo
kos, tai reikės klausimą teikti 
referendumui. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos struktūros pakei
timus po TMID reorganizavi
mo apibūdino Arvydas Dau
noravičius, kuris pristatė ir 
naujai kuriamos Globalios 
Lietuvos strategiją, siekiant 
įtraukti pasaulio lietuvius da-

!yvauti Lietuvos politiniame, 
visuomeniniame gyvenime. 
Lietuvių sugrąžinimo į Lietu
vą klausimus aptarė Rima 
Gudelytė pateikdama 1992-
2009 m. Politinių kalinių ir 
tremtinių rėmimo programą, 
kuria pasinaudojo 2779 asme
nys. Įsteigti specialūs trem
tinių senelių namai. Paskirta 
102.4 min. litų butams, socia
liniam įsijungimui 6 min. litų. 
Dar trūksta 52 min. butams ir 
dar 2.6 min. socialiniam įsi
jungimui. 

Apie ekonominės migra
cijos strategijos įgyvendinimą 
kalbėjo M. Ziaukienė infor
muodama, kad yra sudaryta 
komisija, kurioje dalyvauja ir 
verslininkų organizacijų atsto
vai, skatina kurti priemones 
emigrantams sugrįžti. 

Tarpt. Migracijos organi
zacijos Lietuvoje vadovė Aud
ra Sipavičienė tvirtino, jog 
grįžtamoji migracija yra nuo
lat aktuali, ne tik epizodiškai 
kylant ekonomikai. Grįžimas 
augo iki 2009 m., po to skai
čiai krito. Pernai emigravo di
džiausias skaičius - 22,000 
žmonių. Išvažiuoja jaunimas, 
kvalifikuoti specialistai. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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Mokomės boti drauge 
Šiandien dažnai apgailestaujame, kad vienas iš skau

džiausių sovietmečio palikimų - tai žmonių nepasitikėjimas 
vienas kitu bei sugriautos kaimų, parapijų, miestelių, darbo
viečių ir kitos bendruomenės. Pažvelkime į krikščionybės 
pradžią. Pirmosios žydų krikščionių bendruomenės gyveni
mas Apaštalų darbuose vaizduojamas išties idealiomis spal
vomis. Tikintieji uoliai laikėsi "apaštalų mokslo ir bendravi
mo, duonos laužymo ir maldų". ( ... )Nuosavybę ir turtą jie 
parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam rei
kėdavo (Apd 2, 42-44). Pirmieji krikščionys suprato bend
ruomenės svarbą, Jėzaus Evangelija juos kvietė į bendrystę 
su Dievu ir kitais žmonėmis. 

Atidžiau pažvelgę į tai, kas vienijo pirmuosius krikščio
nis, galėtume išskirti keturis dalykus. Pirma, kristocentriš
kumas - tikėjimas Kristumi: Kristus yra Dievo paveikslas, 
pirmasis prisikėlęs iš mirusiųjų, duodantis pagrindą meilei 
ir vilčiai. Antra, Dievo karalystės atėjimo laukimas - tikėji
mas, kad kai prisikėlęs Kristus ateis, Dievo karalystė visiškai 
įsigalės. Trečia, liturginis šventimas: krikštas, rankų uždėji
mas, duonos laužymas - visi šie liturginiai veiksmai yra 
bendruomeniniai, tai būdas švęsti tikėjimo slėpinį. Ketvirta 
- askezė - dvasinės pastangos gyventi pagal Evangeliją, 
troškimas panašėti į Kristų, nešti Evangeliją į kasdienybę, 
kad ji būt~ paliudyta kitiems žmonėms, kad taptų gyvenimo 
"raugu". Sie keturi bruožai vienijo krikščionis, skatino bur
tis į bendruomenes, kurti aplinką, o vėliau ir visuomenę, al
suojančią Kristaus Dvasia. 

Pirmoji mūsų bendruomenė yra šeima. Per krikštą ir ti
kėjimą mes tampame didesnės bendruomenės - Bažnyčios 
- nariais. Šiandien savo priklausymą šiai bendruomenei, sa
vo dvasinę giminystę išreiškiame įvairiais būdais, bet labiau
siai - švęsdami Eucharistiją. Kaip pirmieji !11-okiniai, mes 
maitinamės ir stiprinamės Viešpaties meilės Zodžiu ir gyvy
bės Duona, šventimą pradėdami atsiprašymu ir Viešpaties 
atleidimo priėmimu. Tai gera pamoka gyvenimui... Kiekvie
noje sveikoje bendruomenėje atsiprašymas, atleidimas, tar
navimas turėtų būti pagrindiniai dalykai. Jėzus moko: "Kas 
panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus yisų vergas", -pateik
damas tokio elgesio pavyzdį: "Juk ir Zmogaus Sūnus atėjo, 
ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės ati
duoti kaip išpirkos už daugelį" (Mk 10, 44-45). 

Pastangos būti Jėzaus mokiniu ir gyventi krikščionišką 
gyvenimą atskirai nuo tikėjimo bendruomenės neturi pras
mės. Jėzaus draugijos įkūrėjui šv. Ignacui Lojolai buvo sa
vaime suprantama, kad kiekvienas, kurio gyvenimą paveikė 
rekolekcijos (Dvasinės pratybos), nori gyventi kaip Bažny
čios narys. Jėzaus Draugijos dokumentuose iškeliama tikin
čiųjų bendruomenės svarba tikėjimui ir teisingumui puose
lėti. 33-oji Generalinė kongregacija (GK) pabrėžė, kad da
bartinė Draugijos misija yra tarnauti tikėjimui ir kurti vi
suomenę "tokio evangelinio teisingumo, kuris būtų Dievo 
meilės ir gailestingumo išraiška. 34-oji GK teigė, kad visuo
menės raida - tai ne vien ekonominių ir politinių struktūrų 
keitimasis .... žmogaus išlaisvinimas prasideda kuriant že
mutinio, nevyriausybinio, taip pat ir politinio lygio soli
darumo bendruomenes, kuriose visi gali kartu darbuotis 
visapusiškam žmogaus vystymuisi". 

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ 
Laiškai bičiuliams, 2009 

Liberalizmas ir krikščionybė 
JULIUS ŠALKAUSKAS 

Liberalizmo terminas var
tojamas įvairia prasme. Juo 
žymimos ir politinės partijos, 
ir visuomeninių judėjimų ar 
organizacijų ideologijos anaip
tol nesutampa. Čia liberaliz
mą aptarsime kaip praktinę 
pasaulėžiūrą, kuri pasaulyje ir 
Lietuvoje yra vyraujanti. Kaip 
matome, šiame termine pa
brėžta laisvės sąvoka (libertas 
lotynų kalba reiškia laisvę). 
Tuo pačiu priešdėliu praside
da ir kiti, giminingi liberaliz
mui terminai, tokie kaip liber
talizmas (kraštutinė liberaliz
mo forma, reikalaujanti nė 
kiek neriboti asmens veikimo 
laisvėsl), libertinizmas (laisva
manybė, ateizmas). Tačiau 
laisvė įvairiose pasaulėžiūrose 

suprantama labai skirtingai. 
Pirmiausia, reikia skirti dvi 
laisvės sampratas - laisvę kam 
(pozityvi laisvė) ir laisvė nuo 
ko (negatyvi laisvė). Nors abi 
laisvės sampratos kiek tai per
sipina, tačiau krikščionybėje 
vyrauja pozityvioji sąžinės ir 
pasirinkimo laisvė, be kurios 
nebūtų įmanoma nei morali
nė, nei net ir teisinė atsako
mybė. Liberalizme, kuris pa
brėžia ir maksimaliai praple
čia asmens laisvę, ribojamą 
tik reikalavimu nepažeisti kitų 
žmonių teisių ir laisvės, vy
rauja negatyvi laisvė. Todėl li
beralas vengia bet kokių įsipa
reigojimų, nes jie apriboja jo 
asmeninę laisvę. Todėl nuo
seklus liberalas negali būti nei 
patriotas, nes tai įsipareigoji
mas Tėvynei, nei krikščionis, 
nes tai įsipareigojimas Dievui 
ir Jo priesakams ir net jis ne
gali būti sąžiningas pilietis, 
nes tai įsipareigojimas savo 
valstybei ir jos įstatymams. 

Vartotojiškoje visuome
nėje, kuriamoje šių dienų pa
saulį valdančiam monopolisti
niam kapitalui, pagrindinėmis 
vertybėmis yra turtas, daiktų 
kultas, jusliniai malonumai ir 
patogus pasiturintis gyveni-

mas. Ta kryptimi esame stu
miami bilijonus eikvojančios 
reklamos, peršamos mums 
per visas žiniasklaidos prie
mones. Nemaža dalis visuo
menės tam pasiduoda ir nors 
save laiko krikščionimis (Lie
tuvoje apie 80% ), bet gyveni
me vadovaujasi vartotojiško
mis vertybėmis, artimesnėmis 
liberaliai pasaulėžiūrai. 

Neliesime liberalizmo po
litikoje, nes partijos pasivadi
nusios liberalų vardu, bent jau 
Lietuvoje, mažai skiriasi nuo 
kitų partijų, kurių dauguma, 
nepriklausomai nuo pavadini
mo, laikosi liberalių vertybių, 
nors paprastai jų nedeklaruo
ja. Pažiūrėkime, kaip tas ver
tybes deklaruoja, liberalizmą 
atvirai išpažįsta atskiri libe
ralių pažiūrų asmenys ir li
beralistinės krypties visuome
ninės organizacijos. 

Vincas Kudirka visa savo 
veikla buvo idealistas ir pat
riotas, deklaravo tokį princi
pą: "Tikėjimas, tai ne prievar
tos dalykas, o sąžinės. Kad 
norite (religiškai) tikėti- tikė
kite!.. Tik žiūrėkite, kad jūsų 
darbai būtų geri! Kad nenori
te tikėti- netikėkite!.. Tik žiū
rėkite, kad jūsų darbai būtų 
geri!"2. Būdamas religijos ne
praktikuojantis antiklerikalas 
ir skelbęs laisvės reikalavi
mus, galėtų būti laikomas pir
muoju liberalizmo pradininku 
Lietuvoje. Tačiau veiklus įsi
pareigojimas Tėvynei šiuolai
kinei liberalizmo sampratai 
prieštarautų. Tuo labiau, kad 
V. Kavolio liudijimu2, mūsų 
himno autorius visą gyvenimą 
buvo tikintis, nors neprakti
kuojantis katalikas. Tačiau jo 
visa veikla rėmėsi krikščioniš
komis, o ne dabartinėmis libe
raliomis vertybėmis. 

Pažiūrėkime, kaip šios 
vertybės yra skelbiamos šiais 
laikais. Liberalių pažiūrų A. 
Greimas net teigia, kad ap
skritai "Kriterijų atskirti gera 
nuo blogo nėra"3. K. Almenas 
nurodo, kad "pačioje šerdyje 

atsakingumas kertasi su asme
nine laisve"4. 

Pirmoji liberalistinės pa
kraipos organizacija yra emig
rac~oje susiformavusi "Santa
ra-Sviesa". Būdinga yra santa
riečių deklaracija, paskelbta 
JAV 1954 metais: 1. ''Mes tiki
me žmogumi, ... žmogaus pajė
gumu pačiam sau kurti savo 
gyvenimo prasmę ... ". Reika
laujame: "pagerbti kiekvieno 
žmogaus tikėjimą - koksai jis 
bebūtų ... ". 2. "Mes tikime 
žmogaus laisve" ... kuri "remia
si jo pasiryžimu plačiai atsi
verti ir stengtis, ir kitus atverti 
visiems dvasiniams pasau
liams, iš anksto neatmetant 
nė vieno". 3. "Mes tikime lietu
rybės prasme. Tikime, kad lie
tuvybėje mes galime būti pil
nais žmonėmis"4. 

Lietuvos liberalai 

Liberalių vertybių apibrė
žimas per naivų tikėjimą gera 
žmogaus prigimtimi, kuri kas
dieną mus apvilia, yra naivus. 
Atvirumo "dvasiniams pasau
liams" nebėra, kai dabar sie
kiama tik materialinių gėry
bių ir viskas, net kultūra, verti
nama tik komerciniais kriteri
jais. Tikėjimą "lietuvybės pras
me" šių dienų Lietuvos libera
lai, jausdamiesi globalizuo
jamo pasaulio piliečiais-kos
mopolitais, jau yra visai pra
radę. Thigi "Santaros-Šviesos" 
veiklos pradžioje, o ir vėliau 
liberalizmas buvo įgavęs švel
nesnes, labiau tolerantiškas 
kitoms, net krikščioniškoms 
pažiūroms, formas. V. Kavolio 
redaguotame rinkinyje "Lie
tuviškasis liberalizmas", pagal 
M. Drungos šio leidinio re
cenziją5 pateikiamas toks tei
ginys "Pagrindinė žymė, be 
kurios liberalas negali būti 
net įsivaizduojamas, yra bud
ri, pareiginga ir kiek pajėg
dama pareigingumo siekianti 
sąžinė. Tik sąžiningieji gali su 
laisve gyventi, jos nenužudy
dami"5. Stebėtinai įžvalgūs 
žodžiai, parodantys kaip "San
tara-Šviesa" suprato "lietuviš
kajį liberalizmą". Dabar radi
kalūs mūsų liberalai laikosi 
jau iš esmės skirtingų pažiūrų, 
atmesdami sąžinę ir bet kokį 
įsipareigojimą. 

Lietuvos liberalus jauni
mas (LLJ) liberalias vertybes 
formuluoja jau kitaip, akcen
tuojant šiuolaikinio klasikinio 
liberalizmo, greičiau net liber
talizmo, libertinizmo ir post
modernizmo principus, kurie 
veikia ir duoda savo neigia
mas pasekmes Lietuvos gyve
nime: 

"1. Įvairovės tolerancija. 
Liberalus vienija bendras prin
cipas - tolerancija skirtingoms 
vertybėms, jei jos neperšamos 
per prievartą. Tik tai gali už
tikrinti santarvę ir taiką6. Tuo 
neigiamos visiems bendros 
universalios vertybės, kurios 
vienintelės gali užtikrinti mo
ralinę pažangą, be kurios nei 
santarvė nei taika nėra įma-

Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės šventovė narnos. 
Ntr. iš leidinio Kauno kunigų seminarija Nukelta į 1 O-tą psl. 



Gegužės pabaigoje Lietuvos seimo pirminin
kė Irena Degutienė kartu su Šiaurės ir Bal
tijos valstybių parlamentų pirmininkais lan
kėsi JAV, Vašingtone. Svečiai iš Europos da
lyvavo susitikime su JAV atstovų rūmų pirmi
ninke N ancy Pelosi, susitiko su respublikonų 
partijos atstovais. JAV strateginių ir tarp
tautinių studjjų centro surengtame pokalbyje 
aptarė JAV, Siaurės ir Baltijos valstybių part
nerystę, stiprinant parlamentinius ryšius. 
Lietuvos seimo pirmininkė turėjo progos 
pasikalbėti su lietuvių kilmės JAV atstovų 
rūmų nariu John Shimkus, Lietuvos ambasa
doje surengė pietus parlamentinės išvykos 
grupės dalyviams, Baltimorėje susitiko su 
vietos lietuviais. Inf. 

Viršuje-Lietuvos seimo pirmininkė l. Degutienė (antra iš k.) susitikime su JAV atstovų rūmų 
pirmininke N. Pelosi; apačioje iš k.: Va~ingtone, posėdžiams pasibaigus; strateginių ir tarp
tautinių studijų centro pokalbyje "JAV, Siaurės ir Baltijos valstybių partnerystės stiprinimas 
parlamentinės perspektyvos" Ntrs. iš Lietuvos seimo tinklalapi~ 

-NUC>lVION 

Siuvėjas apie perteklių 
E 

Vaikščiodamas po Kaziuko mugę, sutikau 
pažįstamą, netolimą kaimyną siuvėją Marty
ną. Kadangi senokai į jį kreiptis beteko, nes 
dabar parduotuvėse bei įvairiuose salonuose 
gatavų naujų, o "humanose" padėvėtų bei 
taip pat naujų drabužių perteklius, nebuvo ir 
reikalo lankytis. Susitikimu apsidžiaugiau, nes 
išmintingasis siuvėjas man ne tik drabužį pa
siūdavo, bet pokalbiuose atskleisdavo tokius 
dalykus, kokių nei istorikai, nei sociologai, nei 
filosofai tarsi nepastebi. Vaikščiojom, grožėjo
mės gausybe meno šedevrams prilygstančių 
gaminių, kalbinom kūrybingus gamybininkus 
ir drauge prekeivius. Pasirodo, dauguma tų 
deimančiukų yra formalūs bedarbiai, tačiau 
drožinėja, pina, mezga, siuvinėja, puodus žie
džia, iš įvairiausios vietinės medžiagos tikrus 
stebuklus kuria. 

Grožėjaus ir stebėjaus, o Martynas staiga, 
tarsi nei iš šio, nei iš to, pradėjo aiškinti, kad 
vadinamas bedarbystės perteklius išlaisvino 
labai daug sumanių, kūrybingų žmonių nuo 
monotoniško darbo pramonėje, prekyboje ar 
dar kokioje srityje, kurie dabar rado progą iš
reikšti savo kūrybines galias: Kaziuko mugė 
tikras kūrybingos tautos paveikslas! Daugelis 
dabar kalba tik apie trūkumus, nepriteklių, 
stoką, o aš įžvelgiu daug pertekliaus. Nesu tiksi 
nuo bado išsekusio, nuskurusio ar lopiniuoto 
tautiečio, kalbėk ką nori, rašyk ką nori, va
žiuok kur nori, tarnauk ar netarnauk savoka
riuomenėje, nedirbamos žemės perteklius -
dirbk, jei nori, jei bedarbiu nenori būti. Tačiau, 
anot siuvėjo, ir gerų dalykų perteklius, kokį 
stebime Lietuvoje, gali virsti blogiu. Jo many
mu, Lietuvoje taip sunkiai atgauta laisve jau 

persisotinta. Dalis jaunuomenės, galinčios 
tuoktis, gyvena nesusituokusi arba, kaip tie 
žvirbliai, kas pavasarį keičia "partnerį", dar 
baisiau - adomai su adomais ir ievos su ievo
mis, kaip kai kuriose doroviškai smukusiose 
Europos šalyse, jau santuokas kurpia. Siuvėjas 
mato ir kitokio blogio perteklių. 

Iš nelaisvės pertekliaus 1987 m. atsirado 
mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo. At
gavus Nepriklausomybę, iš laisvės pertekliaus, 
kaip iš gausybės rago pasipylė protesto mitin
gai, piketai, eisenos. Reikėtų pridurti, anot 
siuvėjo, kad tie mitinguotajai, piketuotajai ir 
žygeiviai nesuvokia, kad nekultūringi, pikti, 
įžeidžiantys protestai prieš valdžias negali su
laukti teigiamo atoveikio ("kaip šauksi, taip 
atsilieps"). Antai Kovo 11-sios šventę viena 
visuomeninė organizacija rengėsi minėti su 
protesto ženklais. 

Ir mane, ir siuvėją stebino mugės dalyvių 
ir lankytojų šviesūs, besišypsantys, šaltukui 
spaudžiant, šilti veidai. Anot Martyno, pate
kome į tikrą šviesiaveidžių susirinkimą, kai 
Lietuvoje rūgščiaveidžių perteklius. Iš tikrųjų, 
mūsų gėdai, užsieniečiai pastebi, kad šypsenų 
stokojame, kad čia, kas užsieniuose laikoma 
blogu tonu, viešai verkšlenama, žinoma, netik
romis ašaromis, skleidžiamas neigiamų jaus
mų užkratas. 

Įsigijome su siuvėju po pintinę kokiam 
nors pertekliui laikyti ir po inkilą čiulbuonė
liams, kad nuo neigiamų jausmų saugotų. Ke
turių kilometrų ilgio kelias pėsčiomis iki namų 
neprailgo - iš patirtų įspūdžių ir gerų jausmų 
pertekliaus. (Straipsnis sutrumpintas. Red.) 

Algimantas Zolubas 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Naujas gen. prokuroras 

Lietuvos seimas birželio 
3 d. patvirtino prezidentės 
Dalios Grybauskaitės pasi
rinkimą generaliniu prokuro
ru skirti Akmenės rajono apy
linkės prokuratūros vadovą 
Darių Valį. Jo kadencija ge
neralinio prokuroro vietoj 
truks nebe 7, o 5 metus. A. 
Valys, 37 metų, yra baigęs Vil
niaus universiteto Teisės fa
kultetą. Akmenės rajono pro
kuratūrai jis vadovavo nuo 
2001 m. gruodžio. Prieš tai 
kelerius metus D.Valys ėjo 
šios prokuratūros prokuroro 
pareigas. Prieš tapdamas pro
kuroru jis dirbo Akmenės ra
jono policijos komisariate 
tardytoju. 

Patvirtinta sutartis 
Birželio 3 d. seimas pa

tvirtino pernai rudenį pasi
rašytą sutartį dėl Lietuvos ir 
Gudijos valstybės sienos tei
sinio režimo. Sutartis įtvirti
na nuostatas, užtikrinančias 
valstybės sienos priežiūrą, 
nustato valstybės sienos kir
timo sąlygas asmenims, 
transporto priemonėms, lai
vams ir orlaiviams. Gudijos 
Atstovų rūmai sutartį patvir
tino gegužės pradžioje. 

Lietuva ir Gudija taip 
pat derasi dėl susitarimo, 
kuris leistų supaprastintą ju
dėjimą netoli sienos gyve
nantiems žmonėms, tačiau 
šios sutarties pasirašymas 
jau kurį laiką stringa. 

Lengvatos ES agentūrai 
Lietuvoje įsikūrusiai Eu

ropos sąjungos (ES) institu
cijai - agentūrai - parengtas 
specialus įstatymo projek
tas, kuriame siūloma agen
tūros patalpoms suteikti ne
liečiamybę, jos turtą ir paja
mas atleisti nuo tiesioginių 
mokesčių, o darbuotojams 
bei jų šeimos nariams su
teikti diplomatinį išskirti
numą. Šis teisės aktas būtų 
taikomas Vilniuje įsikūru
siam Europos lyčių lygybės 
institutui. Jo tikslas - ES 
agentūroms, kurių būstinė 

yra Lietuvoje, sudaryti kuo 
palankesnes sąlygas dirbti. 
Projekte numatyta, kad 
agentūros patalpos yra ne
liečiamos, jos turtas, paja
mos ir kita nuosavybė būtų 
atleidžiami nuo visų tiesio
ginių mokesčių. Be privi
legijų šiai institucijai būtų 
sunku rasti kompetentingų 
darbuotojų, nes jiems moka
mas mažesnis atlyginimas 
negu dirbantiesiems kitose 
Europos šalyse. Institutas 
Vilniuje veikia nuo kovo mė
nesio. Planuojama, kad jame 
šiemet dirbs apie 30 žmonių. 
Instituto biudžetas 2007-2013 
m. yra 52.5 mln. eurų (181 
mln. litų). 

Remtų dujotiekį 

Birželio l d. (BNS). Eu
ropos komisijos (EK) pirmi
ninkas Jose Manuel Barroso 

pareiškė, jog EK svarstytų 
galimybę finansiškai paremti 
planuojamo Lietuvos ir Len
kijos dujotiekio tiesimą, ta
čiau EK dabar nemato būti
nybės paskirti specialų koor
dinatorių šiam projektui. 

Po susitikimo su Lietu
vos premjeru Andriumi Ku
biliumi EK pirmininkas tiki
no, jog ES dės visas pastan
gas, kad Lietuva būtų su
jungta su Europos energeti
kos ir transporto rinka. Siuo 
metu ES investuoja 275 mln. 
eurų į Baltijos tinklų sujun
gimo planą. 

Trukdžiai verslui 
Rusijos Šiaurės-Vakarų 

regiono vystymosi ir investi
cijų skatinimo agentūros val
dybos pirm. Slavo Chodko 
teigimu, dvišaliams Lietuvos 
ir Rusijos verslo santykiams 
trukdo dalykinio klimato 
Rusijoje ir lietuvių versli
ninkų išteklių stoka. Vilniuje 
vykusiame Baltijos plėtros 
forume dalyvavęs Rusijos 
atstovas, lietuvių ir rusų 
verslininkų santykius įvar
dijo kaip teigiamus, bet 
nepakankamus. Jo manymu, 
turi veikti tarpvalstybiniai 
instrumentai, fondai, kurių 
ir Lietuvoje, ir Rusijoje nėra. 
Jis pažymėjo, kad Rusijos 
verslas eina į Europą, tačiau 
apgailestavo, kad jo ten ne
mėgsta, kadangi bijo. 

Plečia pilietybės ribas? 
Seimas birželio l d. svars

tydamas naujos redakcijos 
Pilietybės įstatymą ėmėsi 
plėsti pirminės redakcijos 
projekte gana siaurai nuro
dytas galimybes turėti dvigu
bą pilietybę. Prezidentūros 
parengtame įstatymo pro
jekte brėžta griežta riba, kad 
dvigubą pilietybę galėtų iš
laikyti tik pasitraukusieji iš 
Lietuvos iki Nepriklausomy
bės atgavimo 1990 m. kovo 
11 d. ir jų palikuonys. O sei
mo Teisės ir teisėtvarkos ko
mitete (TTK) buvo pritarta 
valdančiųjų siūlymui leisti 
dvigubą pilietybę turėti išvy
kusiesiems ir po Nepriklau
somybės atgavimo, jei jie įgi
jo Europos sąjungos ar NA
TO šalies pilietybę. 

Pritarta ir tam, kad dvi
gubą pilietybę leisti turėti 
lietuvių kilmės asmenims, 
tradiciškai gyvenantiems vals
tybėje, su kuria Lietuvą ski
ria valstybės siena- tad į dvi
gubą pilietybę galės preten
duoti ir Gudijoje bei Rusi
joje gyvenantys lietuviai. 
Seimo Ž1!1-ogaus teisių ko
mitetas (ZTK) siūlė atskai
tos data dėl dvigubos pilie
tybės imti ne Nepriklauso
mybės atkūrimą, o šiuo metu 
svarstomos įstatymo redak
cijos įsigaliojimą. Seimas 
priėmęs naujos redakcijos 
įstatymą iškart kreipsis į 
Konstitucinį teismą dėl tei
sės akto konstitucingumo. 
Seime birželio l d. svarsty
mo procedūra tik įpusėta. 
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Korbiko Madona 
Tėviikėa žiburių (2010. V. 

18) nr. 20 išspausdintas straips
nis ne tik sudomino, bet ir grą
žino mintimis į tolimus jau
nystės penkiasdešimtuosius. 
Manau, kad skaitytojams būtų 
įdomu sužinoti, kas tas Korbi
kas ir kaip gimė ta Korbiko 
Madona? Korbi.k. - tai tarp 
Sajano kalnų per pusantro 
šimto kilometrų nutolusi nuo 
Krasnojarsko penkių medinių 
apvalių rąstų barakų gyven
vietė, pastatyta taigoje ant Ba
zaichos upės kranto, prie upe
liuko Korbik žiočių. Čia iki 
1948 metų, žiemos sezono 
metu, iš Šiaurės būdavo atve
žami ir apgyvendinami čiuk
čiai, evenkai, eskimai ir kitų 
tautybių darbininkai miško 
kirtimo darbams. 1948 metų 
birželį tuose barakuose buvo 
apgyvendinti tremtiniai iš Pa
baltijo. Kiekvienas barakas 
pertvaromis buvo padalintas į 
penkis kambarius. Kiek.viena
me kambaryje apgyvendino 
vidutiniškai po keturias šei
mas. Pabandykite isivaizduoti 
savo buto svetainėje gyvenant 
apie 15 žmonių! Viename gale 
durys, kitame langas, aplink 
sienas šeimyniniai tašytų rąstų 
gultai, viduryje skardinė kros
nelė, grindų vietoje plūkta že
mė, siauras takelis tarp gultų 
ir prieš tai gyvenusių paliki
mas: kraujo ištroškusių gyvių 
govėdos. 

Paskutinį kartą lankantis 
1990 m. liepą, gyvenvietės jau 
nė ženklo nebuvo. Visi medi
niai barakai ir vėliau tremti
nių pasistatyti namai buvo su
deginti. Lik.o tik sunkiai beat
pažįstamos kapinės. Atsirado 
jos bene 1949 metų viduržie
mį, spiginant -40°C, mirus 
tremtiniui Kragui. Teko kasti 
pirmą gyvenime duobę. 'Ilys 
keturiolikmečiai paaugliai ka
sėme duobę dvi dienas. žemė 
buvo įšalusi virš 1.5 m. Tum
pėme sausuolius, kurenome 
laužą ir taip, sluoksnelis po 
sluoksnelio vienu, iš kažkur 

susikombinuotu "atgyvenu
siu" kastuvėliu. Vieta buvo 
parinkta labai graži: lygi žalia 
pievutė, apsupta šimtamečių 
pušų, netoliese čiurlena iš kal
nų tekantis šaltinėlis. Čia sa
vaitgaliais rinkdavosi jauni ir 
seni melstis, o per šventes pa
simelsti čia susirinkdavo ne 
tik Korbiko, bet ir V. Bazai
chos bei Raileszago tremti
niai. 'Iremties pradžioje gilti-

Korbik.o Madonos autorius 
JoBBS Maldutis 

nė guldė vieną po kito, kapi
nės plėtėsi. 

Korbi.k.e gyveno ir gausi 
tremtinių Maldučių šeima, 
kurią be tėvų sudarė dar du 
sūnūs ir dukra. 'Il'ečiasis vy
riausias sūnus, neturėdamas 
teisės gtjžti į Lietuvą, paleis
tas iš Vork:utos lagerių (apie 
1954 metus) apsigyveno pas 
tėvus Korbik.e. 

Auksines rankas turėjo 
tas Jonas Maldutis. Daugiau
sia jis drožinėjo suvenyrines 
skulptūrėles ir darė "ponams" 
baldus. Kažkam kilo mintis 
pastatyti kapinėse šv. Marijos 
skulptūrą. Ir ką? Susiorgani
zavome jaunimas, nuleidome 
storą maumedį, atpjovėme 
nuo jo rąstą ir atitempėme 
pašiūrėn, kur laikomos žie
mos šieno atsargos. Ir tas auk
sarankis Jonas, pačiais primi
tyviausiais įrankiais, sukūrė 
istorinį meno šedevrą - žmo
gaus ūgio šv. Marijos iš ant 
delno telpančios nuotraukos 

Korbilm kapillių lankytojai (apie 1952 m.) 

kopiją medyje. Atrodė, kaip 
gyva. Tuko tą šedevrą ir nešti 
ant pečių, ir padėti įtvirtinti. 

Ne kartą ta Korbiko Ma
dona kentėjo nuo girtų vanda
lų, kurie šaudė įją kaip į taiki
nį, kurie degino ją ir daužė. 
Gamta taip pat prisidėjo. Ka
pines aptvėrėme, kad ganomi 
galvijai netryptų, net vartai 
gražūs mediniai buvo meistrų 
padaryti, o va, koplytėlct ar 
nors stogelį virš Madonos gal
vos - niekam mintis netopte
lėjo. Atsilaikė ji net šešis de
šimtmečius ir tebestovi šian
dien. Gyvenimo paradoksas -
kūrinys pergyveno autorių. 
Korbiko Madoną jau žino 
daugelis, o jos autorius visų 
užmirštas, nors dar gyvas ir 
gyvena Ukmergėje. 

O Korbiko kapinės? .. Ka
pinės iš lietuviškų tapo tarp
tautinėmis. Kol lietuviai neiš
sivažinėjo, buvo paprastai, bet 
gražiai tvarkomos ir prižiūri
mos. Visi, velionys, kurie tu
rėjo giminių ir artimųjų devy
niasdešimtaisiais (ir vėliau) 
iškeliavo lėktuvais ilsėtis į sa
vo gimtąsias kapines Tėvynė
je. Liko tik keli, visų užmiršti 
lietuviški kapai. Buvusio puo
selėjimo - nė ženklo. Per dil
gėles jau kryžių nebesimato, 
nors kapinės išsiplėtė kele
riopai. 

Pagal vietinių tradicijas -
pakasei ir užmiršk. Netrukdyk 
mirusiųjų ramybės. Tik kartą 
per metus, per mirusių prisi
minimo šventę, apsilankoma 
kapinėse, bet tik ne jų aptvar
kymui. Mūsų tradicijos taip ir 
neprigijo. Vienas dešimtmetis 
- per trumpas laiko tarpas, 
kad įdiegtume savo tradicijas. 
Nors tuo metu daug kas už
sukdavo pasigrožėti, kaip 
tvarkomos "litovcų" kapinės. 

Bet ... istorijos ratas ne
gailestingai sukasi, nešdamas 
viską nebūtin bei užmarštin ... 
Metai, kiti ir prisiminti jau 
nebebus nei ką, nei kam. 
Juozas Butbys, 'lbronto, ON 

Ntn. P. Maldario 

Naujas žvilgsnis į 
Nūrnbergo procesą 

ONA VOVEAIENė 

Knygynuose pasirodė šeštoji rašytojo Jono Mikelinsko 
publicistikos knyga Niumbergo šešėlyje (Y., 2009). ~ieš ją 
buvo Kelionė į Delfus (1994);Ave, Libertas (2001); Zmogus 
ir jo lejenda (2002);. Kodėl yra taip, kaip yra? (2004); Kada 
KODE4 taps TODEL (2004). 

Penkiolikos metų rašytojo publicistikoje surinkti visi 
mūsų Tu.utos sopuliai, negandos ir skriaudos, ištikusios Tu.u
tą, užliejus ją jau nacionalinių komunistų raudonajai bangai 
po 1992 metų rinkimų. Knygoje Niumbergo šešėlyje anali
zuojamos mūsų negandos geopolitikos kontekste. Thi pade
da suvokti, kodėl taip yra, kaip yra. 

Apie rašytojo publicistiką ir naujausius romanus ne 
kartą rašiau spaudoje. Stebina jo politinis įžvalgumas, jo 
nagrinėjamų reiškinių ir jų pasekmių valstybės politiniam ir 
socialiniam gyvenimui gilumas, jo pavydėtinas darbingumas 
ir produktyvumas, kai kiekvienais metais sulaukiame jo 
knygos arba net dviejų. 

Knygoje Niumbergo šelėlyje surinkti ir paskelbti rašyto
jo pastarųjų metų publicistikos straipsniai ir eseistinė apy
saka Doktrinos lelėlyje arba šeimininko gimimas, polemika 
su Lietuvoa ryto, ~iaurėa Atėnų. Reapublikos straipsnių auto
riais, atsakymai i Lietuvos aido, Metų, Lietuvos ryto redakto
rių klausimus, tcys pareiškimai (S. Alperavičiui, J. Šmulkš
čiui ir D. Kuodytei). 

Knygos svarbiausias bruožas - Nūmbergo procesas, ju
ridiškai primetęs visam pasauliui dvejopus įvykių, reiškinių 
ir nusikaltimų vertinimo standartus. Blogis, kuris turėjo įta
ką viso pasaulio XX š. istorijai ir iki šiol ją tebeveikia. 

Rašytojo nuomone, "Antrojo pasaulinio karo baigtis 
buvo ne tik vakarietiškosios demokratijos pergalė, bet ir jos 
didžiausia tragedija, mat ji tą pergalę galėjo pasiekti tik su
dariusi sąjungą su didžiausiu žmonijos istorijos blogiu -
baisinguoju žudiku Stalinu'' (Mikelinskas J. Niumbergo še
šėlyje. Publicistika. - V., 2009. - p. 41). 

Tikrąją pergalę prieš nacistinę Vokietiją laimėjo ne de
mokratinės Vakarų valstybės Anglija, JAV ir Prancūzija, o 
autokratinė diktatoriaus Stalino vadovaujama Sovietų Są
junga. Ir tai ypač išryškėjo Nūmbergo proceso metu, kur 
Stalino emisaras Romanas Rudenka išsijuosęs diktavo, o 
Vakarų atstovai tik paklusniai jo valią fiksavo. Rašytojo 
nuomone, nuo čia ir prasidėjo akivaizdi Vakarų demokrati
jos tragedija. "Juk ji, užuot pasmerkusi bet kokį totalitariz
mą - (nacistinį ar komunistinį-O.Y.), leidosi sąjungininko 
išprievartaujama, nors tasai sąjungininkas jau buvo pagar
sėjęs kaip nepralenkiamas žmonijos istorijoje žudikas ir ge
nocidų organizatorius. Ir nuo tada iki šiol Vakarų demokra
tija tapo savotiška buvusio diktatoriaus Stalino įkaite" (ten 
pat, p. 97). 

Nepavergto proto Vakarų istorikai Nūmbergo procesą 
pagrįstai vadina "didžiuoju juridiniu farsu". Rašytojui at
rodo, kad šis reikalas toli gražu neapsiriboja vien tik juris
dikcija, o yra kur kas rimtesnis savo padariniais. Jo nuomo
ne, Nūmbergo procesas "buvo Va.karų demokratijos saulė
lydžio ir tragedijos įteisinimas .•. Vakarų demokratija pasi
rodė tokia bejėgiška sunkių išbandymų metu ... Juk iš esmės 
tame procese viešpatavo ne visų pripažinta Tumidė, o Stali
no emisaro Romano Rudenkos diriguojama ir vairuojama 
Nemezidė. Ir vargu ar kitaip galėjo būti po visų teheranų, 
jaltų, potsdamų, kur diktavo rusai, o anglai su amerikiečiais 
tik saldžiažodžiavo ..• ir kapituliavo (ten pat, p. 100). "Juk 
čia, Nūmbergo procese, o ne kur kitur, kai vienas tironas 
buvo pasmerktas, o kitas išaukštintas, ir buvo padėtas 
pagrindas dvejopai moralei ir dvejopo vertinimo standar
tui, nuo kurių žmonija kenčia iki šiol„ (ten pat, p. 120). Gal 
tik vienintelis Anglijos maršalas Bemard Montgomery 
Nūrnbergo procesą įvertino "kaip pralaimėjimą, paverstą 
nusikaltimu" (ten pat, p. 101). 

O tironas Stalinas šaipėsi sau į ūsą, savo įžūlumu de
monstruodamas, kokios bejėgės yra demokratinės valstybės 
prieš autokratiją. Nūrnbergo procesas buvo jo laimėjimų 
viršūnė, jo didžiausia pergalė prieš Vakarus, prieš jų de
mokratiją. Jie buvo užkariauti be jokio karo. Pavergtas Va
karų galingųjų valstybių vadovų protas, o vėliau ir pačios 
valstybės. Stalino vizijose, gražiai nupieštose, talentingos 
poetės Salomėjos Nėries eilėraščio strofa: Apaiatoaim, kai 
raudonu nedu l Visa iemė skaisčiai pralydės l Tegul visos 
tautoa vienq himnq gieda l VISOS tautos il visos širdies - jau 
buvo tik laiko ir technikos dalykas. 

(Bus da'Dgiau) 



Pasaulio lieturiq bendruomenės ir Lietuvos respublikos seimo komisija, po.sėdtiavusi Vilniuje 
š.m. balandlio 19-21 d.d. Iš .k. .KLB valdybos pirm. Joana Klll'aitė-Lasienė, Lietuvos seimo 
pirm. Irena Degutienė, JAV Lietuviq bendruomenės pirm. Vytautas Maciūnas ir kt. 

Laikas baigti kalbas 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Manoma, kad grįžti norės 
nedaugelis, tam reikia valsty
bės pagalbos. Reikia bandyti 
virtualius sugrįžimus - pvz., 
mokslo atstovams. Grįžę ma
to, kokios yra galimos verslo 
nišos. Žmonėms reikalinga 
informacija - reikalingas ''vie
nas langelis". Dr. Jonas 
Prunskis šiuo klausimu pridė
jo, kad reikia mažinti biurok
ratizmą, reikia gerinti Lietu
vos gyvenimo sąlygas, kad 
žmonės grįžtų, o tai susiję su 
ūkio būkle. 

Aušra Gribauskienė pri
statė Protų susigrąžinimo ir 
pritraukimo programą. Pra
dėtas naujas konkursas po
doktorantūrinėms studijoms 
skatinti. Šiai programai, skati
nančiai mokslininkų pritrau
kimą į lietuvos mokslų cent
rus, skirta 120.2 mln. litų., ku
rių 102 min. yra ES fondų lė
šos, o 18 mln. iš lietuvos biu
džeto. Nuo 2007 m. yra įsteig
tos Mokslo premijos lietuvių 
kilmės užsieniečiams moksli
ninkams bei Lietuvos pilie-

čiams, gyvenantiems užsieny
je. 2010 m. gauta 10 paraiškų. 
Kviečiame aktyviau dalyvauti 
bendruomenes ir teikti pasiū
lymus premijoms. 

Prof. Egidijus Aleksand
ravičius apibūdino Pasaulio 
lietuvių akademijos projektą, 
kaip grįžimo idėjų skatinimą. 
Lietuvių kilmės žmonės turi 
turėti galimybę pastudijuoti 
bent kiek Lietuvoje. Atsiran
da naujos tapatybės formos, 
gebėjimas pagrįsti Pasaulio 
lietuvio tapatybę. Akademija 
skirta diasporinės tautos idė
jai. Tum. yra sąlygos ir be val
džios. 

VDU rektorius Z. Ųdeka 
teigė, jog yra atvira erdvė išei
vijos idėjoms. Svarbu yra sis
temiškai pateikti informaciją. 
Galima finansiškai mažesnė
mis sąnaudomis atlikti gerus 
ir prasmingus darbus. Lietu
vos seimo narė D. Tuišerskytė 
skatino skirti lėšų VDU idė
joms, kad nebūtų išbarstyti 
milijonai abejotinoms progra
moms. 

Birutė Bublienė priminė, 
jog Lietuvos brangiausias tur-

tas yra jaunimas. Thčiau kas
dieną susiduriama su faktu, 
kad uisieniuose augdami jau
nuoliai vis tolsta nuo Lietu
vos, pamiršdami kalbą, jun
giasi į savo gyvenamojo krašto 
gyvenimą - nutautėja. Todėl 
svarbiausia yra ieškoti vieni
jančios ir patrauklios idėjos. 

Migracijos departamento 
Imigracijos sk. vedėja V. Rož
kovienė pristatė sąlygas, no
rint atvykus mokytis, gyventi ir 
dirbti Lietuvoje. Daugiau in
formacijos www.miiuacija.lt. 

Joana Kuraitė paklausė 
apie jaunimo mainų progra
mą tarp Kanados ir Lietuvos. 
Šią sutartį koordinuos Lietu
vos socialinių reikalų ministe
rija. Lietuvos piliečiams bei 
asmenims, išsaugojusiems tei
sę į pilietybę, nereikia gauti 
leidimo dirbti Lietuvoje. Ko
misijos nariai aktyviai domė
josi jaunimo galimybėmis at
vykti į Lietuvą mokytis bei stu
dijuoti Lietuvoje. 

Šiemet bus rezervuota 
lOOvietų ubienio lietuvių jau
nimui lietuvos universitetuo
se ir kolegijose. (Bus daugiau) 

RoIDo Kalantos žuvimo metinėms 

Gegužės 14 d. jau 38-ąjį kartą Kaune buvo 
minimos Romo Kalantos žūties metinės. Bū
tent prieš tiek metų R. Kalanta, būdamas 19 
metų jaunuolis, paaukojo gyvybę gindamas 
teisę gyventi laisvoje Tėvynėje. Sis įvykis nuai
dėjo ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir visame 
pasaulyje ir tapo pamatu vėlesnei visų Lietu
vos įvykių grandininei reakcijai, kuri galiau
siai peraugo į Sąjūdžio judėjimą. 

Kiekvienais metais spaudoje pasirodo 
straipsniai apie R. Kalantos metinių minėji-

mą, kuris tradiciškai vyksta Muzikinio teatro 
sodelyje, tačiau dažniausiai užmirštas kasmet 
lieka R. Kalantos akmuo, esantis Vtlijampolė
je, šalia namo, kuriame gyveno Romas Ka
lanta. Vilijampolės bendruomenės centro 
"Veršva" bei TS-LKD Aleksoto-Vilijampolės 
skyriaus jaunimo grupė ėmėsi iniciatyvos ir 
aptvarkė aplinką, nupjovė žolytę bei pasodino 
gėlių, kurios džiugindamos praeivių akis, žydės 
primindamos vardan Lietuvos laisvės gyvybę 
paaukojusį Romą Kalantą. TSŽ inf. 
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Sprendimas nepakeistas 
Gegužės pabaigoje mi

nisteris pirmininkas Stephen 
Harper priėmė Meksikos 
prezidentą Felipe Calderon 
ir Izraelio ministerį pirmi
ninką Benjam.in Netanyahu. 
Susitikime su Meksikos pre
zidentu buvo aptarti tarpu
savio prekybos ryšiai, gali
mybės stiprinti Šiaurės Ame
rikos valstybių bendradar
biavimą. Liko nepakeistas 
Kanados vyriausybės spren
dimas reikalauti iš atvyks
tančių meksikiečių vizų. S. 
Harper susitiko su Izraelio 
vyriausybės vadovu, bet vė
liau buvo atšaukti kiti rengi
niai Otavoje ir numatytas Iz
raelio vadovo susitikimas su 
JAV prezidentu B. Obama. 
Svečias išskubėjo namo, ga
vęs žinią, kad Izraelio kari
nė sargyba sustabdė į Gazos 
miestą humanitarinę pagal
bą plukdančius laivus. Susi
rėmime žuvo 9 žmonės. Pa
saulyje kilo pasipiktinimas 
susidorojimu su taikios misi
jos vilkstine ir aktyvistais. 
Turkija atšaukė savo amba
sadorių iš Izraelio, prie 
Jungtinių Tu.utų organizaci
jos rengiamos protesto eity
nės, smerkiančios poelgi. Iz
raelio vadovybė pareiškė, 
kad susidūrimas buvo išpro
vokuotas, o sulaikyti 600 
tarptautinio humanitarinės 
pagalbos būrio atstovai bus 
paleisti. Šiame būryje buvo 
ir trys kanadiečiai. 

Toronte įvyko Kanados 
miestą savivaldybių sąjun
gos atstovų konferencija. Jo
je dalyvavo pusantro tūks
tančio Kanados savivaldybių 
vadovų. Konferencijoje kal
bėjęs ministeris pirmininkas 
S. Harper priminė, kad eko
nominio skatinimo fondo 
parama bus nutraukta kitą
met kovo mėn. Savivaldybės 
pačios turi ieškoti verslo ska
tinimo kelių. Savivaldybių 
vadovai siekia susitarimo su 
federacine vyriausybe dalin
tis valstybės iždo santaupo
mis, kurias surenka visos 
provincijos ir teritorijos. 

Užbaigtas dvejus metus 
trukęs parlamentinis tyri
mas, kuriam vadovavo Jef
frey Oliphant, neatskleidė 
nieko naujo buvusio Kana
dos ministerio pirmininko 
B. Mulroney ir vokiečių vers
lininko K. Schreiber byloje. 
Tučiau tyrimo pagrindinė iš
vada - buvusio konservato
rių vyriausybės vadovo elge
sys ir sprendimai apgailėtini 
ir neetiški. 'fyrimo vadovas 
pripažino, kad galutinę tiesą 
išaiškinti neįmanoma, nes 
negalima tikėti nė vienu iš 
tyrimo veikėjų. Ankstesnę 
Airbus bylą B. Mulroney lai
mėjo ir iš vyriausybės, tiks
liau, mokesčių mokėtojų pri
siteisė $2.1 mln. ieškinį. J. 
Oliphant tvirtinimu, taip at
sitiko todėl, kad buvusiam 
vyriausybės vadovui nebuvo 

užduoti svarbūs .klausimai. 
Šiam tyrimui išleista dau
giau kaip $16 min. 

Kanados karimą pajėgą 
ųriausiu vadovas Afganis
tane, brigados generolas Da
niel Menard atšauktas iš pa
reigų dėl nepriimtino nesta
tutinio ryšio su savo paval
dine Afganistane. Tui retas 
atvejis karinės karjeros isto
rijoje, kad iš karo veiksmų 
zonos būtų atšauktas aukš
čiausio rango pareigūnas. D. 
Menard dėl neatsakingo el
gesio prieš 2 savaites buvo 
skirta $3,500 bauda dėl ap
laidaus elgesio su savo asme
niniu ginklu. Jis du kartus 
be jokio tikslo iššovė, kai ap
link buvo kiti pareigūnai. At
šauktą Afganistano karinės 
misijos vadovą pakeičia bri
gados generolas Jon Vance. 

Vyriausybė priėmė spren
dimų nutraukti papildomą 
priemoką (GIS) federaci
niuose kalėjimuose esan
tiems kaliniams pensinin
kams. Thi padės sutaupyti $2 
mln. dol. per metus. Jei pro
vincijos ir teritorijos paseks 
federacinės vyriausybės pa
vyzdžiu, nutraukdamos prie
mokas 600 nuteistųjų pensi
ninkq, santaupos siektų $10 
min. Si vyriausybės sprendimą 
palaiko nusikaltimo aukų rė
mimo organizacijos ir grupės. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper ir Kanadoje vie
šėjęs bilijonierius Aga Khan 
padėjo kertinį akmenį būsi
mam Ismaili kultūros cent
rui ir parkui Turonte. Šiai 
statybai skirtas 7 ha plotas 
Eglinton gatvės ir Wynford 
skersgatvio kampe. Statybai 
- !smaili centrui, Aga Khan 
muziejui ir parkui skiriama 
$300 mln., ji turėtų būti baig
ta 2013 m. S. Harper įteikė 
Aga Khan Kanados garbės 
piliečio pažymėjimą už nesa
vanaudišką tarnybą pasaulio 
visuomenei. Pirmajame Šiau
rės Amerikos islamo meno 
muziejuje bus musulmonų 
tradicinio meno kūriniai ir 
dailiųjų amatų dirbiniai, kai 
kurie 1,400 metų amžiaus, iš 
Aga Khan privačios kolekci
jos. Turonte gyvena 70,000 
ismailis šakos musulmonų. 

Michael Bryant, buvęs 
Ontario vyr. teisėjas, ištei
sintas dėl dviratininko mir
ties. Prieš keletą mėnesių 
Thronte jis susidūrė su dvira
tininku, kuris agresyviai ban
dė pasiekti už vairo sėdintį 
M. Bryant. Prikibęs prie va
žiuojančio automobilio, dvi
ratininkas neišsilaikė ir nu
krito, mirtinai susižaloda
mas. Dėl jo žūties buvusiam 
pareigūnui ir perspektyviam 
politikui buvo pareikšti kri
minaliniai kaltinimai. Sie
kiant išsaugoti teismo nepri
klausomybę šioje byloje, 
teismui vadovauti buvo pa
kviestas teisėjas iš Vanku
verio. SK 
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<® MlISlĮ TBVYl\IEJE 
ĮVERTINO 

UNIVERSITETUS 
Šiemet iš Lietuvos uni

versitetų geriausiai įvertin
tas, kaip ir pernai, buvo Vil
niaus universitetas (VU), o 
pirmąkart sudarytoje kole
gijų vertinimo skalėje pir
mauja Kauno kolegija. De
mokratinės politikos insti
tuto tyrime įvertinti tik vals
tybiniai universitetai ir aka
demijos, išskyrus Jono Že
maičio karo akademiją, o 
kolegijos vertintos tiek vals
tybinės, tiek privačios. Karo 
akademija neįtraukta dėl sa
vo specifikos, o nevalstybi
niai universitetai - dėl siau
ros specializacijos ir mažų 
apimčių rinkoje. Geriausių
jų universitetų grupė nepa
sikeitė: antroje vietoje liko 
Kauno technologijos uni
versitetas (KTU), ant tre
čiojo ir ketvirtojo laiptelio, 
gerokai atsilikę nuo dviejų 
pirmųjų - Vilniaus Gedimi
no technikos ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universite
tai. Pirmąkart į pirmaujan
čių penketuką pateko My
kolo Romerio universitetas, 
šiemet iš penktosios vietos 
išstūmęs Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją. Tuo me
tu tarp 21 kolegijų pirmąją 
vietą iškovojo Kauno kole
gija, nedideliu skirtumu ap
lenkusi Vilniaus kolegiją. 
Po jų atsidūrė Vilniaus tech
nologijų ir dizaino, Žemai
tijos, Klaipėdos valstybinė 
ir Utenos kolegijos. 

MAŽIAU AVARUŲ 
Susisiekimo ministerijos 

duomenimis, Lietuvos ke
liuose mažėja tragiškų eismo 
įvykių - per penkis šių metų 
mėnesius, palyginti su ati
tinkamu praėjusių metų lai
kotarpiu, eismo įvykiuose 
žuvo beveik trečdaliu ma
žiau žmonių. Ypatingai su
mažėjo keliuose žuvusių vai
kų skaičius (66.6% ). Susi
siekimo ministeris E. Ma
siulis džiaugiasi pagerėjusia 
statistika ir dėkoja visiems 
vairuojantiems, žiniasklai
dai, švietimo darbuotojams, 
bet ragina būti dar budres
niems vasaros metu gyven
tojams dažniau keliaujant, 
o vaikams daugiau laiko 
praleidžiant lauke. Šiemet 
sausio-gegužės mėnesiais, 
palyginti su tuo pačiu pra
ėjusių metų laikotarpiu, eis
mo įvykių užregistruota be
veik 6.9% mažiau (2009 m. -
1400, 2010 m. - 1303). Žuvu
siųjų sumažėjo 29.5% (2009 
m. - 139, 2010 m. - 98), su
žeista 2.5% mažiau žmonių 
(2009 m. - 1625, 2010 m. -
1585). 

BEGLOBIAI VAIKAI 
Praėjusiais metais Lie

tuvoj e tėvų globos neteko 
2175 vaikai. Pusė šių vaikų 
įkurdinti globėjų šeimose ir 
šeimynose. Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikini
mo tarnybos duomenimis, 

tai pats didžiausias skaičius 
per pastaruosius penkerius 
metus. Praėjusių metų pa
baigoje vaikų, globojamų 
(rūpinamų) šeimose ir šei
mynose, skaičius buvo 24.4% 
didesnis nei vaikų, augančių 
globos institucijose. Pernai 
6931 tėvų globos netekęs 
vaikas buvo globojamas (rū
pinamas) šeimose, 286 - šei
mynose ir 4391 - vaikų glo
bos institucijose. Iš viso Lie
tuvoje gyvena daugiau kaip 
11,500 tėvų globos neteku
sių vaikų. Pastebima ten
dencija, kad Lietuvoje nuo 
2006 m. kasmet mažėja tėvų 
globos netekusių vaikų skai
čius. 2006 m. tėvų globos 
neteko 3006 vaikai, 2007 m. 
- 2824, 2008m. - 2691, 2009 
m. -2175. 

MŪŠIO MARATONAS 
Minint Žalgirio mūšio 

600-ąsias metines, Lietuvo
j e ir Lenkijoje rengiamas 
maratonas po istorines su 
mūšiu susijusias vietas. Ap
keliavus dešimt nurodytų 
objektų Lietuvoje, prie jų 
nusifotografavus ir patalpi
nus nuotraukas interneto 
svetainėje zalgiriomarato
nas.lt, kurioje taip pat reikia 
užsiregistruoti, galima pre
tenduoti į prizą - kelionę 
dviem į Turkiją. Kelionėms 
po 10 istorinių vietų nuo 
Vilniaus ir Merkinės iki Pa
langos skirtas laikas nuo ge
gužės l d. iki rugsėjo. Turp 
lankytinų vietų - Vilniaus 
pilių kompleksas, Vytauto 
tėvonija - Trakų pilys, Vy
tauto gimtinė - Senųjų 'Il"a
kų piliavietė, Medininkų pi
lis, kurioje telkta kariuo
menė žygiui į Žalgirį, mūšio 
išvakarėse statyta Vytauto 
Didžiojo šventovė Kaune. 
Taip pat nurodyti Merkinės 
ir Birštono piliakalniai, bu
vę gynybos nuo kryžiuočių 
centrai, Pabaisko mūšio lau
kas - "antrasis Žalgiris", ku
riame buvo sutriuškinta 
Žalgirio mūšyje nedalyva
vusi livoniškoji Vokiečių or
dino šaka, ilgametis kovų su 
kryžiuočiais forpostas - Ve
liuonos piliakalniai, Vytau
to motinos gimtinė - Biru
tės kalnas Palangoje. Mi
nint istorinį mūšį, taip pat 
numatomi istoriniai kon
kursai, rašinio konkursas 
"Ką man reiškia Žalgirio 
mūšis". Lenkijos partneriai 
siūlo apla!Jkyti Gdanską, 
Malborką, Stumą, Kvidziną, 
Olštiną, Ryną Torūnę, Ploc
ką, Krokuvą ir Griunvaldą. 
Projektu siekiama skatinti 
vietinį turizmą, Lietuvos gy
ventojus ir svečius iš užsie
nio paraginti aplankyti gra
žias vietoves. Istorikai at
kreipia dėmesį, jog tai padės 
"glaudinti praeities ir dabar
ties sąsajas". Projektą baigti 
ir apdovanojimus įteikti ke
tinama rugsėjo 27 d., per 
Pasaulinę turizmo dieną. 

RSJ 

=====::::::: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......----

Staigi muziko netektis 
A.a. Vytautas Pečiulis, bu

vęs kaimo kapelos "Klumpė" 
ir mišriojo choro "Dzūkija" 
vadovas, pasižymėjęs kultūri
ninkas Punske, eidamas 57-
uosius amžiaus metus, staiga 
mirė savo gimtinėje Šeštokuo
se. Velionis gimė 1953 m. ne
toli Lietuvos-Lenkijos sienos, 
Seštokų miestelyje, Lazdijų 
rajone. Nuo mažens Vytautą 
traukė muzika. Prabėgo vai
~stė, pradžios mokyklą baigė 
Seštokuose. Muzikos mokėsi 
Marijampolėje, vėliau Kaune 
- Juozo Gruodžio mokykloje 
ir Klaipėdos konservatorijoje, 
įsigydamas chorvedžio spe
cialybę. Darbavosi Klaipėdos 
universitete, būsimiems chor
vedžiams dėstė muziką. 

Kai atsidarė siena tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, Punske 
buvo pradėti rengti ansamb
lių koncertai. Tada Punską ap
lankė Broniaus Mūro vado
vaujami "Uostamiesčio muzi
kantai" iš Lietuvos. Punskie
čiai pakvietė B. Mūrą atvykti 
ir padirbėti Punske. Jis keletą 
metų vadovavo kapelai 
"Klumpė", mokė jaunimą 
skambinti pianinu, groti akor
deonu. Po kelerių metų jo pa-

reigas perėmė kitas "Uosta
miesčio muzikantų" dalyvis 
Vytautas Baliauskas. Pasta
rieji gerai pažinojo Vytautą 
Pečiulį ir jįyrikalbino atvykti 
į Punską. Cia jis tada ne tik 
vadovavo "Klumpei", chorui 
"Dzūkija", bet aktyviai įsi
traukė į Punsko krašto muzi
kinį švietimą. 

Prisimindama chorvedį Vy
tau tą Pečiulį, apie jo veiklą 
žurnale Aušra rašo buvusi il
gametė Punsko lietuvių kul
tūros namų direktorė Jūratė 
Kardauskienė. Pasak jos, Vy
tautas Pečiulis dėl savo asme
nybės ir nuveiktų darbų puns
kiečių atmintyje liks amžinai 
gyvas. Nematomos, bet nenu
traukiamos gijos sies Punsko 
kraštą su juo, kur jis bebūtų. 
Svarbu jam buvo palaikyti se
nas šio krašto muzikavimo 
tradicijas, ugdyti jaunus muzi
kantus, būsimus ansamblie
čius. Jo pastangos buvo itin 
vaisingos, prašokančios puns
kiečių lūkesčius. Iš kuklios 
jaunimo grupelės išaugo, kaip 
rašomaAušroje, muzikos židi
nys, kur vadovas jau nebega
lėjo aprėpti jaunų žmonių -
norinčių muzikuoti ir tobulin-

tis atsirado vis daugiau. 
Kilo mintis Punske įsteigti 

muzikos mokyklą. Šiam suma
nymui pritarė ir valsčiaus va
dovybė. Tuometinis Lenkijos 
kultūros viceministeris Mi
chal J agielo, teigęs, kad esąs 
jogailaičių ainis, pažadėjo pa
dėti, nes sumanymui įvykdyti 
reikėjo nemažai lėšų. Kai vi
ceministeris atvyko į Punską, 
buvo V. Pečiuliui vadovaujant 
surengtas puikus koncertas. 
Išvykdamas viceministeris pa
žadėjo surasti lėšų mokyklos 
steigimui. Pažadą įvykdė ir 
Muzikos mokykla Punske vei
kia jau keliolika metų. Tai, 
pasak punskiečių, yra Vytauto 
Pečiulio nuopelnas. Jis Puns
ke darbavosi 5-rius metus. Su
~irgus motinai, turėjo grįžti į 
Seštokus. Jai mirus, pasiliko 
gyventi tėviškėje. Čia subūrė 
kaimo kapelą, pagarsėjusią 
visame Lazdijų rajone. Tą die
ną V. Pečiulis turėjo vykti į 
kapelos repeticiją. Muzikan
tai, nesulaukę savo vadovo, 
nuvyko į namus ir rado jį jau 
užmigusį amžinu miegu. Lai
dotuvėse Šeštokuose dalyvavo 
daugybė žmonių, tarp jų gausi 
ir punskiečių grupė. JA 

Punsko LKN choras "Dzūkija" su vadovu Vytautu Pečiuliu (centre) 1994 m. 

London, ON 
BIRŽELIO 13, ateinantį 

sekmadienį, minėsime Lietu
vos gedulo ir vilties dieną. 

LONDONO VYSKUPI
JOS rūpesčiu jau nugriauta 
mūsų Šiluvos Mergelės Mari
jos šventovė. 

BIRŽELIO 27, sekmadie
nį, Mišios bus ne 3 v.p.p. Mary 
Immaculate šventovėje, bet l 
v.p.p. Laisvio-Petro Sergaučio 
dvare, 660 Sunningdale Rd. 
E., (Adelaide ir Sunningdale 
gatvių sankryžos šiaurės va
karų kampas), o po Mišių -
Joninės su vaišėmis. Ten turė
sime progąyamatyti ir nu
griautosios Siluvos M. Mari
jos šventovės pastato kertinį 
akmenį. Prašome visus iš 
anksto įsigyti bilietus Joninių 
vaišėms, nes tą dieną bilietai 
nebebus pardavinėjami. Vai
šių bilieto kaina suaugusiam 
$15, o studentui - $10. 

Ntr. iš Jūratės Kardauskienės asmeninio albumo ("Aušra") 

NORINČIUS ĮSIGYTI 
BILIETUS į IX lietuvių Dai
nų šventės renginius Toronte 
prašome skambinti patiems 
telefonu l 416 870-8000 (nu
rodant "Lithuanian Song 
Festival") arba per tinklalapį 
"ticketmaster". 

SEKMADIENIŲ MI-
ŠIOS aukojamos sekmadie
niais 3 v.p.p. Mary Immacu
late šventovėje,1980 Trafalgar 
St., London, ON. Birželio 13, 
sekmadienį, Mišios bus už 
Lietuvos tremtinius ir kanki
nius. 

Jazminai pasitinka vasarą ••• savo kvapu ir grožiu 
Ntr. E. Petrausko 



Delhi-Tillsonburg apyl. pirm. Teresės Pargauskienės nuotrauka buvo atspausdinta Simcoe 
Reformer laikraštyje prie straipsnio apie "Delbi & District Fair & Share" renginį, kuris įvyko 
balandžio 25 d. T. Pargauskienė surengė lietuviško gintaro ir kitų rodinių parodą 
"Multicultural Heritage Association of Norfolk" stalui 

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. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kaino ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar i namus 416-231-4937 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

IŠ LIETUVOS 
SPAUDOS 

• Rokiškio rajone vyku
siose artojų varžybose Kum
pauskų ūkyje daugelį nuste
bino 14 metų artojas Gytis Pa
livonas, laimėjęs ketvirtą vie
tą. Puikiai valdė arklį ir gra
žiai guldė vagas. 

• Generolo Povilo Ple
chavičiaus dukterėčia Alina 
Plechavičiūtė-Veigel, 87 metų, 
vairuodama automobilį susi
dūrė su kitu ir žuvo. Manoma, 
kad ją ištikęs priepuolis prieš 
susidūrimą. Velionė, grįžusi į 
Lietuvą pirmaisiais nepriklau
somybės metais, gyveno at
kurtoje Plechavičių giminės 
sodyboje, Kalniškių kaime, 
Plungės raj. 

• Jau kelinti metai, kai 
rusvakepuriai, storakočiai ba
ravykai išdygsta prie vieno 
panevėžiečio namų. Jau su
rasta jų apie 60 pievelėje, prie 
šaligatvio. 

• Helsinkį ir Prahą jun
giantis greitkelis "Via Baltica" 
liečia ir Pasvalio rajoną, tarp 
Talkonių ir Talačkonių kaimų. 
Šios apylinkės gyventojai yra 
daugybės avarijų liudininkai. 
Manoma, kad šitame penkių 
kilometrų ruože vairuotojus 
apima snaudulys. ELTA inf. 

Neužmirškime spaudos 
Rašant testamentą kyla 

klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organi
zacijų yra jau 60 metų sulau
kę Tėviškės žiburiai - plačios 
apimties savaitraštis. Iške
liauja tautiečiai į anapus vie
nas po kito, o Tėviškės žibu
riai lieka šviesti ir toliau. 
Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės pa
ramos, ypač nuolat kylant 
paruošimo ir spausdinimo 
išlaidoms. Testamentinis pa
likimas Tėviškės žiburiams 
bus prasminga parama ir vi
sai lietuviškai veiklai. 

ADRESAS: 
Tėviškės žiburiai, 2185 Sta
vebank Rd., Mississauga, 
ON L5C 1T3, Canada. El. 
paštas: tevzib@rogers.com, 
tinklalapis: www.tevzib.com 

2010.VI.8 Nr. 23 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla Los Angeles, 
CA, šventė savo veiklos 60-
metį. Šiai šventei buvo ruo
šiamasi iš anksto. Kiekvienas 
skyrius sukūrė prisistatymo 
plaketus su nuotraukomis, 
rašinėliais bei piešiniais. 
Šventės metu salė buvo iš
puošta spalvotais balionais, 
plakatais, vaikų_ nupieštais 
skydais, skirtais Zalgirio mū
šio 600 metų sukakčiai pami
nėti. Salėje buvo ir parodėlė 
su mokyklos išleistais vado
vėliais, metraščiais ir įvairio
mis nuotraukomis. Taipgi 
buvo nuotraukų iš šokių an
samblio "Spindulys", atšven
tusio 60 metų sukaktį. Jame 
dalyvavo visų skyrių mokiniai. 

Po padėkos Mišių moki
niai ir svečiai rinkosi prog
ramai į salę. Mokyklos ve
dėja Marytė Newson pasvei
kino dalyvius, kviesdama 
šauniai atšvęsti mokyklos 
gimtadienį, pasveikino bu
vusius mokyklos vadovus ir 
administracinius padėjėjus: 
J?alilę Polikaitienę, Algirdą 
Zemaitaitį, Violetą Gedgau
dienę ir kt. Per 60 metų mo
kykloj e darbavosi daugiau 
kaip 200 mokytojų. Progra
mai nuotaikingai vadovavo 
Los Angeles Dramos sam
būrio aktorius Rolandas Žu
kauskas. Jaunuosius prog
ramos atlikėjus parengė 
Kazlauskų šeima. Pasirodė 
orkestrėlis "Gintarėliai". 

Viola ir fleita grojo Aras, Li
lija, Gintas ir Kristina Kaz
lauskai, Eglė Urbonaitė, Li
na Žmuidzinaitė. Pianinu 
skambino Martynas ir Kris
tina McKenna bei Rūta 
Maknytė; "blohfleita" grojo 
trečio skyriaus mažieji muzi
kantai. Jiems akompanavo 
muz. Viktoras Ralys, o bend
ram dainavimui visus kvietė 
folklorininkas ir istorijos 
mokytojas Audrius Avižie
nis. Skambėjo lietuvių liaudies 
dainos. Po meninės progra
mos vyko įvairūs užsiėmi
mai. Mokiniai keliavo per 
klasių stoteles, kur turėjo 
atlikti linksmas užduotis. 

Gudija 
Š.m. balandžio 21 d. Vil

niaus rotušėje buvo švenčia
ma Gervėčių diena. Atvyko 
Gervėčių krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Svetlana Petrik, Gervėčių 
parapijos klebonas kun. 
Leonas Nestiukas, Rimdžiū
nų lietuvių vidurinės mokyk
los mokinių grupė su laiki
nai direktoraus pareigas ei
~ančiu muzikos mokytoju A. 
Zvaginiu, moterų ansamblis 
"Žilvitis" ir kt. Renginio pra
džioje buvo rodomas B. Sla
vinsko dokumentinis filmas 
apie Gudijos lietuvius bei jų 
kraštą. "Gervėčių" klubo an
samblis sugiedojo Gervėčių 
giesmę. Aktorius T. Vaisieta 
susirinkusius pasveikinio K. 

Donelaičio Pavasario links
mybių ištrauka. Rimdžiūnų 
mokyklos grupė padainavo 
dainelių, kaimo moterų an
samblis "Žilvitis" atliko ke
letą dainų. Po to padėkos 
žodį tarė Rimdžiūnų lietu
vių mokyklos direktoriaus 
pareigas enantis A. Žvaginis. 
Jis dėkojo A. Auguliui ir A. 
Bielskiui už nuolatinį dėme
sį ir paramą mokyklai. A. 
Augulis pristatė svečius: aka
demiką Z. Zinkevičių, "Ry
to" draugijos pirm. A. Ma
saitį, B. Slavinską ir versli
ninką A. Bielskį ir jų žmo
nas, Lietuvos mokslo akade
minio choro seniūną V. Mas
lauską, Švenčionių klubo atsto
vus. Susitikimas baigėsi abipu
siu pažadu glaudžiau bendrauti. 

Karaliaučiaus kraštas 
Ragainės II-osios viduri

nės mokyklos lietuvių kal
bos ir etnokultūros mokyto
jai Vida Martišauskienė, Zi
na Budginienė, Liucija ir Jo
nas Glinskiai pradėjo moki
nius rengti lietuvių kalbos, 
dailaus skaitymo ir rašymo 
olimpiadai. Liucija ir Jonas 
Glinskiai mokė vyresniųjų 
klasių moksleivius lietuvių 
kalbos rašybos taisyklių, dai
laus skaitymo, mokiniai rašė 
diktantus. Vida ir Zina į ei
lėraščių deklamavimo mo
kymą įtraukė ir mokinių tė
vus, močiutes. Pirmasis olim
piados ratas įvyko balandžio 
22 d. Dalyvavo įvairių klasių 
moksleiviai. Sunku buvo ko
misijai atskirti geriausiai pasi
rodžiusius, nes visi mokiniai 
buvo puikiai pasiruošę. Buvo 
išrinkti 7 geriausiai pasirodę 
moksleiviai, kurie Ragainės 
mokyklai atstovaus Karaliau
čiaus krašto X lietuvių kalbos 
ir rašto olimpiadoje Įsrutyje. 

Australija 
Kanberos lietuvių bend

ruomenės valdyba stengiasi 
sudaryti progos susiburti. 
Susirinkus yra didesnė gali
mybė puoselėti lietuvių kal
bą, tuo pačiu ir tautiškumą. 
Tam tikslui yra rengiamos po
pietės. Vienoje tokioje po
pietėje buvo parodyta vaizda
juostė "Lietuva 2009-aisiais 
- Dainų šventė". Kitoje po
pietėje vykusioje balandžio 
10 d., Julius Žentelis rodė 
filmą apie jachtos "Amber
sail" kelionę aplink pasaulį 
(apsiribota ištraukomis iš 
trijų tarpsnių: Las Palmas
Capetown, Capetown-Adelai
de, Adelaide-Sydney). Šioje 
popietėje buvo sužinota apie 
Kanberos lietuvių bendruo
menės nario Juliaus Žente
lio ryšius su jachta "Amber
sail". Paaiškėjo, kad Juliaus 
Žentelio pusbrolio sūnus 
Rolandas Zentelis buvo įgu
los narys kelionėje nuo Ca
petown (Afrikoje) iki Ade
laidės. Pasibaigus filmui, su
sirinkusieji buvo pakviesti 
pabendrauti prie kavos ir 
pyragaičių. JA 
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Visi keliai į Bostoną 2012 metais 
nas", "Gintaras" ir "Gyvata
ras". Tikimės, kad su meno 
vadovais iš gausių vietovių pa
sieksim _.gerų rezultatų. 

LTSI planuoja būsimus 
šokių kursus, kurie įvyks Dai
navos stovyklavietėje 2011 m. 
vasara, kur bus ruošiami va
dovai ir mokytojai. 

LTŠI pirmininkė Danguo
lė Varnienė ypatingai džiau
giasi, kad "tęstinumas pra
žydo kaip gėlė iš sėkmingos 
Los Angeles 2008 m. sureng
tos XIII Šokių šventės ir kad 
LTŠI tobulina savo veiklą. Pa
didėjo mūsų mokytojų ir va

Los Angeles jaunimo ansamblio LB "Spindulys" mokytojai ir LTŠI valdyba, susitikę pasitari- dovų skaičius, pagerinome 
mams 2010 m. kovo 20 d. Iš k.: Linas ir Regina Polikaiaai, Vida Brazaitytė, Tomas Mikuckis, tinklalapį, suvežėme ir organi
Danguolė Varnienė, Gailė Radvenytė-Hayden, Gintaras Grinkevičius, Daina Žemaitaitytė, zuojame archyvus PLC patal
muz. Viktoras Ralys, Dana Augutė-Scola, Rita Žukienė 

Daina Žemaitaitytė (Los An
geles) - sekretorė, Vida Bra
zaitytė (Čikaga) - iždininkė, 
Gintaras Grinkevičius (Čika
ga) - narys. Valdyba nustatė 
veiklos planus. LTŠI darbas 
yra organizuoti išeivijos Tuu
tini ų šokių šventes, skatinti 
šokių grupių išsilaikymą bei 
teikti medžiagos ir progų va
dovams ir mokytojams pasito
bulinti. 

Bostone rengti XIV Lietuvių 
tautinių šokių šventę 2012 
metais. Džiugu pranešti, kad 
jau veikia Bostono tautinių 
šokių šventės organizacinis 
rengimo komitetas. Jo pirmi
ninkas Marius Žiaugra pra
nešė, kad šiuo metu vyksta 
pasitarimai dėl salės ir vieš
bučių nuomojimo. 

pose, Lemonte, IL. Planuoja
me išleisti leidinių padėti vi
siems veikiantiems šokių vie
netams, dideliems ir mažiems 
išsilaikyti. Mūsų jaunimas la
bai laukia tokių progų susi
rinkti-pabendrauti per lietu
viškus tautinius šokius! 

Stengiamės, kad atsigai
vintų būreliai ir grupės iš Flo
ridos, New Jersey ir gal net iš 
naujų vietovių, kaip Texas, 
Georgia ar kur yra naujų at
eivių ir steigiasi mokyklėlės. 
Laukiame visų! 

Kviečiame visus tautinių 
šokių mylėtojus aplankyti mū
sų tinklalapį www.lttsi.org". 
Dabar visi susitiksime šią va
sarą puikioj IX-oj Dainų šven
tėje, o paskui - visi keliai i 
Bostoną ... Iki pasimatymo! 

Inf. 

Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos patalpose 
š.m. kovo 20 d. rinkosi litua
nistinės mokyklos mokiniai ir 
tėveliai, lankėsi garbingi sve
čiai iš Čikagos ir net iš Lietu
vos. Tarp jų buvo naujai iš
rinkta Lietuvių tautinių šokių 
instituto taryba - (LFDI Inc. 
- Lithuanian Folk Dance Ins
titute, Inc.) susirinko pasiskirs
tyti pareigomis ir aptarti to
lesnę veiklą. 2010-2014 laiko
tarpiui valdybą sudaro: Dan
guolė Varnienė (Los Angeles) 
-pirmininkė, Tomas Mikuckis 
(Boston) - vicepirmininkas, 

LTŠI kartu su JAV LB 
krašto valdybos pirmininku 
Vytautu Mačiūnu užmezgė ry
šius ir pasikalbėjimus su Bos
tono veikėjais apie galimybę 

LTŠI rūpinasi programos 
vykdymu, ir jau išrinkti meno 
vadovai: Vida Brazaitytė iš 
Čikagos ir Romas Janušonis 
iš Turonto, pasiruošę įsijungti 
į darbą. Kanadoje veikia net 
trys puikūs vienetai: "Atžaly-

LTŠI (Lithuanian Folk Dance Institute, Inc.) naujoji valdyba. 
Iš k. l eil. Daina Žemaitaitytė, Danguolė Varnienė, Vida Bra
zaitytė; 11 eil. Tomas Mikuckis, Gintaras Grinkevičius 

Kultūra ir beveidis skruzdėlynas 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Lietuvoje bene vieninte
lėje pasaulio valstybėje nebu
vo diskriminuojamos moterys, 
tarp jų ir artistės. Gamtadie
vystės apeigose nuolat dalyva
vo moterys, merginos, vaidilu
tės, grūdų barstytojos, kai 
daugelyje Europos valstybių 
moteriškus vaidmenis kūrė iš
imtinai vyrai. Netgi 1629 m. 
Lietuvoje gastroliuojant gar
siajai "Londono komediantų" 
trupei, vadovaujamai aktoriaus 
ir režisieriaus James Green, 
visus Šekspyro veikalų mote
riškus vaidmenis kūrė jaunuo
liai ir berniukai. Netgi grai
kiškasis Antikos teatras nie
kada neturėjo moterų, visas 
apeigas atlikdavo vyrai. Baltų 
renginiuose, kaip ir gamta
dievystės apeigose, šalia vyrų 
dalyvaudavo jų mylimosios, 
seserys, motinos, dukros. Tu
dėl mūsų kunigaikščiams bu
vo svetimas nūdienos aukštų 
pareigybių, titulų, vardų, fizi
nės ir materialinės gerovės 
garbinimas. Tuda buvo dar iš
likusi tauri pagarba asmeny
bei, dvasios galiai, doroviniam 
patvarumui ir nuoseklumui. 
Tuda nereikėjo gaivinti pagar
baus elgesio žmogaus sukur
tiems dvasinės ar materiali
nės kultūros dalykams, istori
jos ir meno paminklams. Eg
zistavo ekologinė sąžinė, duo
tojo žodžio laikymasis, asme-

ninių interesų netapatino su 
valdžios darbų atlikimu, buvo 
stengiamasi pasišvęsti kilniam 
tėvynės reikalui. Tuda veikė 
efektyvi juridinė sistema, už
tikrinanti griežtą atsakomybę 
už ekologinės ir kultūrinės ap
linkos apsaugą. Viešoji nuo
monė kontroliavo tos siste
mos veikimą. 

Karališkojo teatro trupę 
sudarė pajėgūs italų daininin
kai, muzikantai, įvairūs scenos 
technikos specialistai ir inži
nieriai, kuriuos specialūs va
dybininkai angažuodavo Ve
necijoj e, Feraroje, Romoje, 
Paryžiuje ir kt. Čia dainavo ir 
garsi to meto italų solistė M. 
Katanea. Turimomis žiniomis, 
Vilniaus žemutinės pilies teat
re buvo pastatyta vienuolika 
veikalų. Daugeliui jų muziką 
parašė italų kompozitorius M. 
Skakis, libretus - V. Pučitelis. 
1636 m. rugsėjo 4 d. jų bend
radarbiavimas buvo apvaini
kuotas vienu reikšmingiausių 
spektaklių - "Elenos pagrobi
mas", pasižymėjusiu puošnio
mis dekoracijomis, praban
giais kostiumais bei įspūdin
gais sceniniais efektais. 

Tikėtina, kad spektakliai, 
italų didikų rūmų pavyzdžiu, 
ir Vilniaus žemutinėje pilyje 
vykdavo vidiniame rūmų kie
me, kuris virsdavo dabar suvo
kiama teatro sale: virš kiemo 
ištempiama pastogė, parteryje 
sėdėdavo vyrai, o arkinėse ga-

lerijose, lyg balkono ložėse -
moterys. Kiemo gale įrengia
ma įvairiaspalvė scena, nuo 
pastogės nuleidžiami šviestu
vai - aliejinės lempos, kurios 
tamsiausią naktį paversdavo 
šviesia diena ... 

Bonos Sforzos portretas iš L. 
Decijaus knyg_os Apie Lenkijos 
se1Wvę. 1521. Zygimano Seno
jo žmona ir Žygimanto Au
gusto motina, atkeliaudama 
gyventi į Lietuvą, iš Italijos 
atsivežė ir polinkį teatrui, 
muzikai, skatino susidomėji
mą menu ir Lletuvoje 

Baroko teatro žiūrovų 
salės centre stovėjo pakyla 
jaunavedžiams ir garbingiems 
svečiams, o kit i žiūrovai įsi
taisydavo pusmėnulio formos 
tribūnose, prie langų ir 
balkonuose. Dirbtinės salės -
kiemo įranga turėjo būti leng
vai išmontuojama, nes to lai-

ko operos paprastai baigdavosi 
baleto šokiais, į kuriuos 
būdavo įtraukiami ir žiūrovai. 
Taip spektakliai baigdavosi 
Italijoje, Mediči rūmuose, 
taip pat - Krokuvoje, Vavelio 
:eilyje bei Lietuvoje, Vilniaus 
Zemutinėje pilyje. 

Spektaklio išlaidų biudže
tą sudarydavo atsakingai ir 
rūpestingai. Renginių vadybi
ninkai turėdavo pakankamą 
veiksmų laisvę spektaklio pro
jekto biudžeto vykdymo laiko
tarpiui ir atsakydavo už galuti
nius veiklos rezultatus. Vady
bininkai turėjo daryti realų 
poveikį kontroliuojamam ob
jektui, t.y. savo padalinio veik
lai ir jos išlaidoms. Spektaklio 
biudžetą sudarydavo įsigyja
mų medžiagų, dekoracijų bei 
kostiumų siuvimo, gamybos ir 
darbo užmokesčio bei repeti
cijų (pastatymo) bendrosios 
išlaidos. Remiantis šia infor
macija būdavo numatoma pel
no ataskaita ir sudaromas nu
matytas balansas bei numatytų 
pinigų srautų ataskaita. 

Apibūdinti muzikinį gy
venimą Vilniaus Žemutinėje 
pilyje labai tinka lenkų istori
ko Jerzy Jachmanskio žodžiai: 
"Reikšmingas ir vertas nusi
stebėjimo yra tas dalykas, kad 
stiprias tais laikais svetimas 
kultūrines ir kalbines įtakas -
rusų, lenkų, lotynų, vokiečių 

ir net totorių - lietuviai suge
bėjo pakreipti savo naudai ir 
net išnaudoti lietuvių tautinei 
sąmonei skiepyti. Jos pažadi
no ir išplėtė dvasinį gyvenimą 

lietuvių visuomenėje". 
Šimtmečiais šalia politi

nio, diplomatinio bei visuome
ninio gyvenimo žemutinėje pi
lyje klostėsi ir meninis. Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tienės italės Bonos Sforza gi
minės žodžiais, į "meškų ir 
miškų kraštą" Lietuvą plaukė 
ne tik neregėto grožio meno 
dirbiniai, virsdavę pasakiškais 
IDK valdovų rūmų turtais, ste
binusiais net visko mačiusį 
tuometinį Vatikaną, bet ir kul
tūros perlai. Jų priežiūra ir 
valdymas apsiėjo be aibės mi
nisterijų, departamentų, val
dininkų armijos, įstatymų to
mų. Esmė turbūt - popieriuje, 
kurio anuomet nesimėtė į va
lias„. O taupumas - karališkas 
bruožas. 

Totalitarinei XXI š. euro
pizacijai visas Pabaltijo gyve
nimo sritis griežtai tvarkant, 
niveliuojant, per vietines ša
lies politines ir valdžios insti
tucijas pavyko prievarta per 
palyginus trumpą laiką visiš
kai sunaikinti tradicinį lietu
višką kaimą (ko nepavyko pa
daryti net sovietams), įvairias 
lietuviško sodžiaus verslinin
kavimo, meistravimo bei amatų 
formas standartizuojant, kos
mopolitinius gyvenamuosius pa
status vakarietiškais standar
tais dekoruojant. žmonių bui
ties kultūra virto unifikuotos 
samdinių armijos miesčioniš
kos materialinių daiktų teatru 
- maximų, norfų, rimi pirki
nių kultūromis. 

Nukelta į 11-tą psl. 



Mama, gyvenimui 
tavo dėkojam 

Motinos dienos minėjimas Toronto ''Vilniaus rūmuose" 

Lietuvių pensininkų klubo choras "Daina" atliko koncertą, skirtą Motinos dienai, ''Vilniaus 
rūmuose" 2010 m. gegužės 8 d. 

Mums kaip duona esi kasdieninė 
Ir kaip oras esi reikalinga, 
Mums tik Tavo pirkelėj medinėj 
Anei laimės, nei meilės nestinga. 

Ir šiandieną mes lenkiamės žemei, 
Atsiklaupę prie maudžiančių kojų, 
Už savo gyvenimus, Mama, 
Gyvenimui Tavo dėkojam. 

Kur glūdi mūsų brangiųjų motinų grožis ir 
didybė? Turbūt kiekvienas pasakys - nepa
prastas sugebėjimas mylėti savo vaikus, įskie
pyti juose tikrąsias vertybes - tiesą, gėrį, grožį, 

šventumą - vertybes, kurios pajėgia padaryti 
žmogaus gyvenimą prasmingą ir nenuobodų. 
Būtent todėl š.m. gegužės 8 d. popietę Moti
nos dienos išvakarėse Toronto "Vilniaus rū
mų" salė buvo pilnut pilnutėlė. Nuoširdus 
Pensininkų klubo pirmininko Juozo Morkūno 
pasveikinimas ir įteiktos gėlės mamoms, mo
čiutėms, pramočiutėms - tai lyg sėkminga 
įžanga mūsų šventinei vakaronei. Ir štai sce
noje TLPK choras "Daina", vadovaujamas vi
sų mylimos Lilijos Turūtaitės, ir pirmoji kom
pozicija Šilagėlės mamai, kuri nuskambėjo 
kaip padėka visoms mamoms už rūpestį, už 
šilumą, už jų gyvenimą. Dainuojamoji poezija 
susiliejo su choristų balsais: Mama, padėkot 
pamiršau, l Mama, visos gėlės tik Tau ... 

Galbūt, ne visi vaikai šiandien sugužėjo į 
šią vakaronę, - gal kas toli toli, gal kas labai 
užsiėmęs, gal kas darbuose paskendęs, bet 
prie mano lūpomis nuskambėjusio pasveikini
mo, manau, prisidėtų visi: "Brangioji saule, 
kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais šilčiau
siais spinduliais glostyk mano mamos galvą, 
kad ji pajustų, koki man yra brangi ... l Laisvū
ne vėjau, kai skrisi ne1Ūpestingais žemės keliais, 
sutikęs mano mamą, pakštelk jai į skruostą, 
kaip aš bučiuodavau ją vaikystėje ... l Gerasis 
Dieve, saugok didį turtą, pavadintą Motinos 
vardu ir būk atidus, kai klausysies jos tylių 
maldų ... " 

Šiuos linkėjimus palydėjo visų mylimo 
Justino Laurinavičiaus ir Vytauto Mašalo 
dueto daina Tu sugrįžki, sūnau. Tyloje nuščiu
vusioje salėje ne viena mama braukė ašaras. 

Ašaros riedėjo ir Justino žmonos Violetos vei
du - bet juk tai džiaugsmo ašaros!.. Šiandien 
ji turėjo pasijusti laimingiausia mama pasau
lyje. Juk į šią šventę susirinko visa šeima, kaip 
ir ką tik į "Dainos" chorą įsijungusią Irutę 
Olynyk į pirmąjį koncertą atlydėjo visa šeima. 
Ir ne tik atlydėjo, bet ir žiūrovams padova
nojo dainą. 

Šios šventės metu nenorėjome nuošalyje, 
darbinėje aplinkoje palikti savo chorisčių, -
juk jos visos mamos, močiutės, netgi pramo
čiutės. Todėl kiekvienai dainininkei parinkau 
po posmą, choro vyrai įteikė pavasarinių gėlių 
ir elegantiškai įvedė į sceną. Ši maloni staig
mena visus įkvėpė naujai Stasio Liubkevičiaus 
ir Aldonos Veruitienės dainai Motina. Sunko
kas tekstas ir melodija pareikalavo iš Lilijos ir 
choristų daug triūso ir kantrybės. 

Mūsų programą papuošė ir jaunimo atsto
vai. Gana nedrąsiai, bet su didžiule meile ma
no sūnus Lukas perskaitė žodžius Mamai. 
Mūsų choristės Sofijos Dilkienės vaikaitė 
Daina angliška tarsena, bet taisyklinga lietu
vių kalba ilgiausius palinkėjimus skyrė ne tik 
mamai, bet ir mylimai močiutei. 

Mamoms, kurių jau nėra šalia, ir miru
sioms choristėms Juodviršienei, Dumčienei, 
Dervinienei ir Budrienei paskyrėme dainą Tu 
man buvai, l Tu man esi. Ne vienas pajutome, 
kaip Mama iš ten, savo angeliška ranka lyg ir 
palytėjo mūsų plaukus ir nugramzdino į prisi
minimų jūrą. Ne tik švelni, bet ir audringa, 
veržli - tą mums įrodė buvusi "Dainos" cho
ristė Laimutė Mačionienė, drebindama visus 
žiūrovus B. Brazdžionio eilėmis Motina. Kartu 
į sceną buvo pakviestos ir kitos buvusios cho
ristės - Kobelskienė, Paliulionienė, Puodžiu
kynienė ir Juodišienė, kurios su džiaugsmu 
prisijungė prie paskutinės Vėjo dainos. 

Ir aš manau ne tik mes su Lilija, bet ir 
dauguma mamų, šventės svečių, choristų liko
me patenkinti šiuo renginiu - mes ištrūkome 
iš standartinių rėmų: oficialus pasveikinimas, 
keletas dainų, kavutė ... Ši mūsų popietė virto 
dainos ir poezijos, šilumos ir tarpusavio su
pratimo, ilgos gyvenimiškos patirties ir jaunys
tės šeimynine švente. Laimutė Šimukėnienė 

(Ntrs. L. Šimukėnienės) 

Paskutinę koncerto dainą Vėjo daina dainavo ir buvusios choristės 2010 m. gegužės 8 d. 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kauno M. Žilinsko dai

lės galerijoje gegužės 14 die
ną buvo atidaryta paroda 
Lietuviai Paryžiuje, kurioje 
išstatyti meno kūriniai pen
kių lietuvių dailininkų, gyve
nusių ar gyvenančių Pary
žiuje - Vytauto Kasiulio, 
Neemija Arbitblato, Antano 
Mončio, Prano Gailiaus ir 
Žibunto Mikšio. Vilniaus ga
lerijos "Žalias vėjas" savi
ninkas Edvinas Žukas ir Pa
ryžiuj e gyvenąs žurnalistas 
Valdas Papievis surinko 136 
darbų rinkinį, daugiausia iš 
privačių rinkinių, kuriuos 
papildė darbais iš Palangos 
A. Mončio muziejaus. Paro
dos proga E. Žukas išleido 
parodos katalogą lietuvių ir 
prancūzų kalbomis. Paroda 
veiks iki birželio 20 dienos. 

Vytautas Kasiulis gimė 
1918 m. balandžio 23 dieną 
Simne. Mokėsi Kauno meno 
mokykloje, 1941 metais bai
gė Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės institutą 

ir jame dėstė iki 1944 metų. 
Pasitraukęs į Vakarus, 1946-
1948 m. Freiburge dėstė V.K. 
Jonyno vadovaujamoje Dai
lės ir amatų mokykloje. Nuo 
1948 metų iki mirties ( 1995 
m. kovo 12 d.) gyveno Pary
žiuje. Tapė aliejumi, guašu, 
pastele, tempera - portre
tus, peizažus, natiurmortus. 
Surengė parodas Kaune 
(1943), Freiburge (1947), Pa
ryžiuje (1950-1955), Hambur
ge, Ženevoje, Bedyne, Londo
ne, Kopenhagoje, Stockholme, 
Čikagoje, Niujorke. 

Neemija Arbitblatas gimė 
1908 m. lapkričio 19 dieną 
Kaune. Mokėsi Kauno meno 
mokykloje, 1924-1926 m. ta
pybą studijavo Bedyne, Dres
dene, 1926-1932 m. gyveno 
ir kūrė Paryžiuje vienoje stu
dijoj e su Pablo Picasso ir 
Henri Matisse. Nuo 1940 
metų gyveno Niujorke. Tapė 
peizažų, portretų, natiur
mortų, sukūrė statulų, teatro 
dekoracijų. Nuo 1924 metų 
dalyvavo parodose Paryžiu
je, Luxembourge, Niujorke, 
Rygoje. Savo darbus pasira
šydavo sutrumpintu - "Bla
tas". Mirė 1999 m. balandžio 
27 dieną Niujorke. 

Antanas Mončys gimė 
Mančiuose (Kretingos apskr.) 
1921 m. birželio 8 dieną. 
1941-1943 m. studijavo ar
chitektūrą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus. 1950 
m. baigė Dailės ir amatų mo
kyklą Freiburge ir išvyko gi
linti studijų į Paryžių, kur 
mokėsi pas skulptorių Osipą 
Zadkiną. Yra sukūręs religi
nio turinio skulptūrų, antka
pių, monumentalios skulp
tūros kūrinių. Naudojo įvai
rias technikas ir medžiagas 
(medį, akmenį, metalą, mo
lį). Dėstė skulptūrą Triere, 
Toulouse, turėjo savo skulp
tūros atelję Paryžiuje. Su
rengė per 30 individualių pa
rodų Prancūzijoje, Belgijoje, 

Vokietijoje, JAV, Italijoje ir 
Lietuvoje. Padovanojo gau
sų savo darbų rinkinį Palan
gos muziejui. Mirė 1993 m. 
liepos 10 dieną Paryžiuje, 
palaidotas Lietuvoje. 

Pranas Gailius gimė 

1928 m. sausio 22 dieną Ma
žeikiuose. 1944 m. pasitrau
kė į Vakarus. Strassbourge 
mokėsi Taikomosios dailės 
mokykloje, 1950 m. studija
vo F. Leger meno akademi
joje, nuo 1953 m. Aukštojoje 
valstybinėje dailės mokyk
loje Paryžiuje. Tapė aliejumi, 
guašu, naudojo vario raiži
nio techniką, iliustravo kny
gas. Surengė parodų Pary
žiuje, Vokietijoje, Čikagoje. 
Šiuo metu gyvena ir kuria 
Paryžiuje. 

Žibuntas Mikšys gimė 
1923 m. gruodžio 12 dieną 
Kaune. Susipažino su menu 
Kauno jėzuitų gimnazijoje 
pas skulptorių A. J anulį. 
1944 m. pasitraukęs į Vaka
rus, studijavo Nuembergo ir 
Stuttgarto meno akademijo
se teatro kostiumų kompo
navimą, režisūrą, tapybą. 
1962 metais apsigyveno Pa
ryžiuje. Kuria lino raižinius, 
ofortus ir litografijas, knyg
ženklius, miniatiūras, vinje
tes. Tyrinėjo lietuviškus kry
žius. Nuo 1965 metų daly
vauja parodose užsienyje ir 
nuo 1974 metų - Lietuvoje. 
Gyvena Paryžiuje ir dalyvau
ja Prancūzijos lietuvių bend
ruomenės veikloje. Savo kūri
nių rinkinį dar sovietmečiu pa
dovanojo Vilniaus universi
teto Grafikos kabinetui. 

XIX "Dainų dainelės" 
konkurse dalyvavo beveik 
penki tūkstančiai jaunųjų 
dainininkų iš visų Lietuvos 
kampelių. Šie konkursai, 
rengiami kas antri metai nuo 
1974 m., kuriuose dalyvauja 
vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 
19 metų, atvedė į profesiona
lią sceną daug žinomų atli
kėjų - Juditą Leitaitę, Vy
tautą Juozapaitį, Sigutę Tri
makaitę, Vaidą Genytę, Ra
failą Karpį. Šiųmetiniame 
konkurse laureatais tapo 41 
konkurso dalyvis - solistai ir 
ansambliai. 

Baigiamasis koncertas 
įvyko Lietuvos valstybinio 
operos ir baleto teatre gegu
žės 30 dieną. Jį pradėjo prieš 
36 metus pirmąjį Dainų dai
nelės konkursą laimėjusi so
listė Judita Leitaitė, po jos 
sekė vėlesnių konkursų lau
reatai Liudas Mikalauskas, 
Evelina Sašenko. Po koncer
to pačius jauniausius laurea
tus, Eriką Imbrasaitę iš Jo
navos ir Martyną Vilnių iš 
Plungės, prezidentė Dalia 
Grybauskaitė apdovanojo 
žaisline boruže ir didžiuliu 
begemotu. Laureatus atrin
ko vertinimo komisija ir TV 
žiūrovai. Konkursus rengia 
Švietimo ir mokslo ministe
rija, Valstybinė M.K.Č. me
nų mokykla, Lietuvos vals
tybinis radijas ir TV. 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 sąskaita iki 0.25% 
1 metų „„„„„„„„„„.„„„„. 1.25% ----------
2 metų „„„„„ „„„„„ .. „„„„ 1.50% 
3 metų „„.„„.„ .. „„„ .. „„„„ 1.75% 
4 metq „„„„„ „„„„„ .. „„„„ 2.00% 
5 metų .„ .. „„„„„„„„.„„„„. 2.50% 

Amerikos dol erių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metq term. i nd. 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

Antradienia is 
Ketvirtadieniais 
Sekmadienia is 

9:00- 3:30 
12:00- 7:00 

9:00-12:30 

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

Surarties paskolas 
nuo „.„„„„„„„„„„„„„„„„. 7.00% 

NEKILNOJAMO TIJRTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų .„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.50% 
2 1netq „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.750/o 
3mettĮ„„„ .. „„„„.„ .. „„„„„„.„„„. 4.350;0 
4 metq„„„ .. „„„„„ .... „„„„.„ .... „„ 4.750;0 
5 mettĮ „„„„.„.„„„.„„.„.„„.„„„„. 5.250;0 

Su kintančiu nuošimčiu 

1, 2,3 metq.„„„„„„„„„„„ 3.00% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu„„.„„„„„„. 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ... 

~' ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.LS„ O.LIP. 

40 Bur rows 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) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

Liberalizmas ir krikščionybė 
Atkelta iš 2-ro psl. 

2. Asmens laisvė ir atsa
k.omyb6. žmogus yra visų ver
tybių matas. Niekas, išskyrus 
konkretų hnogų, negali spręsti, 
kas jam svarbu ir kas vertinga. 
Žmogus pats priima sprendi
mus ir atsako ui jų pasekmes6. 
Tuo deklaruojamas kraštuti
nis individualizmas. Vėl nei
giami universalūs ir visiems 
bendri moralės principai. 

3. Privati •uosavybė. Bet 
koks kėsinimasis į privačią 
nuosavybę yra neteisėtas ir ia
lingas. Laisvė ir nuosavybė -
neatskiriami6. Praktikoje drau
džiama kėsintis net ir į netei
sėtais būdais įgytą (pvz. pa
vogtą) nuosavybę, kuri turėtų 
būti konfiskuota ir grąžinta 
nukentėjusiems, o jos įgyjimo 
būdai nagrinėjami teismuose. 
Tu Lietuvoje dažniausiai nėra, 
nes teismai nėra nepriklau
somi nuo turčių valdžios. 

4. Laisva rinka. Žmogus 
yra laisvas savo nuožiūra elgtis 
su savo nuosavybe. Laisvų 
mainų sistema yra būtina žmo
gaus laisvės ir gerovės sqlyga6. 
Mūsų realybėje tai nepasi
tvirtina ir, be valstybės tikslin
go ir teisingo reguliavimo, tai 
veda į krizę, ką dabar ir turi
me. Piliečių nepasiturinčiai 
daugumai šiomis sąlygomis 
nėra nei laisvės, nei gerovės. 

5. Teisės viešpatavimas. 
Pareigos kyla ne iš prievartos, o 
iš teisės, glūdinčios lmonių, 
kaip laisvų individų, prigimtyje 
ir jų laisvuose susitarimuose. 
Žmogus turi paklusti teiseis. 
Deja, praktikoje teisėsauga 
yra valdoma oligarchinės ma
žumos ir dažniausiai priima 
tik jai naudingus sprendimus 

6. Minimali valstybė. 
Valstybė turi būti minimali ir 
nesikišti i savanorilkus žmonių 
santykius bei nesiimti perakirs
tytojo vaidmens"6. Deja, vals
tybei nesikišant ji pati tampa 
įrankiu monopolinio, vyrau
jančio kapitalo savininkų ran
kose. (Apie 1 % Lietuvos pi
liečių valdo 50% va1stybės tur
to!). 

Šis "liberalių vertybių" są-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

rašas jau savaime kelia klau
simą, kaip jas tarpusavy įma
noma suderinti'! "Įvairovės 
tolerancija" verčia toleruoti 
to.kius i šeimos ir visuomenės 
išsigimimą vedančius reiški
nius, kaip homoseksnaUzmas, 
neįpareigojanti "partnerystė" 
vietoje tvirtos šeimos, seksua
linis jaunimo palaidumas, 
propaguojant "saugų sebą", 
masinis smurtinių filmų de
monstravimas per TV ir t. t. 
'Iblerancija seksualinėms ma
žumoms yra tapusi vos ne to
lerancijos kriterijum. Nesun
ku suprasti, kas atsitiktų su 
žmonija pritai.kius praktiškai 
ši kriterijų, kaip Kanto kate
gorišką imperatyvą, t.y. jei to
kia praktika taptų visuotine. 
'Thip pat neaišku, kaip suderi
nama liberali negatyvi laisvė 
su valdžios atsakomybe, jei 
valstybė įpareigota nesi.kišti, 
o sau palankius įstatymus lei
džia interesų grupės, kontro
liuojančios ir teismus, ir vy
riausybę. 'Tui plati dirva nuo
savybės grobstymui teisėtomis 
(pagal esamus Įstatymus) ir 
neteisėtomis priemonėmis. 
Laisva rinka tam tik padeda, 
nes stambūs monopolistiniai 
verslininkai, sukaupę didelį 
kapitalą, turi nepalyginamai 
daugiau teisių, jas užsitikrin
dami ir korupcijos, ir tiesiogi
nės įtakos valstybės instituci
joms bei teismams keliu. Apie 
socialinį teisingumą šiomis 
aplinkybėmis iš viso sunku 
kalbėti. Maksimalių ir mini
malių pajamų santykis Lietu
voje yra vienas didžiausių Eu
ropoje kaip ir skurstančioji vi
suomenės dalis. Galimybė 
naudotis savo laisve ir demok
ratija tiesiogiai priklauso nuo 
asmens turimo turto kiekio. 
'Ihlgi daliai visuomenės neli~ 
ka nei laisvės, nei demokrati
jos, nei deklaruojamų žmo
gaus teisių. Apsiribojama vien 
tolerancija viskam, net ald
vaizdžiai vykdomam ir rekla
muojamam blogiui. Ekono
minis ir komercinis mažumos 
interesas pateisina viską. Nors 
80% Lietuvos gyventojų save 
įvardyja kaip krikščionys, vi
suomenės didelės dalies mo
ralė yra žymiai pakrikusi. Vtsa 
tai tiesiogiai prieštarauja 

krikščionybės principams. 

Kąn:modo 
Stasys Šalkauslds? 

Dar prieš 70 ar daugiau 
metų Stasys Šalkauskis savo 
darbe "Ideologiniai dabarties 
krizių pagrindai ir katali.kiš
koji pasaulėžiūra"7 rašė, kad 
"liberalizmas yra krizės pa
grindas". Šiame darbe buvo 
numatytos visos dabartinės 
krizės Lietuvoje atmainos -
"1. Kultūrinė dvasinė krizė; 2. 
Visuomeninė politinė krizė; 
3. Socialinė ekonominė krizė; 
4. Intelektualinė ir moralinė 
anarchija kaipo moderniojo 
žmogaus drama". Aukščiau 
išvardintos Lietuvos gyveni
mo blogybės šiai krizės sude
damtlių dalių klasifikacijai vi
siškai atitinka. Viskas - net 
mokslas, menas ir apskritai 
kultūra vertinama tik grynai 
komerciniais kriterijais, kas 
prieštarauja esminei kultūros 
reiškinių prigimčiai. 

Vertindamas savo gyvena
mą laikotarpį Šalkauskis rašė 
"Nutrūkus dvasiniams bend
ruomenės ryšiams, kurie turi 
savo šaknis dieviškajame pa
saulyje, modernioji visuome
nė pasijuto be organiško pa
grindo. Visuomenė pasidarė 
moderniajam žmogui izoliuo
tų individų daugybė, organiš
kai nesuveržta gilesnėmis dva
sinėmis sijomis. Dvasiškai izo
liuotas žmogus, atpalaiduotas 
nuo tiesos, .kuri išlaisvina, pa
sijuto pajungtas materialinei 
prigimčiai su tokiu būtinumu, 
kurio nežinojo kitos gadynės. 
( .•. )žmogaus vergavimas pi
nigui ir mašinai yra viena iš 
skaudžiausių vergovės rūšių''7. 

1. 'Thrptautinių žodfių žodynas: 
Alma litera, Vilnius, e,. 434 
2. Vytautas Kavolis. Zmogaus Ge
nezė. VytU!)!, 1997, p. 66 ir toliau 
3. Greimas A Miiai ir ideologi
jos. Me~ 1966 Nr. 12, p. 9-27 
4. Santara-Sviesa: Siekiai ir veik
los principai. Akiračiai, 2006 Nr. 6, 
www.akiraciai. ltlsantarasviesa 
s. Oilro.\ lietuvių miĮųadjos iTdias
poros studijos, 2009, Nr. 1(7), p. 141 

6. Libemlaw Lietuvos jaunimo 
~~hUp:/Aait=veJt/ 
7 S. Šalkauskis. Ideologiniai 
dablJl'tie.r /c1izių pagrindai ir katoli
kilkoji pasauliiiūra. Raštai t. v; p. 
274-318 

(Bus daųiau) 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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



Dviguba šventė Panevėžyje 

Lietuvos laisvės kovų sąjūdi pasveikino krašto apsaugos ministerė Rasa Juknevičienė 
(ketvirta iš dešinės) 

Gegužės 8 d. Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio (ILKS) 
dalyviai rinkosi į šv. Mišias 
Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedroje. Proga - išskirtinė. 
LLKS minėjo atkūrimo dvi
dešimtmetį, o LLKS prezidiu
mo pirmininkas, dim. pulki
ninkas Jonas Čeponis šventė 
garbingą 85 metų jubiliejų. Po 
šv. Mišių visi rinkosi į šventinį 
minėjimą Velžio seniūnijos 
bendruomenių rūmuose. I.L
KS atkūrimo dvidešimtmečio, 
o jo vadovą J. čeponį garbin
go jubiliejaus proga sveikino 
krašto apsaugos ministerė Ra
sa Juknevičienė, seimo nariai 
Auksutė Ramanauskaitė-Sko
kauskienė, Vitas Matuzas, 
Petras Luomanas, Panevėžio 
apskrities viršininkas Viktoras 
Ilofimovas, Panevėžio miesto 
savivaldybės vadovai. 

Minėjime diskutuota apie 
LLKS atkūrimo dvidešimt
metį - koks jis buvo Sąjūdžiui 
ir Lietuvai. 

LLKS štabo viršininkas 
Vytautas Balsys susirinku
siems papasakojo, ką Sąjūdis 

LLKS prezidiumo pirm. J. 
Čeponį garbingo jubiliejaus 
proga sveikina Panevėžio ap
skrities viršininkas Viktoras 
'li'ofimovas 

nuveikė per dvidešimt metų, 
kiek paminklų, kryžių pasta
tyta siekiant įamžinti kovoto
jų už Lietuvos laisvę atmini
mą. Pranešėjas Edmundas Si
manaitis savo pasisakyme 
analizavo LLS veiklos istori
nio įvertinimo problematiką. 
Pulkininkas Arūnas Dudavi
čius renginio dalyvius supa
žindino, su kokiomis proble
momis susiduria krašto ap
sauga šiandien ir kaip siekia-

majas išspręsti. Visi prane
šėjai pabrėžė, kad didesnį dė
mesį patriotiniam ugdymui 
derėtų skirti mokyklose ir šei
mose. 

Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos Panevė
žio skyriaus pirmininkas Al
girdas Blažys susirinkusiems 
parengė nuoširdų pranešimą 
'!Pie 85 sukaktį švenčiantį J. 
Ceponį. Norinčiųjų pasveikin
ti LLKS pirmininką J. čeponį, 
palinkėti jam stiprybės, svei
katos, padėkoti už meilę Tė
vynei ir jos žmonėms nusi
driekė eilė. Jubiliatą sveikino 
valdžios ir dvasininkijos atsto
vai, šeima, kolegos, draugai, 
kariškiai, kaimynai. Ir visi tar
si susitarę minėjo, kad LLKS 
pirmininkas - puikus tėvas, 
draugas, bičiulis, doras Lietu
vos sūnus, patriotizmo ir mei
lės Tėvynei dvasia sugebantis 
uždegti ir kitus. 

Renginio dalyviams kon
certavo Lietuvos politinių ka
linių sąjungos choras "Liki
mai". 

T. S-goa tinios - Rasa ŠOšič 

Kultūra ir beveidis skruzdėlynas gaus dvasinį gyvenimą ... 
Istorija padeda ugdyti 

mūsų dvasinę kultūrą, for
muoja mūsų tapatybę. Be jos 
mes būtume panašūs i beveidį 
skruzdėlyną - tegu ir tobu
liausiomis technologijomis 
gyvenančią, bet vis dėlto vien 
labiau save fiziškai regene
ruojančią visuomenę (žmoge
lyną). Žinodami savo tautos 
ir valstybės istoriją, mes ge
riau visapusiškai suprantame 
ir kitų tautų, viso pasaulio gy
venimą" - įsitikinęs akademi
kas Romualdas Grigas. 

Atkelta iš 8-to psl. 

Šiandien į gatves ar studi
juoti vien į užsienį išvykstanti 
ar išsivaikščiojanti po užsie
nius jaunoji lietuvių karta pa
veldėjo per 19 metų vandališ
kai sunaikintą gimtosios šalies 
priemiesčių ir miestų gamtą, 
užterštus vandenis, bei šal
tinius, paverstus kanalizacijos 
grioviais. Nykstančią dorą ir 
moralę. Kas sustabdys visuo
tinę papročių ir etninių kul
tūros tradicijų degradaciją? 

Per pastaruosius du de
šimtmečius valstybės valdyme 
išsigimė biurokratinė valdi
ninkijos kasta, sukūrusi šalyje 
neregėto masto dviveidišku
mą, atgaivinusi sovietmečiu 
viešėjusius nemalonių faktų 
iškraipymus ir nutylėjimus, 
maskavimąsi po demagogijos 
klišėmis. Įteisinę būtinos pi
lietiškos informacijos riboji
mą, cenzūravimą, susigrąžino 
arogantišką pomėgį savavališ
kai jsakinėti, piktnaudžiauti 
tarnybine padėtimi, nesiskai
tymą su valstybės interesais, 
pamėgo šiurkštumą, brutalu
mą ir panieką nuo jų priklau-

somam žmogeliui. 
"Olobalizacija - tai ne tik 

spontaniškas, bet ir sąmonin
gai organizuotas procesas, ku
ris šalia nuostabių, pasaulį 
kuriančių dalykų savaime 
įtvirtina ir negatyvą. Viena iš 
to 'negatyvo' raiškos formų -
Vakarų kultūrinis diktatas 
(gal imperializmas?), grin
džiamas rinkos fundamenta
lizmu, vartojimo kultu, nu
vertinantis tradicines kultū
ras, taip pat tautos ir žmo-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrcc1ion Rd. Toro1110 ON M9i\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JiiSL{ sutelklas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietu l'ybės 
išlaikymui Kanadoje, lzumanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

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. 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomo ji są skaita ) 
Kasdienini ų ki ntamųjų palūkanų 2.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.60% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamos 1.00% 

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

4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.25% 

"Planas 2411 Kasd ien inių 
palūkanų čekių / taupomo ji 
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 
Aukštesn i 

nuošimči ai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DOLER I Ų KASDIE N INIŲ 

PALO KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno podolinimos) 
l metų 1.30% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
IND ĖLIAI 
30- 8 9 d ienų 
90- l 79 dienų 
180-269 d ienų 
270- 364 dienų 
l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.25% 1----------1 
2.25% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdienin ių 
kintamų jų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pogol poreiko lovimą ,__ __________ _, 5 metų 

1.25% 
1.55% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimči ai gali 
būti kei č iami be įspėjimo 

ASMENINĖS PAS KOLOS 
5.0% ir aukščiau M:H 
ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS PARAMA 
7.0% ir aukščiau www. pa r ama . ca 

,...- AKTYVAI per $185,000,000 
Palan kūs nuošimč ia i. 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 Uždaryto 

L l E TU V l Ų K R E D l T O KO O PER A T YVAS PARA M~ 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

(905) 333-5553 



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.VI.8 Nr. 23 

9-0SPORTAS 

Akimirka iš ŠALFASS krepšinio varžybų, vykusių Čikagoje 
gegužės 22-23 d.d., tarp Toronto "Aušros' berniukų C koman
dos ir Čikagos "Lituanica" Ntr. R. Valadkos 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Užbaigtas Rusijos visur

eigių bekelės maratono "La
doga 2010" trečiosios dienos 
greičio ruožas. TRl klasėje 
nepralenkiami vėl buvo lietu
viai. "Mezon Offroad Team 
LT" komandai atstovaujantys 
Benediktas Vanagas ir Šarū
nas Paliokas iš keturių tris die
nas vykusių greičio ruožų lai
mėjo tris, o viename užbaigė 
antri. Trečiadienis tarptauti
nio visureigių maratono "La
doga 2010" dalyviams tapo 
ypač sunki diena. Varžybos 
pakeitė dislokacijos vietą, o 
kartu pakito ir važiavimo sąly
~os. Benedikto Vanago bei 
Sarūno Palioko įgula, ginanti 
Lietuvos komandos "ME
ZON Offroad Team LT" gar
bę, šį kartą turėjo techninių 

problemų. Nepaisant to, už
baigę ketvirtoje vietoje, lietu
viai sugebėjo išlikti TRl kla
sės pirmaujančiais. 

• Rimantas Martišauskas 
laimėjo Didžiosios Britanijos 
grafysčių lengvosios atletikos 
čempionato rutulio stūmimo 
varžybas. Lietuvis rutulį nu
stūmė 18.41 m ir, pagerinęs 
asmeninį rekordą bei pasiekęs 
geriausią sezono rezultatą 
Lietuvoje, 16 cm aplenkė ant
roje vietoje likusį britą S. 
Rider. 

• Lenkijos mieste Gdy
nia, Baltijos jūros Gdansk 
įlankoje, vyko "Optimist" kla
sės jachtų varžybos, kuriose 
dalyvavo sportininkai iki 15 
metų amžiaus. Labiausiai re
zultatais džiugino kauniečiai. 

Vėjas Pajarskas tapo šių var
žybų nugalėtoju. Lenkijoje tai 
yra vienos iš trijų svarbiausių 
sezono varžybų, kurių metu 
vyksta šios šalies atstovų at
ranka į Europos ir pasaulio 
čempionatus. 

• Suomijos sostinėje vy
kusiose Baltijos šalių atviro
siose džiudo pirmenybėse 
Lietuvos sportininkai iškovojo 
5 aukso medalius. Renalda 
Gedutytė (svorio grupėje iki 
70 kg) iškovojo vienintelį auk
so medalį jaunimo amžiaus 
grupės varžybose. Dar dviem 
bronzos medaliais savo ap
dovanojimų rinkinį papildė 

Justina Skačkauskaitė (57 kg) 
ir Laura Naginskaitė (63 kg). 

• Londone vykusiose 
"Gracie BJJ Invitational UK 
2010" braziliškojo džiu-džitsu 
varžybose labai sėkmingai pa
sirodė ir du Lietuvos atstovai 
- Donatas Uktveris bei Darius 
Rudzevičius. D. Rudzevičius, 
atstovavęs "Gracie Barra", 
iškovojo pirmąją vietą baltų 
diržų senjorų amžiaus grupės 
supersunkiasvorių grupėje. 

• Vilniuje, Seimo rūmuo
se vyko iškilmingas Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygos 
(MKL) sezono uždarymas. 
Devinto MKL sezono 11-oje 
įvairaus amžiaus grupių čem
pionatų dalyvavo 7200 jau
nųjų krepšininkų, atstovau
jančių 399 komandoms. Per 9 
mėnesius trukusias šalies pir
menybes buvo sužaistos 3178 
rungtynės ir išsidalinta 12 me
dalių komplektų. 

Čikagos "Lituanica" ŠALFASS 60 metų jubiliejinėse krepšinio žaidynėse Klyvlande, OH, š.m. 
balandžio 30 - gegužės 2 d.d. 

Skautų veikla Biržuose 
Kunigaikštienės Birutės skautų drau

govė Biržuose buvo įkurta prieš Antrąjį pa
saulinį karą, tačiau prasidėjus karui veikla 
ilgam laikui buvo nutraukta. Draugovė 
atkurta prieš penkerius metus - 2005 m. 

Gegužės 22 d. Biržų "Saulės" gimnazi
jos Kunigaikštienės Birutės draugovės skau
tai šventė savo atkūrimo penkmetį. Iš
kilminga jubiliejinė sueiga prasidėjo Lie
tuvos respublikos ir skautų vėliavų pager
bimu, po kurio buvo giedamas Lietuvos 
himnas. Kandidatai į skautus davė įžodžius 
ir pasižadėjo tarnauti Dievui, tėvynei ir ar
timui. 

Skautų pasveikinti atvyko TS-LKD Biržų 
skyriaus pavaduotoja Laura Ruplėnaitė, 
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rita Vingilytė, sporto 
dr-jos "Biržų tinklinio klubas" pirm. Arūnas 
Anskinas, Pasvalio rajono, Saločių skautų 
draugovės skautai, jų vadovė Diana 
Kraptavičienė ir kiti renginio svečiai. Laura 
Ruplėnaitė, perduodama Lietuvos respubli
kos seimo narės Agnės Bilotaitės linkėjimus, 
padėką ir knygą, pažymėjo, kad visų mūsų 
tikslą - šviesią ir klestinčią Lietuvą - ne tik 
galime, bet ir reikia pasiekti bendromis pa
stangomis, kiekvieno iš mūsų nuoširdžiu 
darbu Lietuvai ir jos žmonėms. 

Po gražaus minėjimo visi buvo pakviesti 
į skautišką popietę, kurią padėjo vesti Biržų 
"Saulės" gimnazijos folkloro ansamblis, 
vadovaujamas Nijolės Kaulinienės. 

TS-gos žinios inf. 

• Pasibaigusiame Mask
vos "Grand Pri" dviratininkų 
varžybų kelyje antrą vietą ko
mandinėj e sprinto rungtyje 
užėmė Simonos Krupeckaitės 
ir Gintarės Gaivenytės dveje
tas. Nors kvalifikacinėse var
žybose lietuvės buvo greičiau
sios, tačiau baigmėje jos 0,071 
sekundės nusileido Olandijos 
sprinterėms - W. Kanis ir Y. 
Hijgenaar. 

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

• Lietuvos disko metikas 
Virgilijus Alekna sezoną pra
dėjo kuklia 5-a vieta. IAAF 
"World Challenge" serijos 
varžybose Olandijoje 38-erių 
lietuvis diską nuskraidino 62 
m 15 cm ir 3 metrais atsiliko 
nuo pergalę šventusio vengro 
Zoltano Kovago. "Atskaitos 
taškas jau žinomas - 62 met
rai. Dabar reikia jį gerinti", -
dienraščiui "Lietuvos rytas" 
sakė dukart olimpinis ir pa
saulio čempionas. VP 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

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

-- Mi issauga O LSG lES Mis issauga ON LSN OA5 
........... __ _, www.watersidedental.ca www.9tblinedental.ca 



Stovykla IX Dainų 
šventės belaukiant 

N. BENOTIENĖ 

Gegužės 28, 29 ir 30 die
nomis Dainavos stovyklavie
tėje (Manchester, Michigan) 
vyko ypatinga trijų dienų dai
navimo stovykla, kurios orga
nizatorių tikslas buvo suderin
ti jaunimo chorų balso stygas 
prieš ateinančią Dainų šventę 
Toronte, sudaryti progą jauni
mui arčiau susipažinti, jau
niems kompozitoriams ir diri
gentams padiriguoti, metodi
nes pastabas gaunant iš vyr. 
vadovės D. Viskontienės ir 
gal svarbiausia, pajusti masi
nio dainavimo unikalumą. 
Joje dalyvavo jaunimo chorai 
"Momiestelis" iš Detroito, 
"Naujoji Intriga" iš Klyvlan
do, "Polėkis" iš Čikagos ir To
ron to jaunimo choras. Sto
vyklą suorganizavo Liudas 
Landsbergis ir Saulius Klio
rys. Iš viso stovykloje buvo 
daugiau kaip 90 gražaus dai
nuojančio jaunimo. 

"Mes labai norime, kad 
jaunimas turėtų laiko laisvai 
pabendrauti ir labiau susipa
žinti. Penktadienį vakare pla
nuojame susipažinimo vaka
rą. Vienas sunkumas yra tai, 
kad mūsų jaunimas nuo 14 iki 
30 + metų, tai reikės įdomiai 
paruošti vakarines progra
mas, kad visiems būtų smagu, 
saugu ir tinkama" - mintimis 
dalinosi Saulius besiruošiant 
stovyklai. Taip ir buvo šį sa
vaitgalį Dainavoje ir smagu, 
ir linksma, ir naudinga, o vyr. 
vadovė D. Viskontienė, grįž
dama namo, jį pavadino "vil
ties savaitgaliu". 

Penktadienį, gegužės 28, 
organizatoriai jau visų laukė 
Dainavoje nuo 7 val. vakaro. 
Atvykę buvo apnakvydinti pa
gal amžių: mokyklinio amžiaus 
dainininkai apsigyveno bal
tuosiuose rūmuose, o studen
tai ir vyresni - nameliuose. 
Penktadienio vakare jauni
mas, vaišindamasis J. Korsako 
(pagrindinis savaitgalio šefas) 
pagamintais užkandėliais, 
bendravo su nedažnai mato
mais draugais, dainavo, kal-

bėjosi. Šeštadienį visi kėlėsi 
laiku ir punktualiai 9 val. 
prasidėjo pirmoji dainavimo 
sesija, kurią, po balsų apšili
mo, pradėjo vyr. meno vadovė 
Dalia Viskontienė. Kartu su 
ja stovykloje buvo ir dirbo: R. 
Kliorienė, R. Giedraitienė, R. 
Kasputis, K. Daugirdas, N. 
Benotienė ir, žinoma, patys 
stovyklos organizatoriai S. 
Kliorys ir L. Landsbergis 

Dienotvarkė buvo sudary
ta įdomiai ir jaunatviškai: tarp 
bendro dainavimo ir išsiskirs
čius į grupeles pagal balsus, 
buvo trumpos vandens atsigė
rimo ar skanių obuolių valgy
mo pertraukėlės. "Gal šios 
stovyklos pavadinimas "Dai
nava" turi kažkokią galią ar 
magiją ištraukti gražiausią lie
tuvišką dainą iš visų atvykusių, 
nežinau, bet ką žinau tikrai, 
tai kad dirbti su šiuo jaunimu 
yra vienas malonumas" -
džiaugėsi R. Kliorienė, - "aš 
negaliu atsistebėti, kad tiek 
DAUG jų susirinko dainuoti 
ne žinomas "stovyklines" dai
nas pasilinksminimui, bet 
MOKYTIS ir RUOŠTIS IX 
Dainų šventei - Toronte!". 
Reikia prisiminti, kad studi
juojančiam jaunimui dabar 
pats įkarštis egzaminų ruoši
muisi, mokyklų baigimo išleis
tuvėms, arba šiaip pramo
goms, o čia dar buvo ilgas 
"Memorial" savaitgalis ameri
kiečiams. 

Šeštadienio dienotvarkėje 
buvo ir padėkos Viešpačiui 
valandėlė. Šv. Mišias Daina
vos miško pušynėlyje atnašavo 
kun. Gintaras Jonikas iš Det
roito. Netašytų rąstų suolai, 
iš pokreivių medžių sukaltas 
kryžius, ant apsamanojusio 
altorėlio sudėtos aukos Vieš
pačiui, nuo saulės karščio tru
putį gelbstinčios medžių ša
kos, o jų prieglobstyje padė
koti už viską atėjęs jaunimas. 
Nė vienas nesiskundė, kad per 
karšta, kad suolą reikėjo da
lintis su skruzdėlėm ir kitais 
miško vabalėliais, kad priby
rėjęs į sandalius smėlis trina 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 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. ra " tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·460 l 
83c;;t: ;, valid 0~~~11 ~=;~~~Py anka ' head :a:r 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Besiruošiant IX Dainų šventei, skamba dainos Dainavoje š.m. gegužės 28-30 d.d. 

pirštus. Viską, ko šiam jauni
mui reikėjo šį savaitgalį, jie 
turėjo savo širdyse, kurios bu
vo pilnos nuoširdumo, troški
mo ką nors išmokti ar pasi
dalinti. 

Miške skambėjo giesmės, 
vedamos K. Petrauskaitės, 
pritariant S. Kliorio akordeo
no akompanimentu, kalba
mos maldos, skaitomi skaiti
niai, linkima ramybės. Viskas 
buvo iki nuogumo paprasta ir 
neįkainojamai turtinga, o kun. 
G. Jonikas prieš visus palai
mindamas, palinkėjo, kad taip 
dažnai tarp lietuvių jaunimo 
girdimi pasakymai: " ... mes visi 
augdami ir stovyklaudami 
esame kaip broliai ir seserys", 
greičiau taptų: čia mano mer-

gaitė, čia mano berniukas. 
Taip, taip kunigėlis ir pasakė, 
kad mūsų jaunimas daugiau 
įsimylėtų vieni kitus, kurtų 
lietuviškas šeimas, ir tada 
ateities dainų šventės bus už
tikrintos. 

Punktualiausiai, pagal or
ganizatorių sudarytą tvarka
raštį, visi iki vieno stengėsi 
kiek galima daugiau išmokti 
ir pasiruošti dideliam rengi
niui - IX Dainų šventei "Dai
na aš gyvenu". "Ir kaip čia bu
vo? Nei cell'fonų, nei ai'fonų, 
nei i 'podų ! ! ! Aš tik šį rytą su
siprotėjau, kad juk nė vienas 
iš jų nesėdėjo apsišarvavęs sa
vo elektroniniais prietaisais, o 
tik laikė gaidų knygas ir dai
navo, dainavo! Dar yra vil-

Ntr. Kristinos Kliorytės 

ties!" - mintimis dalinosi D. 
Viskontienė, kuri, kaip ir R. 
Kliorienė, skatino jaunimą 
imtis vadovavimo, organizavi
mo ir kitų darbų, jungiančių 
išeivijos jaunimą, ugdančių 
lietuviškumą, ypač dainą išlai
kantiems darbams. Stovykla, 
suorganizuota jaunimo atsto
vų Sauliaus ir Liudo, baigėsi 
sekmadienį, palikdama daug 
vilties ir džiaugsmo šventės 
meno vyr. vadovei ir visiems 
kitiems dalyvavusiems chor
vedžiams. 

Dabar tikrai visi turime 
įsigyti bilietus į šią Dainų 
šventę, nes jos pasiruošimui 
ypatingai daug dėmesio, dar
bo ir meilės įdeda mūsų dai
nuojantis jaunimas. 

Toronto Maironio mokyklos choras su mkt. D. Calderon pasiruošęs dainuų_ti IX Dainų 
šventėje Ntr. A. Simonėlienės 

(„l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

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 

DĖMESIO 
gimnazistams! 

TRŪKSTA 

"Community Service" 
valandų? 

Laisvai skaitote 
lietuviškai? 

Mėgstate knygas? 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
BIBLIOTEKAI REIKIA 

PAGALBOS. 

Skambinti RAMŪNEI 

905-275-4672 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
Dr. JONAS STASYS 

ŽMUIDZINAS, 
sulaukęs 78 metų, Los Angeles, CA, š.m. balandžio 23 d. 
pabaigė savo žemišką kelionę. Liko liūdinti žmona Aldo
na. Liūdi vaikų motina Huguette, vaikai Rūta, Marytė ir 
jos vyras Jurgis, Jonas ir jo žmona Vilia, Danutė ir jos vy
ras Philip, Petras bei jo žmona Lilly, daugybė sūnėnų ir 
dukterėčių bei giminių Lietuvoje. Gimęs Kaune, Jonas 
kartu su tėvais, buvusia dailininke Halina Naruševičiūte 
ir buvusiu Kanados generaliniu konsulu dr. Jonu Žmui
dzinu persikėlė i Kanadą. 1950 m. velionis baigė "Cali
fomia Institute of Technology" fizikos daktaratą ir ilgą 
laiką dirbo "Jet Propulsion Laboratoty" Pasadena, CA. 
Laidotuvių Mišios įvyko šv. Kazimiero parapijos švento
vėje Los Angeles, CA, palaidotas Forest Lawn kapinėse, 
Glendale mieste. Ačiū visiems brangiems draugams, ku
rie lankėsi laidotuvių metu, užprašė šv. Mišias, pareiškė 
užuojautas bei nuoširdumą mūsų šeimos liūdesio 
valandą. ŠEIMA 

AtA 

dr. DARIUI SLAVINSKUI, B.Sc. 

mirus Floridoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, šeimai, 

seseriai IRENAI JUODAGALVIENEI Harnil-

tone ir visiems artimiesiems -

Ra.tavičių ir Stripinių šeimos 

PADĖKA 
A t A 

EDMUNDAS JUREVIČIUS 
gimė 1955 m. birželio 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 llis
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. 

ŠEIMA 

~<ESJV\I i'l>\S 
ART S'fUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

''Manęs čia nėra ... '' 
Petrą Breichmaną amžinybėn palydėjus 

Hamiltono lietuvius vėl 
aplankė "mirties angelas". Šį 
kartą jis pasišaukė mūsų seną 
bendrakeleivį a.a. Petrą Breich
maną. Petras yra gimęs 1914 
m. Pagojaus kaime, Pašušvio 
valsč., Kėdainių apskr. ūkinin
ko šeimoje. Tėvai žemę išnuo
modavo kitiems. Jo tėvas kutj 
laiką buvo Kėdainių miesto 
burmistras. Petras, baigęs mo
kyklą ir Kėdainių gimnaziją, 
įstojo i Kauno Vytauto Di
džiojo universitetą, Teisės fa
kultetą. Teisininko diplomą 
1940 m. gavo jau atgautame 
Vilniaus universitete. Kadan
gi buvo labai gabus studentas, 
tai labai greitai gavo darbą 
Vilniaus apylinkės teisme tei
sėju. Universitete susipažino 
su jauna studente Genovaite 
Dumčiūte, sukūrė šeimą, susi
laukė sūnaus Gedimino. 

Karo audroms siaučiant, 
frontui artėjant prie Lietuvos, 
daugelis šeimų ir pavienių, pa-

likę viską, traukėsi į Vakarus. 
Tuip padarė ir jauna Petro šei
ma. Svetimame krašte, Vokie
tijoj, per karą teko patirti viso
kių sunkumų ir baisumų. Teko 
būti be maisto ir pastogės. Ka
rui pasibaigus, negalint grįžti i 

okupuotą tėvynę, teko pagy
venti ir vargti DP stovyklose. 
Po keleto metų benamius pra
dėjo priiminėti Anglija, JAV, 
Kanada ir kt. Petras pasirašė 

Ilgamečiam ŠALFASS valdybos sekretoriui 

AtA 
ALGIRDUI BIELSKUI 

iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms bei 

artimiesiems -
''Aušros" sporto klubas 

AtA 
CAROLE VANAGAS

VANAGIENEI 
mirus, jos vyrą ALGĮ, sūnų VYTĄ, dukrą DALIĄ, 
ANTANINĄ VANAGIENĘ (Algio mamą), seserį 
SUZANĄ (Cote), jos šeimą bei Carole šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame. 
Jūsų skausmo valandos yra mūsų mintyse ir 

širdyse. Su Jumis -

Salomėja Goldbergas Klara, Kazimieras Deksnys 
Aida, Bryan Hayes ir šeima 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

sutartį į aukso kasyklas Kana
dos Kvebeko provincijoj. Po 
kelių mėnesių ir jo žmona Ge
novaitė su sūnum Gediminu 
atvyko pas jį. Baigus darbo su
tartį, visa šeima persikėlė vi
sam laikui apsigyventi Hamil
tono mieste. Gavo darbą plie
no fabrike, dirbo, kol sulaukė 
pensininko amžiaus. 

Velionis nuo pat jaunų 
dienų mėgo sportą, žaidė 
krepšinį, futbolą, buvo neblo
gas šachmatininkas. Kurį lai
ką aktyviai dalyvavo skautų 
veikloje, talkino stovyklos 
"Romuva" įkūrime, ruošė 
skautams įvairias varžybas. 
Prenumeravo beveik visą lie
tuvišką spaudą, mėgo skaityti, 
turėjo labai gerą atmintį. Gra
žiai sugyveno su savo mylima 
žmona Genovaite, daugiau 
kaip 68 metus, užaugino ir iš
leido į mokslus sūnq Gedimi
ną ir dukrą Giedrę. Siuo metu 
turėjo kelis vaikaičius. Jis mie
lai pritarė savo žmonai, kai ji 
vadovavo tautinių šokių gru
pei "Gyvataras", kuri daug 
laiko praleisdavo repeticijoms 
bei gastrolėms po pasaulį. 

Nuoširdžiai užjaučiame jo 
mylimą žmoną Genovaitę, sū

nų Gediminą, dukrą Giedrę ir 
jų šeimas, iškeliavus vyrui, tė
vui, seneliui pas Visagalį Die
vą Tėvą. Rodos, girdžiu a.a. 
Petro balsą ... Manęs čia nė
ra ... Manęs čia nėra ... Aš jau 
anapus saulės... Visagalio 
Dievo Tėvo globoje. 

L. Paškus ir šeima 

EXCELLENT Franchise Op· 
portunity Available In Eaton 
Center. Own your high-margin, 
recession resistant business. 25 
year proven track record. Full 
training, no exp. nee. Call (561) 
906-1811. Locations available 
nationwide. 

JOTVA CONSTRUCTION. 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. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pinu keliaujantiems j užsieni ir 
atvykstantiems 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 kokybll. 

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

(p rie Evons) 
Savininkas Jurgis Kulle!!;lus 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 
Platesnė informacija teikiama www.milmantasimmigration.com. 
Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

( Federalinės valdžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F647 4 3 5 7528 E info@milmantasimmigration.com 



KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame 

SląlRINIŲ ~11 
TREMIMŲ IJYIJIJ IFJIMIE 
birželio 14, pirmadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
bus Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection 
Road). Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire žuvusiųjų 

atminimą. 

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenes krašto valdyba 

~W~\I~ 

DENT~L C::~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mali, 6th F loor, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pašta~: lawyers@pacelawfirm.com 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINlAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

li> V IETlNĖNEJAUTRA LR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VA IKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR ElSENOS SUTRfKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
/#1-~~ll TALSYMAS ORTOPEDINlAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRlfMAME VISUS 
'--'-'=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS IRANKlAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSON ST.E., ANCAST ER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis Jnmtenlbsmm 
laUia jūsq apsilmkymo. Jame rasite naudingos infomuu:Uos 
apie prenumeratas, skelbimus ir pan. 'lllip pat plisite pasi
skaityti ilos llll'Bitės numerio 15ir16 psL K,,teB•me siqsti saw 
pastabas elMaroniDiu paštu- tmpa@mnq.mg 

IVAIRIOS ŽINIOS 

Kur geriausia g,vvend 
Kalgaris - pats švariausias 

miestas, turintis geriamo van
dens, švaraus oro atsargas, ne
paisant, kad jis yra arti naftos 
gavybos įmonių Albertoje. Ap
klausoje buvo vertinama oro 
tarša ir geriamojo vandens ko
kybė, šiukšlių surinkimas, susi
siekimas, pastangos ieškoti šva
rios energijos šaltinių. Otava 
kartu su Helsinkiu dalijasi 3-4 
vieta. Šiame sąraše 'lbrontas -
39-asis. Antrajame apklausos 
sąraše "Kur geriausia gyventi" 
daugiausia teigiamo įvertinimo 
sulaukė Viena (Austrija), Van
k:uveris - ketvirtoje, lbrontas -
16-oje vietoje. Čia buvo verti
namos sąlygos versi.ui, gyvento
jų užimtumas ir vidutinės paja
mos, būsto kainos, sveikatos 
apsauga ir švietimas, buitinių ir 
socialinių poreikių tenkinimo 
sąlygos. 

Atlantas - vasaros audrų 
šaltinis 

Alex, Bonnie, Colin, Da
nielle ... - tai vardai ne naujagi
miams, bet būsimųjų šios vasa
ros tropinių audrų ir vėtrų pa
vadinimai. Pagal ilgametę tradi
ciją tropinėms audroms buvo 
duodami tik moteriški vardai, 
bet lygybės vardan dabar jos 
vadinamos ir vyrų, ir moterų 
vardais abėcėlės tvarka. 1i'opi
nė audra nusipelno vardo, jei 
vėjai siekia daugiau kaip 60 km 
per valandą. Canadian Hur
ricane Centre Halifakse Įspėja, 
kad šiemet audrų sezonas gali 
būti aktyvesnis nei paprastai, 
ypač rytinėje pakrantėje. Spė
jama, kad šią vasarą gali kilti 
14 audrų, iš jų ne mažiau kaip 
keturios gali būti labai stiprios, 
vėjo greitis gali siekti 176 km/ 
val. Atlanto audrų sezonas tę
siasi nuo bidelio 1 iki lapkričio 
30d. SK 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell : (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 
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PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

.JURGIS KULIEŠIUS 
M a lonia i ir sąžiningai 

patarnausiu 

Tel. tiesiogiai: 416-568-1604 
0:(416) 236-6000 N:(416) 232-9546 
www.sutton.com kuleza@sympatico.ca 

sutton group-
assurance realty inc., 
Broke rage• 

• • N>EPENOEHRY OWNEOAND OPERATEO 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

DĖMESIO! 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

KLB Toronto apylinkės tarybos 

VISUOTINIAME ATASKAITINIAME 
SUSIRINKIME 
š.m. birželio 16, trečiadienį, 7.30 v.v. 

(ne GRUODŽIO 1 d. kaip buvo skelbta) 
Toronto Prisikėlimo parapijos kavinėje 

FOUR ~ POINTS 
BY Sl-IERATON 

TORONTO LAKESHORE 

IX Dainų šventės proga 
SPECIALIOS KAINOS 

nuo $115 + tax 

Birželio 30 - liepos 6 d.d. 

REZERVUOKITE KAMBARIUS 

Tel. 1-800-368-7764 
arba 

myw.foumointstoronto.eom 

KODAS NUOLAIDAI - LIF30A 
1926 Lake Shore Blvd. W. prie Windennere g. 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~<3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

Orguizacijas kviečiame skelbti savo renginius TŽ tinklala
pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@maers.com. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010. VI.8 Nr. 23 

'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį visi keliai ve

da į parapijos metinę iškylą Bu
meistrų ūkyje, Oakville, ON. že
mėlapis buvo pasiųstas kartu su 
žiniaraščiu praeitą savaitę. Iškyla 
prasidės pamaldomis 11 v.r. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Anapilio žinios 
• Sekmadienį gražiai pra

ėjo pavasarinė kapinių lankymo 
diena. Dėl neišdžiuvusios po 
lietaus žemės prie kapinių kop
lyčios pamaldos už mirusius 
įvyko Lietuvos kankinių šven
tovėje. 2.30 v.p.p. buvo gieda
mas Rožinis už mirusius, o 3 
v.p.p. -gedulinės Mišios, kurias 
koncelebravo 7 kunigai, pa
mokslą pasakė naujasis Prisikė
limo parapijos klebonas kun. 
Juozapas Žukauskas, OFM. 

• Prieš kapinių lankymo dieną 
ŠV. Jono lietuvių kapinių koplyčią 
gražiai išvalė: L Paznėkienė, D. 
Jankauskaitė, J. Karasiejus ir V. 
Baliūnas. Tu pačia proga Lietuvos 
kankinių šventovę išvalė bei pa
puošė: l. Paznėkienė, D. Jankaus
kaitė ir L. Išganaitienė. Be to, visą 
priekinę šventovės išorę ir švento
vės autoaikštės priekinę dalį gė
lėmis apsodino L. Išganaitienė, o 
įėjimą į parapijos salę gėlių vazo
nais papuošė D. Ažubalienė. Vi
siems čia išvardintiems nuoširdžiai 
dėkojame už savanorišką talką. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava Šv. Vincento 
Pauliečio labdarai. Tai rinklia
vai vokeliai išdalinti. 

• 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 dd savaitgalį 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišios bus aukojamos ne šešta
dienį, bet sekmadienį 3 v.p.p. 

• Wasaga Beach Gerojo Ga
nytojo šventovėje, pradedant 
birželio 20 sekmadieniu, Mišios 
sekmadieniais bus 10 val. ryto. 

• Wasaga Beach miesto 
apylinkės LB valdyba organi
zuoja autobusą į IX Dainų šven
tę. Autobusas važiuos nuo Gero
jo Ganytojo šventovės į Dainų 
šventės koncertą Hershey Cent
re, Mississauga mieste, liepos 4 
d. ir po koncerto grįš atgal. 
Daugiau žinių teikia Joana Dū
dienė tel. 705 445-6898 ir Rūta 
Poškienė tel. 705 429-0790. 

• Jei kas norėtų perimti 
Anapilio knygyno vedimą, pra
šome tartis su Sigita Aušrotiene 
tel. 416 767-0529. 

• Mišios birželio 13, sekma
dienį: 10 v.r. už a.a. Adolfą ir Ra
mūną Vanagus; Vasagoje Gerojo 
Ganytojo šventovėje birželio 13, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Zigmą ir 
Magelioną Laurinavičius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje birželio 
13, sekmad., 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Ale liūną. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo E. Kazlauskienė. 

A.a. Inocento Jurcevičiaus 
2 metų mirties atminimui Jurce
vičių šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

Tikinčiajai Lietuvai $100 
aukojo R. Choromanskytė. 

lrORONll'O 2-0'H 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas giedojo 
parapijos vaikų/jaunimo cho
ras. Klebonas po Mišių padė
kojo chorui ir jo vadovėms D. 
Viskontienei, D. Radtke ir A. 
Puodžiūnienei. Po Mišių choras 
buvo pavaišintas cepelinais ir 
paleistas vasaros atostogų. Šį 
sekmadienį giedos parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Birželio mėnuo yra skirtas 
Jėzaus Širdies garbinimui. Šioj 
parapijoj Jėzaus Širdies litanija 
bus kalbama šiokiadieniais po 7 
v.v. Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadieniais po 10.45 v.r. Mišių. 

• Birželio 3 d. Burlingtone 
iš St. John the Baptist šventovės 
buvo palaidotas šalia savo žmo
nos parapijietis a.a. Alfonsas 
Aisbergas, 85 m. Paliko tris sū
nus ir dukrą. Velionis buvo veik
lus Lietuvių Namų ir Labdaros 
slaugos namų valdybose. Birželio 
6 d. mirė a.a. Algis Zakaravičius, 
80 m. Jo palaikų laidotuvės vyks 
birželio 9, 11 v.r. iš Prisikėlimo 
parapijos šventovės. Paliko žmo
ną Danutę, sūnų Arvydą ir dukrą 
Giną su šeimomis. 

• Pirmadienį, birželio 14, 
mūsų šventovėje 7 v.v. vyks iš
tremtųjų į Sibirą minėjimas. Tą 
dieną visos užsakytos Mišios 
bus aukojamos 8 v.r. 

• Birželio 20, sekmad., 
KLKM draugijos pirmininkė 
Daiva Vorps ir valdyba prašo 
nares ir rėmėjas iškepti pyragų 
naujo klebono kun. Juozapo 
Žukausko, OFM, priėmimo 
vaišėm po 10.45 v.r. Mišių. Py
ragus prašo atnešti ir palikti 
parapijos virtuvėj prieš Mišias. 

• Sekmad., birželio 13, pa
rapijoje bus platinami bilietai į 
IX Dainų šventės renginius. 

• Šio mėnesio savaitgaliais 
yra organizuojama talka "Kre
tingos" stovyklavietei paruošti. 
Į pagalbą yra kviečiami savano
riai, kurie bus aprūpinti maistu 
ir nakvyne. Kas gali padėti, yra 
kviečiami susisiekti su parapi
jos tarybos stovyklavietės prie
žiūros sekcijos pirm. Rūta Jag
lowitz, tel. 416 622-9919. 

• Mišios sekmad., birželio 
13: 8 v.r. už a.a. Antosę Kun
cevičienę; 9 v.r. už Pabedinskų 
šeimos mirusius; 10.45 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, 
už a.a. Ireną Jurkienę- 20 met., 
ir už a.a. Praną ir Konstanciją 
Šukevičius; 12.15 v.d. už a.a. 
Emiliją ir Antaną Banėnus bei 
jų šeimų mirusius. 

A.a. Vytauto Puodžiūno 
atminimui pagerbti A. Zalagė
nas, V. Skukauskas, A. Grigonis 
ir V. Paulionis Tėviškės žiburiams 
aukojo $80. 

A.a. Petro Breichmano at
minimui R. Pleinienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $20. 

• Pamaldos sekmad., birže
lio 20, vyks 11.15 v.r., po kurių 
vyks konfirmantų pamoka. 

• Pirmos Komunijos pamal
dos sekmad., birželio 27, 11.15 v.r. 

• IX Dainų šventės proga 
iškilmingos pamaldos su šv. 
Komunija įvyks liepos 4 d., 
11.15 v.r. Pamokslą pasakys 
svečias iš Lietuvos kun. Rimas 
Mikalauskas, Reformatų sinodo 
generalinis superintendentas. 

• Praeitą sekmadienį pa
maldose buvo prisiminta a.a. 
Marija Pertizuk, mūsų ilgametė 
parapijietė, gimusi 1920 m. ba
landžio 28 d. Jurbarke, mirusi 
š.m. gegužės 31 d. Toronte; bir
želi9 4 d. apeigas atlikto kun. 
A. Zilinskas, dalyvaujant sūnui 
Jurgiui (George) Pertizuk. 

• A.a. Joną Krušaitį prisi
minė sesuo Vilma ir Steponų 
šeima. Jonas gimė 1927 m. spa
lio 23 d. Lietuvoje, mirė š. m. 
gegužės 24 d. Vokietijoje; paliko 
liūdinčią žmoną ir tris vaikus. 

• A.a. Artūrą Tiiųpą prisi
minė pusseserė Rūta Zilinskie
nė. Artūras gimė 1941 m. ba
landžio 5 d. Meišlaukių kaime, 
Šilutės rajone, buvo pakrikšty
tas ir konfirmuotas Pašyšių šven
tovėje, Lietuvoje. Mirė š.m. bir
želio 2 d., sulaukęs 69 metų am
žiaus; paliko liūdintį brolį ir se
serį bei kitus artimuosius. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kviečiame visus tėvelius 

birželio 20 d., nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p., 
į Lietuvių Namus pietų atšvęsti 
Tėvo dieną. Visi tėveliai bus 
pasveikinti su gėle. Bus didesnis 
maisto pasirinkimas. Po to 5 .30 
v.p.p., LN svetainėje įvyks 
Jaunųjų talentų koncertas tė
veliams "Muzikinė vaivo
rykštė". G.S. 

Š.m. birželio 20, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Toronto lietuvių Na
muose rengiamas pokalbis-se
minaras tema "Europos sąjungos 
ir Lietuvos krizė, migracija iš 
Lietuvos, naujieji lietuviai imi
grantai Kanadoje, Lietuvių 
Namų ir kitų institucijų pers
pektyvos". Paskaitininkas - dr. 
Valdas Samonis (The Institute 
for N ew Economic Thinking, 
NYC-London) ir kiti pranešėjai. 
Kviečiame dalyvauti visus besi
dominčius rimta demografine
ekonomine Lietuvos padėtimi ir 
emigracija bei laukiamu lietuvių 
migrantų antplūdžiu Kanadon. 
Bus paliečiamos LN ateities ir 
kultūrinės veiklos galimybės bei 
visi klausimai, liečiantieji šias 
temas. Visi galėsite pareikšti savo 
mintis, pasiūlymus, kritiką! 

LCC Council 

A.a. Andriaus Radzevi
čiaus atminimui Rimas ir Gied
ra Paulioniai Tėviškės žiburiams 
aukojo $150. 

Aušros Vartų parapija 
Sekmadienį po 11 val. Mišių buvo Stefanijos Vasiliauskienės 

paruošti pietūs parapijos salėje jos vyro Vytauto atminimui. 
Ligoninėse gydosi mūsų parapijiečiai Antanas Danie

liauskas, Stasė Baršauskienė ir ilgametis choristas Jonas Vasi
liauskas. 

Gegužės 31 d. Otavoje mirė mūsų parapijietis Romaldas 
Barisa. Užuojauta artimiesiems. 

Dėkojame Janinai Blauzdžiūnienei ir kitiems parapijiečiams, 
kurie nupirko gražių gėlių, puošiančių šventovės altorių. 

Parapijos choro 59-ojo giedojimo sezono uždarymas įvyks 
birželio 20 d., po 11 val. Mišių. 

Organizuojamas autobusas į Torontą, į IX Dainų šventę 
kartu su choristais. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į 
Heraldą Celtorių 450 678-4427. Turime 20 vietų. Kaina $25. LP 

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

ruošė skanius lengvus pietus. Padėti parapijai užmokėti už 
šventovės bokšto remontą, draugija taip pat suorganizavo 
staigiai "mini-bazaar", vicepirmininkės Julie Bernotienės 
iniciatyva. Parapijiečiai padovanojo gintaro, juostų, meno 
kūrinių, naudingų prekių namui. Iždininkė Nijolė Šukienė ati
davė $175 pelną parapijos komiteto pirmininkei Alice 
Skrupskytei. Draugijos pirmininkė Antoinette Brilvičienė 
dėkojo visiems už atsilankymą ir dalyvavimą mūsų "mini
bazaar", nepaisant lietingos dienos. VL 

AD.ANIONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROU ILLETTE, C A STELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
TEl.: 514-286-1985 FIV<: 514-286-1981 

Joana Adamonis A. l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel. : (514) 766-5827 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Tėveliai prašomi grąžinti 
užpildytus registracijos lapus 
ateinantiems mokslo metams. 

• Sėkmingai praėjo mokslo 
metų užbaigimas birželio 4 d. -
plačiau kt. nr. 

• Paskutinę mokslo metų 
dieną, birželio 12, pamokos bus 
nuo 9 v.r. iki 11 v. r. Prašome 
atsiimti vaikus vieną valandą 
anksčiau. 

• Mokyklai aukojo: $2,500 
- Prisikėlimo kred. kooperaty
vas; $1,500 - Prisikėlimo para
pija; $500 - KLB Toronto 
apylinkė; $200 - Anapilio kor
poracija; $50 - G. Paulionienė, 
V.V. Paškus. Visiems nuošir
džiai dėkojame. Živilė 

49 METŲ moteris ieško slau
gytojos, namų tvarkytojos ar 
auklės darbo. Gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, padėti 
gyventi visavertį gyvenimą. 
Kalba ispaniškai, rusiškai ir 
lietuviškai. Ryšiai: Virginija 
905-891-5007. El. paštas: virgi
jura@hotmail.com. 

FAX: (514) 766-1349 

NESENIAI IŠ LIETUVOS at
važiavusi moteris, vedanti svei
ką gyvenimo būdą, norėtų susi
pažinti su panašaus požiūro 
žmonėmis. Prašau skambinti 
tel. 416 551-0837. 

IŠNUOMOJAMAS prabangus 
(Luxurious) 2 miegamqjų butas 
( condominium) nuo liepos l d. 
Pastate visi patogumai (24 val. 
veikianti mankštos salė, BBQ, 
žaidimų, filmų peržiūrų bei po
kylių kambariai). Butas 17 aukš
to rytinėje pusėje su vaizdu į slė
nį. Automobiliui vieta ($60); už 
papildomą kainą galima gauti 
sandėlį. Nuoma $1385. Namas 
netoli Prisikėlimo parapijos ir 
Islington požeminio traukinio 
stoties bei South Kingsway par
duotuvių. Skambinti Sophie (tik 
angliškai) 416-239-0008. Dėl ap
žiūrėjimo reikia pranešti prieš 
24 val. Paminėkite, kad skelbimą 
skaitėte TŽ. 

PRIMENAME, kad aprė
minti skelbimai, kuriems reika
lingas didesnis plotas, priimami 
vėliausiai iki ketvirtadienio 12 
v.d., jeigu norima .ij skelbti atei
nančios savaitės TZ numeryje. 

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 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. 




