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Prie "Trojos arklio" 
Jau prabėgo 70 metų nuo tos dienos, kai prasidėjo Lie

tuvos okupacija. Ne vienas dar prisimena tą šiurpų vaizdą. 

T AI išgyvenantiems sunku buvo patikėti ir susigyventi 
su mintimi, kad valstybė žūsta. Štai prieš dvi dienas 
dar aidėjo Antaninių valiavimai gerbiant prezidento 

vardines, o šiandien, birželio 15 nebėra nei prezidento, nei 
Lietuvos valstybės. Pyktis, apmaudas, liūdesys ir žvilgsniai į 
nieką slėgė patriotinius tėvynainius. Visa tai dar labiau pa
gilino baisus, stačiai netikėtas reginys - dalis Lietuvos pilie
čių, dauguma kitataučių, mėtė gėles ant sovietų tankų, plo
jo okupantams, bučiavosi, džiaugėsi, tartum būtų savuosius 
sutikę. Net ir nenorom šitaip išryškėjo, ką reiškia pilietybė 
ir ką reiškia tautybė; kam Lietuva tėvynė, o kam tik gyven
vietė. Kas vėliau darėsi, jau daug sykių sakyta, rašyta, tau
tos istorijon sudėta, šiandien jaunesniųjų gal nevienodai 
įžvelgiama ir vertinama. Faktai betgi nepakeičiami - tą die
ną į Lietuvą atėjo svetimi, ginkluoti, aršūs, apsimelavę ir iš
badėję. O svarbiausia - atnešė visiems privalomą naują 
ideologiją. Okupacija nebuvo vien tik karinis strateginis 
reikalas, atitolinimas galimo fronto. Okupacija reiškė misi
ją pakeisti žmogų iš esmės maždaug pagal nešamą šūkį "kas 
buvo niekas, tas bus viskuo". Šitai misijai atlikti reikėjo ne
mažos armijos kolaborantų - vietinių, kurie galėjo naudin
giau grupuoti tautą į savuosius ir "priešus". Kai kam prasi
vėrė nelaukta galimybė tapti naujais veikėjais, rimtais kar
jeristais, su partija iškilti į viršūnes. Kritęs į balą, sausas ne
kelsi - mūsų senoliai įspėdavo. Šiuokart "raudonai sušlapu
sių" atsirado nemažas būrys. Po to ilgą laiką jie save vaini
kuodavo kone pasiaukojančiais tėvynės gelbėtojais, be ku
rių Lietuva būtų pražuvusi. Ta dainelė ataidi net iki šių die
nų. Juo giliau smigo okupanto įsitvirtinimas, juo plačiau 
sklido melo ir nužmoginimo dvasia. Per 50 metų daug pa
daryta - sužalota. 

O tai pats didžiausias nuostolis, kurį atlyginti tegalės 
bėgantis laikas, išauginęs naujas kartas žmonių, no
rinčių ir sugebančių padaryti pačius geriausius 

sprendimus savo kraštui saugoti ir ginti. Sita viltimi belieka 
gyventi. Šiandien po 70 metų susimąstę stovime prie "'Irojos 
arklio", nuo kurio ir prasidėjo mūsų valstybės griūvimas. O 
tai reiškia, kad anuometinė politika nebuvo mūsų naudai. 
Sutarčių laužymai, naujų pasirašymai, nuosprendis karo zo
noje laikyti neutralumą, gerų santykių prasimanymai tebuvo 
klaidos, kurių išvengti turbūt tebūtų galėjusi suomiška lai
kysena - kiekvienas pasikėsinimas į teritoriją turi būti ati
tinkamai atremiamas, nespėliojant, kas bus po to. Kiek toks 
ryžtas būtų Lietuvai kainavęs gyvybių, vargu ar šiandien kas 
galėtų pasakyti. Tačiau yra pagrindo prileisti, kad ne dau
giau, negu teko prarasti pavėluotame partizaniniame kare. 
Ką būtume laimėję ir ką pralaimėję, suskaičiuoti taip pat 
neįmanoma. Bet būtume pasielgę taip, kaip kiekviena ne
priklausoma valstybė normaliai elgiasi-jei reikia, savo lais
vę gina ginklu. Tą darė lenkai, tą darė norvegai, belgai, 
prancūzai, serbai. Deja, mūsų valdžia jau buvo įsivėlusi į 
diplomatinius laukus, į kuriuos mestas geranoriškumo grū
das neišdygo. Maloniais pašnekesiais, pasiglostymais ne vi
sada galima laimėti, o sugaištas laikas nebegrįžta. Tai mato
me šiandien ir didžiųjų valstybių santykiuose. Dar kol kas 
nematyti nei tokios visuomenės, nei tokių politikų, kurie 
laikytųsi duoto žodžio, būtų sąžiningi, teisingi visų tautų ir 
valstybių atžvilgiu, nežvangintų ginklais pasirašinėdami su
tartis. Dar šitokio vydūniško sąmonės šviesėjimo nematyti -
jėga dar vis lieka apsprendžiamąja priemone. Tačiau ne
reiškia, kad ji turėtų būti gerbiama, dažnai iš anksto nusi
lenkiant, dar nė nepradėjus jai reikštis. ČS 
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Ntrs. R. Jonaitienės ir K. Poškaus 

Lietuvos ūkio būklė 
(PLB ir Seimo k-jos posėdžių tęsinys) 

Antrąją PLB-Lietuvos 
seimo komisijos posėdžio die
ną Lietuvos ūkio viceminis
teris Rimantas Žylius pristatė 
Lietuvos ūkio pasikeitimus 
per ekonominę krizę. Visi 
ekonominiai rodikliai rodo, 
kad nuosmukis pasiekė 1998-
1999 m., o tai reiškia, kad Lie
tuvai nepavyko per tą laiko
tarpį transformuoti ekonomi
kos į kokybiškai naują lyg
menį. Pasikeitė eksporto 
kryptys, bet gilesnių pokyčių 
neįvyko. Eksporto geografija 
netapo paįvairinta, todėl kri
zės metu buvo prarastos rin
kos. Kliūtys tam buvo nepa
kankama ekonomikos orien
tacija į aukštos pridėtinės 
vertės veiklas, rizikos kapitalo 
finansavimo trūkumas, nepa
lanki verslui aplinka, ne
lankstūs darbo santykiai. Tik 
IT yra pasaulinio lygio. Tiks
las yra kurti sumanią ekono
miką ("smart economy"). Di
džiausias pajėgumas turi būti 
paslaugų sektorius. Nustatyta, 
jog 2010 m. tikslas - išsaugoti 
tai, kas sukurta. 2015 m. tiks-

las - tapti Šiaurės Baltijos re
giono paslaugų centras, 2020 
m. tikslas - Lietuva kaip Ino
vacijų centras. Šiuo metu Lie
tuvos konkurencingumo in
deksas yra 53 vieta pasaulyje, 
o siekiame - patekti į 10 kon
kurencingiausių. Būsime nebe 
pigesni tarp pigių, o pigesni 
tarp inovatyvių. 

Įkurtos specifinės agen
tūros pritraukti į Lietuvą in
vesticijas, skatinti ekonominį 
augimą. Reikalinga įsijun
gimo politika apimant viešųjų 
pirkimų politiką, inovacijų 

politiką, investicijų politiką. 

Pabaigoje viceministeris pa
kvietė pasaulio lietuvius įsi
jungti į Lietuvos ekonomikos 
siekius. Seimo narė A. Bau
kutė domėjosi kaip vyksta 
švietimo politikos įsijungimas 
į ūkio tobulinimą, kas už tai 
yra atsakingi. Viceministeris 
sutiko, kad politikos jungima
sis yra lėtas koordinavimo 
procesas ir atsargus. Kartu su 
Svietimo ir mokslo ministeri
ja kuriami planai kompeten
cijoms ugdyti. Nors daug kas 

priklauso ir nuo kiekvieno 
konkretaus atvejo, kokių spe
cialistų investuotojams rei
kia? ICC Lietuvos atstovė 
Dalia Verslovaitė papasakojo 
apie sėkmingą 2009 m. vykusį 
Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumą, kaip erdvę žinoti vie
niems apie kitus lietuvių kil
mės verslininkus pasaulyje. 
Šiais metais PLEF 2010 vyks 
Londone. 

Diskusijose iškelti klausi
mai apie investavimą Lietu
voje, pasisakyta, kad sunku 
įtikinti žmones, sunku dėl 
biurokratinės tvarkos, dėl mo
kesčių. Reikia išsiskirti iš kai
myninių šalių. 

Euro įvedimas būtų stabi
lizuojantis veiksnys. Reikia 
pagalbos ryšiams su Lietuvos 
verslininkais, siekiant skaid
rumo, bei būtina keisti Lietu
vos darbo santykių kultūrą. 
Viceministeris nuoširdžiai 
pripažino, kad šią sritį yra bū
tina modernizuoti ir keisti. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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LVK visuotinis susirinkimas 
Vilniuje 

Lietuvos vyskupų konferencijos visuotinis posėdis 
vyko Vilniuje š.m. gegužės 4-6 d.d. Jame dalyvavo kardino
las A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. 
Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, 
A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat 
dalyvavo apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivyskupas 
Luigi Bonazzi. Pastarasis pristatė naujai paskirtą Nuncia
tūros sekretorių mons. C. Cricini, kuris pradeda savo 
tarnystę Baltijos šalyse. Posėdžio metu ganytojai išreiškė 
susirūpinimą dėl įvairių nuodėmingo gyvenimo būdo propa
gavimo formų, su kuriomis šiandien susiduria visuomenė ir 
joje gyvenantys tikintieji. Vienas iš tokių reiškinių -
homoseksualizmo ideologija, kurios konkretus pasireiški
mas yra Vilniuje numatytos eitynės "Už lygybę". Ši ide
ologija yra nepriimtina tikintiesiems, nes prieštarauja 
šeimos kaip vyro ir moters santuokos sampratai. Taigi ji yra 
priešinga tiek Kūrėjo numatytai prigimtinei tvarkai, tiek ir 
LR Konstitucijai, kuri šeimą laiko valstybės pamatu. 
Ganytojai primena Bažnyčios mokymą, kuris aiškiai 
pabrėžia skirtumą tarp požiūrio į homoseksualius asmenis 
ir požiūrio į tokius santykius, kurie yra iš esmės netvarkingi, 
nes neatitinka esminio lytinių santykių tikslo: šeimoje 
išreikšti vyro ir moters tarpusavio meilę, atvirą naujai gyvy
bei. Priešingai, patį šių polinkių turintį žmogų būtina gerbti, 
nevalia jo žeminti, iš jo tyčiotis ar prieš jį smurtauti. 

Vyskupai apgailestauja, kad Bažnyčios narių, taip pat ir 
dvasininkų, nuodėmės bei klaidos visuomenėje aptemdo 
Dievo žodžiu besiremiantį ir žmogaus prigimtį atitinkantį 
jos mokymą .... Lygus asmenų orumas nereiškia, kad lygiai 
vertingi ir jų moraliniai pasirinkimai. Posėdyje dalyvavo 
Lietuvos vyrų ir moterų vienuolijų vyresniųjų Konferencijų 
atstovai: ses. Juozapa Strakšytė, OSB, ir kun. Vincentas Ta
mošauskas, OFM, Cap. Ganytojams buvo pristatyta Lietu
voje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų būklė, misijų gai
rės ir bendradarbiavimo galimybės su parapijomis bei vie
tos vyskupais. Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Bo
ruta pristatė rengiamą suaugusiųjų Įkrikščioninimo sakra
mento apeigyną. Posėdyje dalyvavo naujas Vyskupų Konfe
rencijos narys, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. A. 
Poniškai tis. 

Ganytoj ai jam pavedė atstovauti Lietuvos vyskupų kon
ferencijai Ad hoc komisijoje ryšiams su Lenkijos vyskupų 
konferencija. Ganytojai džiaugiasi ir dėkoja visiems, kurie 
prisidėjo per vyskupijas ir Lietuvos Caritas surinkti 318,963 
Lt Haičio gyventojams, nukentėjusiems nuo žemės drebėji
mo. Apžvelgti bendrų dvišalių komisijų su valstybės valdžia 
vykdomi darbai bei įvairūs rengiami įstatymai, kuriais tvar
komi moralinių vertybių klausimai, ypač atkreiptas dėmesys 
į medikų sąžinės laisvės užtikrinimą įstatymuose bei rengia
mą pagalbinio apvaisinimo įstatymą. 

Posėdžio dalyviai trejų metų kadencijai pratęsė vysk. R. 
Norvilos atstovavimą Europos sąjungai priklausančių šalių 
Vyskupų konferencijų taryboje Briuselyje. 

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos visuotinis posėdis 
vyks birželio 28 d. Panevėžyje, pasibaigus Lietuvos jaunimo 
dienoms. Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas 

Liberalizmas ir krikščionybė 
Tęsinys iš 23 nr. 

JULIUS ŠALKAUSKAS 

Išeitį iš šios pavojingos 
lietuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės tęstinumui krizės Šal
kauskis mato katalikiškoje pa
saulėžiūroje, jei tik visuome
nė sugebėtų ja savo veikloje 
vadovautis. S. Šalkauskis for
muluoja "Prideramą katalikų 
nusistatymą dabarties krizių 
atžvilgiu: 

- Pareiga pažinti visą tiesą 
ir ją visur nelygstamai palaiky
ti. Objektyvumas yra tikrai 
katalikiška dorybė, kad ir toli 
gražu ne visų katalikų prakti
kuojama. 

- Pareiga atsipalaiduoti 
nuo ekskliuzyvinių savo vietos 
ir laiko prietarų. Organiškaja
me jų susisiejime su aplinki
niu pasauliu dažnai glūdi ka
talikų ir stiprybės, ir silpnybės 
priežastis. Per savo sąryšį su 
gyvenimu jie turėtų šitą gyve
nimą veikti. 

- Reikalas daryti skirtumą 
tarp amžinųjų tiesų ir laikinų 
jų pasireiškimo lyčių žmogiš
koje visuomenėje. 

- Reikalas integruoti vie
našališkas moderniąsias idėjas 
katalikiškoje sintezėje ir ap
saugoti tuo būdu laimėtas ir 
apvalytas dvasines vertybes 
nuo išsigimimo kriziniame iš
sivystyme"7. 

Įdomu, kad visa tai buvo 
rašyta prieš daugelį metų, kai 
dar Lietuvoje krizė buvo be
veik nejuntama. Ji nebuvo nu
ėjusi taip toli, kaip dabar, kai 
palyginti švelnus liberalizmas 
laipsniškai pereina į liberta
lizmą, o einant dar toliau - į 
postmodernistinę pasaulėžiū
rą, iš viso neigiančią visiems 
bendrą objektyvią tiesą. Esą 

egzistuoja tik atskiros nuo
monės, kurias visas reikia vie
nodai gerbti. Mokslas, kultūra 
ir bet kokios į universalumą 
pretenduojančios vertybės 

esančios tik tikrovės simulia
cijos, vadinami "simuliakrai". 
Iš čia jau seka visuotinis ni
hilizmas, relatyvizmas ir pagal 
V. Franklį - "egzistencinis va
kuumas"s, vedantis į depre
siją ir asmenybes žlugdančias 
priklausomybes. Matome, 
kad šiuolaikinio liberalizmo, 
vedančio į libertalizmą, ir 
krikščionybės pasaulėžiūros 

yra visiškai nesuderinamos. 

Eitynės ir apklausa 
Visapusiška krizė Lietu

voje nėra pavienis reiškinys. 
Krizė liečia visų pirma visas 
pasaulio tautas. Matematiški 
pasaulio ekonominės, ekolo
ginės ir socialinės raidos tyri
mai išryškino alternatyvą, kad 
jei daugumos valstybių vyriau
sybes valdantis monopolinis 
kapitalas nepakeis savo be
saikio gobšumo pelnui nuo
statų ir iš to išplaukiančios 
politikos, tai dar šio šimtme
čio viduryje bent Vakarų civi
lizacijos laukia tokia lemtinga 
krizė, kuri gali grėsti pačiai 
jos egzistencijai. Paplitęs mo
ralinis nuosmukis šią krizę tik 
artina. Vartotojiška visuome
nė veikiama vulgarios rekla
mos krizei yra visiškai neat
spari. 

Lietuvoje esama šiokių 
tokių vilčių krizei nors arti
miausioje ateityje atsispirti. 
Atrodo, kad visuomenė, ypač 
inteligentija, matydama kri
zės pasekmes ir pradėjusi gal
voti apie jos priežastis, prieina 
labiau atitinkančių esamai 
krizei ir pastangoms iš jos iš
eiti išvadų. Gegužės 8-tą ren
giamos tarptautinės gėjų eity
nės visgi įvyko. Jos anksčiau 
prokuratūros uždraustos, vė
liau buvo išsireikalautos per 
teismą remiant ES ir užsienio 
užtarėjams. Eitynės vyko me
talinėm tvorom aptvertoje 
siauroje vietoje, apsuptoje po
licijos. Protestuojančių aplink 
su kryžiumi ir plakatais buvo 
žymiai daugiau. Jų tarpe buvo 
net keletas seimo narių, kurie 
kilus riaušėms buvo policijos 
sulaikyti. Prieš tai buvo pa
daryta internetinė tautos ap
klausa, kuri parodė, kad dau
giau kaip 70% atsakiusiųjų 
buvo kategoriškai prieš ho
moseksualizmą ir gėjų eity
nes, keliasdešimt % buvo abe
jingi ("tegul sau demonstruo
ja, bet mes jų nepalaikom"). 

Panaši pozicija buvo išsa
kyta ir vyskupų konferencijos 
rašte, ir tik keletas % eitynes 
aiškiai palaikė. Visa "nepri
klausoma" žiniasklaida, kaip 
ir patys gėjai, šia proga inir
tingai propagavo "laisvę", "ly
gybę" ir "toleranciją". Būrys 
katalikų prie Arkikatedros, 

vadovaujami kun. A. Svarins
ko, meldėsi už Lietuvos mo
ralinį atgimimą ir giedojo reli
gines giesmes. Nors riaušės 
nėra tinkamas metodas pro
testuoti, bet šie įvykiai aiškiai 
parodė vieningą tautos nusi
statymą šiuolaikinių "post
modernistinių vertybių" at
žvilgiu. 

Tuo pat metu vyko dauge
lio patriotinių organizacijų 
susirinkimai, kur ir man teko 
dalyvauti. Ten buvo priimami 
sprendimai visomis priemo
nėmis ginti tautos ir valstybės 
nepriklausomybę ir tapatybę. 
Ta pačia kryptim veikia dau
gelis patriotinių ir katalikiškų 
organizacijų, kur, nors, deja, 
mažumoje, veikia ir jaunoji 
karta. Spaudimas Lietuvai iš 
ES ir kai kurių daugiau libera
lizuotų valstybių rodo, kad 
moralinė ir socialinė krizė yra 
globalinis reiškinys. Matema
tiški globalinės ekonominės, 
ekologinės ir socialinės pa
saulio raidos modeliniai tyri
mai rodo, kad jei pasaulį val
dantis monopolinis kapitalas 
radikaliai nepakeis savo poli
tikos, siekiančios maksimalios 
gamybos, vartojimo ir pelno, 
ką remia propaguojamas mo
ralinis smukimas, tai šie tyri
mai numato šio šimtmečio vi
duryje tokią visuotinę globali
nę krizę, kuri grėstų visos Va
karų civilizacijos žlugimu. 

Tokie tyrimai vykdomi ir 
Lietuvoje9, gaunant panašius 
rezultatus. Deja, valdžios dau
guma kol kas į tai mažai 
kreipia dėmesio, nors naujoji 
Lietuvos prezidentė ir dalis 
seimo narių, atrodo, yra kito
kios nuomonės. Lietuvių tau
ta, visuomenė ir valstybė, nors 
ir esamomis sunkiomis aplin
kybėmis, nuo šių ir visų kitų 
pavojų savo egzistencijai ir 
tęstinumui privalo visomis tu
rimomis pajėgomis energin
gai gintis. (Pabaiga) 

7 S. Šalkauskis. Ideologiniai 
dabarties krizių pagrindai ir katali
kiškoji pasaulėžiūra. Raštai t. V, p. 
274-318 
8 V.E. Frankl. Žmogus ieško 
prasmės. Katalikų pasaulio leidi
niai, 2008, p. 115. Pasimetęs šių 
laikų žmogus "egzistencinį vakuu
mą" užpildo bet kuria priklauso
mybe - alkoholiu, narkotikais, pa
laidu seksu ir t.t. 
9 http://www.mif.vu.lt/-sukys 

Mokymasis Dievo tarnystei - svarbi pareiga Ntr. iš leidinio Kauno kunigų seminarija 



Siekiant glaudesnių ryšių 

Baltijos valstybių tarybos vadovų susitikimo rengėjai, Lie
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Lietuvos ministeris 
pirmininkas Andrius Kubilius 

Vilniuje birželio 2 d. įvyko Baltijos jūros valstybių Tarybos 
vadovų pasitarimas. Jame buvo aptarta Baltijos aplinkinių 
valstybių ekonomikos augimo, tarpusavio bendradarbiavimo, 
aplinkosaugos problemos, glaudesni šių valstybių ir visos 
Europos sąjungos ryšiai. Pasitarime buvo pabrėžta, kad yra 
daugybė būdų suartinti valstybes ir jų žmones. Svarbiausia -
šalinti dirbtines kliūtis bendradarbiavimui, sutelkti pastangas 
siekti vieningos energijos gavybos ir susisiekimo sistemos, 
skatinti nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendravimą 
ir keitimąsi patirtimi, plėsti verslo ir kultūros mainus. 

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasitinka Euro
pos sąjungos komisijos prezi
dentą Jose Manuel Baroso 

Pasitarime dalyvavo Jose Manuel Baroso, Europos sąjungos komisijos prezidentas, Estijos, 
Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Suomijos, Lietuvos vyriausybių vadovai, Danijos, Švedijos, Ru
sijos, Lenkijos vyriausybių atstovai bei Baltijos jūros valstybių parlamentinės konferencijos pir
mininkė Christina Gesten. Inf. ir ntrs. (Dž. Barysaitės) iš Lietuvos seimo tinklalapio 

Lietuvos okupacijos 70-metis 
Lietuvos Sąjūdis, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės 

gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (vienijanti 15 patriotinių organizacijų), 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija išplatino kreipimąsi dėl Lietuvos sovietinės okupacijos 70-mečio paminėjimo 

Lietuva 1918 m. paskel
busi Nepriklausomybę, apsi
gynusi nuo raudonarmiečių, 
bermontininkų ir lenkų, nors 
prarado Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, sugebėjo atsitiesti ir 
suklestėjo visose valstybės 
ūkio srityse. 

Ramybė truko dvidešimt
metį. Susiklosčius nepalankiai 
tarptautinei politinei būklei 
Europoje, Lietuvą vėl ištinka 
didelės negandos. 1938 m. 
Lenkijos politikai, sekdami 
Vokietijos pavyzdžiu, išpro
vokuoja incidentą Lietuvos 
pasienyje ir sutelkę dideles 
karines pajėgas, paskelbia ul
timatumą Lietuvai, reikalau
dama atsisakyti Vilniaus ir 
Vilniaus krašto. 

Panašiai elgiasi ir Vokie
tija, kuri 1939 m. kovo mėnesį 
paskelbia ultimatumą Lietu
vai ir užgrobia Klaipėdos 
kraštą. Tais pačiais metais 
spalio 10 d. Lietuva pasirašo 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
(SSRS) dėl savitarpio pagal
bos, pagal kurią Lietuvos teri
torijoj e dislokuojamos Rau
donosios armijos dalinių įgu
los, o už tai, neva gerindama 
tarpusavio pasitikėjimą, Rusi-

ja padeda atgauti Vilnių ir Vil
niaus kraštą. Vokietija ir So
vietų Sąjunga 1939 m. rugpjū
čio 23 d. pasirašo slaptuosius 
protokolus (J. Ribbentropo ir 
V. Molotovo paktas), pagal 
kuriuos buvo pasidalintos sri
tys Baltijos valstybėse. Lietu
vos valdžia visais įmanomais 
politiniais būdais ir diploma
tinėm priemonėm bandė lai
kytis neutralumo politikos, 
bet Sovietų Sąjunga jau buvo 
parengusi klastingą Lietuvos 
užgrobimo planą. 

SSRS klasta atsiskleidė 
jau 1940 m. birželio 14 d. naktį 
(23 val. 30 min. Maskvos lai
ku). Lietuvai buvo įteiktas 
SSRS vyriausybės ultimatu
mas dėl neva pagrobtų rau
donarmiečių. Taip pat parei
kalauta nedelsiant suimti tie
sioginius menamų provokaci
jų prieš Raudonosios armijos 
įgulas organizatorius vidaus 
reikalų ministerį Kazį Skučą 
ir Valstybės saugumo departa
mento direktorių Augustiną 
Povilaitį (abu buvo suimti ir 
vėliau nužudyti Maskvoje), 
sudaryti naują vyriausybę ir 
įsileisti į svarbiausius Lietuvos 
centrus papildomus "pakan-

karnai gausius" SSRS kariuo
menės dalinius. Ultimatume 
buvo teigiama, kad, nepaten
kinus šių reikalavimų, "ne
įmanoma patikrinti Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos savitar
pio pagalbos sutarties pado
raus ir lojalaus vykdymo". Ul
timatume nurodyta, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė lau
kia Lietuvos vyriausybės atsa
kymo iki birželio 15 d., 10 va
landos ryto. 

Nerasdama kitos išeities 
ir vengdama, kaip jai tuomet 
atrodė, beprasmio kraujo pra
liejimo, Lietuvos vyriausybė 
1940 m. birželio 15 d. naktį 
vykusiame paskutiniame po
sėdyje sutiko su visais Mask
vos reikalavimais, tačiau 

SSRS, nesulaukusi ultimatu
mo paskelbimo pabaigos, jau 
nuo ketvirtos valandos ryto 
pradėjo puldinėti pasienio 
postus, o apie devintą valandą 
ryto įsiveržė į Lietuvą. 

Tą patį rytą buvo žiauriai 
nužudytas šeimos akivaizdoje 
Lietuvos pasienio Utos sargy
bos viršininkas karininkas 
Aleksandras Barauskas. 

Nukelta į 7-tą psl. 
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lld SAVAITE LIETlIVOJE 
Prezidentės pranešimas 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė savo pirmame me
tiniame pranešime birželio 8 
d. valstybei linkėjo pilietinės 
valios ir politinės drąsos, 
kvietė pripažinti, kad "pa
miršome žmogų". Šią verty
bę užgožęs kraštutinis eko
nomizmas, įsivyravęs visuo
se lygmenyse. Jos teigimu 
ne pinigų stygius pykdo žmo
nes, o teisingumo ir solida
rumo trūkumas. 

Užsienio politikoje stra
teginė kryptis lieka Lietuvos 
žmonių interesų, tikslų ir 
tautinės savigarbos atstovavi
mas tarptautinėje arenoje. 
Savo kadencijos svarbiau
siais uždavinais ji įvardijo 
tolesnę eurointegraciją bei 
šalies interesų gynimą Euro
pos sąjungoje; Lietuvos teri
torinio, energetinio ir tech
nologinio saugumo stiprini
mą; konstruktyvių santykių 
su kaimynais išlaikymą. Vals
tybės pirmine yda preziden
tės nuomone - akivaizdus 
strateginio mąstymo defici
tas, šalies institucijoms ir po
litinėms partijoms siekiant 
savo suverenių tikslų. Ji 
kvietė vadovautis vertybiniu 
principu "Žmogus - Valsty
bė - Ateitis". Rimčiausias 
įspėjimas politinėms parti
joms yra tai, kad žmonės ne
bepasitiki valdžia, politikais 
ir politika apskritai. Tenka 
pripažinti, jog žmonės emig
ruoja ne tik ir ne tiek dėl 
ekonominių priežasčių, o to
dėl, kad pasijunta svetimi 
savame krašte. 

Vadovės siūlymai 

Prezidentė savo prane
šime siūlė atverti politinę 
sistemą platesniam neparti
nių piliečių dalyvavimui. 
Taip pat reikia sugriežtinti 
tvarką stabdant tarnybinį 
piktnaudžiavimą. Visas tur
tas, įsigytas už neteisėtai 
gautas pajamas turi būti 
konfiskuojamas. Taipgi turi 
būti padidintos baudos už 
korupcinius ir ekonominius 
nusikaltimus. Ji yra pateiku
si tokias Baudžiamojo ko
dekso pataisas ir prašė visų 
palaikymo joms. 

D. Grybauskaitė taip pat 
siūlo ilginti senaties termi
nus, norint užkardyti pelny
tų bausmių išvengimą. Tuo 
paspartėtų ir ikiteisminiai 
procesai bei bylų nagrinėji
mas teismuose. Tuos siūly
mus ji irgi yra pateikusi sei
mui ir prašo neatidėlioti jų 
svarstymo ir priėmimo. 

Ji priminė, jog visuome
nei sunku patikėti, kad poli
tikai rimtai nusiteikę kovai 
su korupcija, kai metų me
tais vilkinami svarbūs spren
dimai. "Tik asmeninis kiek
vieno nepakantumas korup
cijai gali ją išguiti iš mūsų 
gyvenimo." Nors finansų 
griūties pavojų atremti pa
vyko, ūkio atsigavimo ženk-

lai - gležni, o artimiausio 
laikotarpio numatymai -
santūrūs ir permainingi. Dar 
bent keletą metų valstybė 
tikrai negalės būti dosni, to
dėl ji privalės būti teisinga ir 
išmintinga. 

Nauja sutartis 
Latvijoje birželio 3 d. su

sitikę trijų Baltijos šalių ap
linkos ministeriai aptarė pla
nuojamą atominių elektrinių 
statybą Gudijoje ir Karaliau
čiuje. Baltijos ministerių ta
rybos (BMT) Aplinkos ko
miteto aplinkos ministerių 
posėdyje taip pat buvo nag
rinėjami jūrinės aplinkos 
klausimai, atliekų tvarkymo 
problemos: tarpvalstybinio 
atliekų pervežimo kontrolės 
gerinimas, pabrėžiant žalių
jų ir asfalto atliekų perveži
mo kontrolę. Kalbėta apie 
apyvartinių taršos leidimų 
paskirstymo planą, atsinauji
nančius energijos šaltinius. 

Šiuo metu galioja prieš 
15 metų Taline pasirašytas 
susitarimas, tačiau jis nebėra 
aktualus. Naujoje sutartyje 
raginama kelti bendrus vals
tybinės reikšmės klausimus 
ES lygmeniu ir pritarti jų 
sprendimui. Jos tikslas - tęs

ti trišalį bendradarbiavimą 
aplinkos apsaugos ir aplin
kos taršos pasisaugojimo sri
tyse, plėtoti ekonominius, 
mokslinius ir techninius ry
šius, siekiant bendromis pa
stangomis išspręsti regioni
nes ir globalias ekologines 
problemas. Bus tiriamos re
gioninės aplinkos proble
mos, ieškoma veiksminges
nių priemonių saugant ap
linką. Šalys nuolat keisis in
formacija apie aplinkos būk
lę, informuos viena kitą apie 
aplinkos srityje susiklosčiu
sias kraštutines būkles, ne
delsdamos imsis bendrų 
veiksmų siekdamos pašalinti 
jų padarinius. 

Rusijos nuomonė 
Baltijos jūros šalių vir

šūnių susitikime birželio 2 d. 
Vilniuje dalyvaujantis Rusi
jos vicepremjeras Viktoras 
Zubkovas teigė, kad Rusija 
patenkinta bendradarbiavi
mo galimybėmis Baltijos jū
ros regione ir apie naujas 
bendradarbiavimo iniciaty
vas nori kalbėti būdama "ge
rai įsigilinusi". Tardamas 
sveikinimo žodį jis pabrėžė, 
kad svarbu aktyviai tobulinti 
turimus regioninio bendra
darbiavimo mechanizmus, 
ypač Baltijos jūros valstybių 
tarybą ir Helsinkio komisiją 
Baltijos jūros apsaugai. Jo 
teigimu, jų veikla yra naši. 

Rusija yra pasirengusi 
imtis visų naudingų ES narių 
iniciatyvų, kurias iškelia 
partneriai Europos sąjun
goje (ES). Jo nuomone, 
svarbu, kad praktiškai užpil
dant naujas idėjas dalyvautų 
visos be išimties regiono 
šalys. RSJ 
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SVEIKINAME 

kun. dr. I<Ę.STUTĮ TRIMAl(Ą, 
švenčiantį 50 metų kunigystės jubiliejų. 

Su pagarba ir padėka -
"Tėviškės žiburiai" 

e 

Naujas žvilgsnis į 
Nūrnbergo procesą 

'Ięsinys iš 23 nr. 

ONA VOVERIENĖ 

Į tą pergalės vainiką -
Nūmbergo procesą buvo ilgai 
eita. Milijonai aukų vardan 
Stalino pergalės paaukota ka
ro fiziniuose frontuose. Ly
giagrečiai vyko kova ir ideolo
giniame fronte. Pirmiausia 
krito Anglija. Winston Chur
chill, ''kuris įstengė tą (karo -
O.Y.) naštą nešti tik tol, kol 
susidūrė su hipnotizuojančiu 
budelio, tarsi kokios barškuo
lės gyvatės žvilgsniu, kaustan
čiu gyvūno judesius ir protą, 
(Jaltoje pasirodė - O.Y.), 
kaip reto bailumo pigmėjas, 
kuris atiduoda žudikui ir tai, 
kas jam niekada nepriklausė" 
(ten pat, p. 151). Jis Jaltoje 
pasaulio istorijoje neregėtą 
tautų žudiką, Baltijos šalių 
okupantą ir Ukrainos ūkinin
kų budelį Staliną apipylė 
komplimentais, sakydamas: 
"Visų mūsų širdims ir viltims 
nieko nėra brangiau už mar
šalo Stalino esybę" ir, kad 
"ateitis priklauso Maskvai" 
(ten pat, p. 83). Kaip tik jis, 
W. Churchill atkalbinėjo emi
gracinę Lenkijos vyriausybę, 
kad ji nesistengtų aiškinti Ka
tynėje NKVD išžudytų kari
ninkų tragedijos, ją ciniškai 
protindamas: "Jeigu jie mirę, 
kad ir ką darydami jų nepri
kelsime", taigi "demokratijai 
reikalinga ne tiesa, o melas" 
(ten pat, p. 114) ir, kad "di
džiųjų sukrėtimų metu de
mokratija be tironų paramos 
yra tik muilo burbulas" (Mi
kelinskas J. ten pat). Jau tada, 
1945 m. vasarą, kai pergalė 
prieš Hitlerį buvo pasiekta, ir 
niekas Vakarų demokratijoms 
jau negrėsė, kaip tik jis W. 
Churchill, kartu su savo už
sienio reikalų ministeriu A. 
Eden į Stalino nagus atidavė 
daugiau kaip du milijonus So
vietų Sąjungos pabėgėlių ir 
rusų karo belaisvių, atsidūru
sių Vakarų zonoje, ir grįžusius 
į SSRS pasmerkė kančioms 
Stalino gulaguose ir mirčiai. 

Su JAV prezidentu F.D. 
Roosevelt irgi saldžialiežuva
vusiu Stalinui, lenkų karinin
kų žudikui Katynėje, Suomi
jos agresoriui ir Antrojo pa
saulinio karo vienam iš inicia
torių, tautų budelį vadinusiu 
savo draugu ir reiškusiu įsiti
kinimą, jog "į kovą prieš skur
dą, netvarką, chaosą ir prie
spaudą" ves ne kas kitas, o 

Stalinas" (ten pat, p. 98) buvo 
viskas paprasčiau. Stalinas su
gebėjo Rooseveltą apsupti 
NKVD užverbuotais "patarė
jais'', kurie neslėpė "savo sim
patijų tautų vadui" ir sugebėjo 
dar gerokai prieš karą pajungti 
jo protą Stalino doktrinai. 

W. Churchill ir ED. Roose
velt dėka Stalino garbei buvo 
sukelta tokia psichozė visame 
pasaulyje, jog nesiskaityti su 
ja ilgus dešimtmečius buvo 
tiesiog neįmanoma. 

JAVprezidentoJD. ~ 
velt idėjinį palikimą sėkmin
gai perėmė kitas JAV prezi
dentas H. 1l'uman, kuris "iš
tikimai tarnavo ne tik JAV fi
nansinei oligarchijai, bet ir 
Potsdamo konferencijoje dik
tatoriui Stalinui" (ten pat, p. 
153). Vėliau, jau mūsų laiko
tarpiu, tą Amerikos preziden
tų estafetę perėmė ir George 
Bush (vyresnysis) ir Bill Oin
ton pasaulio mastu oficialiai 
pareiškę, kad "Čečėnija yra 
Rusijos vidaus reikalas" (ten 
pat, p. 115). O kaip naujasis 
Amerikos prezidentas Barack 
Obama? Ar nesusirgs, kaip 
publicistas-politologas Vilius 
Bražėnas sako, "Vodkakolos" 
sindromu? 

Norvegijos žurnalistas ir 
istorikas H.V. Steinfeld tvirti
na, "jog Vakaruose nebus pri
pažinti Rytų bei Vidurio Eu
ropos tautų reikalavimai pri
lyginti komunizmą fašizmui, 
nes tam priešinsis ne tik Ru
sija, bet ir visas kitas antinaci
nis pasaulis - JAV, Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Olandi
ja, taip pat ir visos Skandina
vijos šalys ir, aišku, Vokietija" 
(ten pat, p. 165). 

Rašytojo nuomone, žur
nalisto teiginys yra visiškai lo
giškas ir motyvuotas. "Kaipgi 
Vakarai sutiks sulyginti sovie
tinį komunizmą su nacizmu, 
jeigu jie, kovodami su naciz
mu, tapo ne tik raudonosios 
armijos ginklanešiais, bet ir 
Stalino trubadūrais. Todėl 
šiandien nėra pagrindo stebė
tis, kad po visų tų teheranų, 
jaltų, potsdamų ir niumbergų 
žmonės yra priversti gyventi 
tokiame pasaulyje, kuriame 
būsi be apeliacijų pasmerk
tas, jei kovojai už savo Tu.utos 
nepriklausomybę nacionalso
cializmo pusėje ir būsi pašlo
vintas, jeigu kovojai„. sovieti
nio komunizmo pusėje„." -
tvirtina knygoje jis (ten pat, 
p. 166). Juk Nūrnbergo pro-

Marijampolėje - paminklas 
Vytautui Didžiajam 

Paminklas Vytautui Didžiajam Marijampolės 
miesto parke. Paminklo atmintinėje lentoje 
iškalti istorinio dokumento, pasirašyto 1422 m., 
Vytauto Didžiojo žodžiai "Sūduva - mano tėvoni
ja, ir jos niekam niekada neatiduosiu". Paminklo 
autorius - skulptorius J. Narušis 

Marijampolės miesto parke iškilmingai ati
dengtas paminklas Vytautui Didžiajam (sku.lpto
rius-J. Narušis). Iš granito nukaldintam pamink
lui daugiau kaip 100,000 Lt skyrė miesto savi
valdybė, antra tiek surinkta iš privačių aukotojų. 
Paminklo sumanytojai - Marijampolės "Vytautų 
klubas". Vytauto vardas itin populiarus šiame 
krašte, čia domimasi didžiojo karvedžio ir Lietuvos valdovo asmenybe, saugomas jo atmini
mas. Miesto parkas, įrengtas beveik prieš pusantro šimto metų, 1930 metais buvo pavadin
tas Vytauto Didžiojo vardu. Jau tuomet buvo planuota pastatyti Lietuvos valdovui pamink
lą, bet prasidėjęs karas ir sovietinė okupacija privertė šiuos ketinimus atidėti. Tik atgavus 
Lietuvos nepriklausomybę, "Vytautų klubas" prisiminę šiuos planus, sulaukė daugiau 
rėmėjų. Gegužės 22 dieną skulptūra buvo iškilmingai atidengta, ją pašventino vysk. R. 
Norvila. 

Paminklo atidengimo iškilmėmis prasidėjo tradicinės Miesto dienos - 2010. Jų prog
rama jvairi ir patraukli visiems. Tu.i dailės ir fotografijos parodos, teatro diena, sakralinės 
muzikos festivalis, žirgų lenktynės, gegužinės ir kiti meno, sporto, pramoginiai renginiai. 
Kiek anksčiau Marijampolėje pastatyti paminklai kunigaikščiui Vyteniui ir J. Basanavičiaus 
aikštėje "Tu.utai ir Kalbai". Inf. ir ntrs. iš "Sūduvos gido" 

cese buvo išduoti pagrindiniai 
demokratijos idealai. Siekiant 
juos atgaivinti "reikėtų iš es
mės reviduoti visą Niimbergo 
procesą, o tam, kaip liudija 
daugelis faktų, Vakarų pasau
lis dar nepribrendęs.„ Vokie
tija ir kitos Vakarų valstybės 
supranta, kad yra tam tikra 
riba, kurios negalima per
žengti, konfliktuojant su di
džiausiu dujų ir ne ką mažes
niu naftos tiekėju" (ten pat, 
p. 165, 166). 

J. Mikelinskas savo kny
goje analizuoja ir lietuviškąją 
demokratiją. Ji turi savo ypa
tingų spalvų. Ją kūrė nusižiū
rėjusios į amerikietiškąjį kapi
talizmą tos pačios jėgos, ku
rios penkiasdešimt metų kūrė 
sovietinį komunizmą. Todėl 
sovietinio komunizmo dvasia 
lietuviškoje "demokratijoje" 
pilnutinai išsaugota: nepa
smerkta valstybiniu mastu so
vietinio komunizmo ideologi
ja, neįvertinti raudonojo im
perializmo nusikaltimai lietu
vių Tuutai, okupavus Lietuvą 
ir pirmą 1940 m. birželio 15 
d„ ir antrą kartą, jau po karo, 
nepareikalauta iš okupantės 
valstybės žalos atlyginimo už 
šimtų tūkstančių Lietuvos 
žmonių žūtis kalėjimuose ir 

tremtyse Sibiro šalčiuose ir 
Kazachstano stepėse, lietuvių 
Tuutos ateities, jos vaikų su
naikinimą, išžudymą ir numa
rinimą badu ir vergišką jų tė
vų darbą okupacinio režimo 
labui, nejvertinti mūsiškių ko
laborantų aukščiausiuose val
džios ešelonuose nusikaltimai 
prieš Tuutą okupacinio reži
mo metais ir jau nepriklauso
moje Lietuvoje. 

Pagaliau, neįvertinta ko
munistų ir svetimųjų mus pa
vergusių ir savųjų, padėjusių 
pavergėjams, atsakomybę už 
dalies tautos pavertimą zam
biais, atėmus iš jų sielą, jų 
tikėjimą ir suskaldžius jų dva
sią, prievarta ištrynus iš jų ir 
jų palikuonių kelių kartų 

mentaliteto amžinąsias tauti
nes vertybes, suniekinus Tu.u
tos kultūrą, suteršus ją post
modemizmu ir jo šlykščiau
siomis raiškos formomis, žu
dančiomis asmenybę. Komu
nistiniai valstybės vadai, ci
niškai paneigę nepriklauso
mybės idealus, su kuriais buvo 
eita į Atgimimą, Lietuvoje pa
grindinį dėmesį skyrė ne Tu.u
tos gerovei kelti, tikrai de
mokratijai įtvirtinti, kiek iš
silaikyti valdžioje.„ ir joje bū
nant, melu ir veidmainystė-

mis, tuščiais pažadais rinki
muose, sukurti sau ir savo gi
minei ir dar savo klanui rojaus 
gerovę, apiplėšiant ir nuskur
dinant iki neregėto Europoje 
lygmens savo Tu.utą. Rašytojo 
nuomone, "Iš to išplaukia ir 
visos blogybės, iš kurių šiuo 
metu mums aktualiausia -
beatodairiškas finansinės oli
garchijos, kurios pagrindą su
daro buvusi (komunistinė -
O.Y.) nomenklatūra, dikta
tas" {ten pat, p. 235). 

Šviesiausi pasaulio protai 
- filosofai E. Fromm, K.P. 
Pauper, A Schweizer, A. Sol
ženicyn, G. Gross ir kiti fi
nansinės oligarchijos valdomą 
kapitalizmą įvardija, kaip 
"naują vergovinę santvarką, 

kurioje žmogus yra visiškai 
priklausomas nuo valdžios, 
televizijos, žiniasklaidos, rek
lamos ir partijų diktatūros" 
(ten pat, p. 235). 

Salia to, lietuviškoji de
mokratija, sufleruojant kušla
j ai Nūmbergo Tumidei, per
ėmė vakarietiškąjį mąstymo 
būdą, tai yra dvejopus mąsty
mo standartus: Jupiterio ir 
jaučio teisę: kas galima Jupi
teriui, tas negalima jaučiui. 

(Bus daugiau) 



Lietuvos Steigiamajam seimui - 90 

Lletuvos Steigiamojo seimo nariai 1920 gegužės 15 d. (iš archyvą) 

Ši svarbi Lietuvos parla
mentinio valdymo istorijai da
ta gegužės viduryje buvo pa
minėta Lietuvos respublikos 
seime, surengiant posėdį moks
linę konferenciją, archyvinių 

dokumentų parodą. 

Teatro salėje (Vilnius buvo 
okupuotas lenkų), pirminin
kavo žymi Lietuvos veikėj a 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
Seimo pirmininku buvo iš
rinktas Aleksandras Stulgins
kis (vėliau tapęs Lietuvos pre-

nę Lietuvos Konstituciją ir ki
tus būtinus valstybinei veiklai 
įstatymus: žemės reformos, 
valstybinės valiutos, universi
teto statutą, sudarė taikos su
tartį su Sovietų Rusija. 

Kovos dėl Vilniaus su J. 

Apie parlamentinio darbo pradžią pasakoja Lietuvos seimo 
rūmuose archyvinė paroda, skirta Lietuvos Steigiamojo sei· 
mo darbo pradžios 90-mečiui 

Pilsudskio armija neleido 
dirbti vien parlamentinio dar
bo, daugelis seimo narių daly
vavo kariniuose veiksmuose. 
Dirbo Mažasis seimas - pir
mininkas ir 6 nariai. Per dve
jus metus seimas priėmė 268 
įstatymus, kurie įtvirtino Lie
tuvos nepriklausomybę, atvė
rė kelią į tarptautines tautų 
bendrijas ir visuotinį nepri
klausomos valstybės pripaži
nimą. Lietuvos Steigiamojo 
seimo narių likimai buvo įvai
rūs. Keturiolika iš jų žuvo Si
biro lageriuose ir tremtyje, 
kelios dešimtys pasitraukė iš 
Lietuvos, vengdami sovietinės 
okupacijos, kiti pasiliko tėvy
nėje ir kiek galėdami dirbo 
profesinį darbą, palikdami 
pėdsaką mokslo, švietimo, pra
monės ir ekonomikos srityse. 

Nepriklausomybę paskel- ridentu). Steigiamasis seimas, 
busioje Lietuvoje 1920 metų turėjęs 112 narių, savo amžiu
balandžio mėnesį įvyko pirmi mi buvo labai jaunas. Dvide
tikrai visuotiniai, slapti, tie- šimt devyni seimo nariai netu
sioginiai demokratiniai rinki- rėjo 30-ties metų, vyresnių 
mai į Lietuvos Steigiamąjį kaip 50 buvo tik aštuoni. Sei
seimą (1920-1922). Jo pirma- mas patvirtino Lietuvos Ne
sis posėdis įvyko po mėnesio priklausomybės deklaraciją, 
- gegužės 15-16 d.d. Kauno priėmė laikiną, vėliau nuolati-

Pagal Seimo tinklalapį 
parengė - S. Katkausk.aitė 

Kodėl nežygiavo vokiečiai? 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Š.m. gegužė buvo masinio žygiavimo mė
nuo. Atrodė, žygiavo veik visi, kas turėjo šio
kias ar kitokias kojas. Kadangi prieš 88 m. ge
gužės l-ją, (kaip "pasitraukėlis" į Rytus, į caro 
Rusiją, nuo iš Vakarų atžygiuojančių kaizerio 
vokiečių) su Maskvos mokyklos pirmokais žy
giavau Raudonojoje aikštėje pro Leniną, ma
ne ypač sudomino šių metų gegužės žygiuoto
jai toje aikštėje. Akin krito tai, kad ten nežy
giavo vokiečiai, kurie, mano manymu, dau
giausia nusipelnė žygiuoti bolševikų "perga
lei" Antrajame pasauliniame kare, (toliau -
APK) kurin istorinian užkampin nepažvelgsi, 
užtiksi vokiečių pėdsakus tarp bolševikų gelbė
tojų pėdsakų. 

Vokiečiai parūpino transportą Leninui iš 
ŠVeicarijos į Rusiją. Jei ne vokiečiai, komunis
tai nebūtų nuvertę K.erenskio "demokratinės" 
vyriausybės. (Jauniems istorikams primenu, 
kad ne komunistai, o Rusijos okupuotos tau
tos ir kerenskiniai rusai nuvertė carą. Komu
nistai gi nuvertė caro nuvertėjus.) 

Rusijos civilinio karo metu vokiečiai gel
bėjo "raudonuosius" - bolševikus nuo stipres
nių, tik, deja, nevieningų "baltųjų". Petrogradą 
gynė Lenino pavalgydinti ir apginkluoti vokie
čiai karo belaisviai. Ukrainos pietuose Lenino 
bolševikus gynė nuo "baltųjų" generolo Deni
kino veržimosi Maskvos link po karo ten užsili
kę vokiečių pulkai. Bolševikus nuo rusų ginti 
Leninas papirko vokiečius badaujančių rusų 
maisto transportais Vokietijai. Jau tada vokie
čiai paruošė galimybę Medvedevui ir Putinui 
stebėti įspūdingą "pergalės" paradą Raudo-

nojoje aikštėje. Tikiuosi, kad bent aš, su kitais 
Maskvos "pirmokais", 1922 m. gegužės l d. 
žygiavimu pro Leniną kaip nors neprisidėjome 
prie 1945 m. "pergalės". 

Negali būti abejonių, kad britai, o ypač 
amerikiečiai, užsitarnavo Maskvos pakvietimą 
žygiuoti "pergalės" parade. Jie aprengė, apa
vė, maitino ir apginklavo Stalino armiją, kai ją 
užpuolė "Molotovo-Ribbentropo" draugystės 
partneris. Kodėl į "pergalės" paradą nebuvo 
pakviesti vokiečiai? Rusai ir vokiečiai, sutrypę 
Lenkiją, pergalę atšventė bendru nacių ir bol
ševikų paradu Lietuvos Brastoje (Brest 
Litovsk). Kai vokiečiai kovojo su Anglija, 
Prancūzija, Amerika, Stalinas "draugiškai" 
siuntė Hitlerio karo pramonei žaliavas ir mais
tą kariuomenei. 'ftansportai riedėjo per Lie
tuvą pirmosios sovietinės okupacijos metais, 
beveik iki pirmojo vokiečių šūvio į rusų pozi
cijas. Ir dėl "menko nesusipratimo" tarp isto
rinių draugų užsispirti ir nepakviesti karą pra
dėjusio partnerio ne tik vėl drauge "priimti 
paradą", bet net žygiuoti jame, negalima pa
vadinti "pragmatiška politika". 

Tuigi, gal kas nors, kur nors ir kada nors 
atras atsakymą į klausimą: kodėl Maskvos pa
rade nežygiavo Sovietų draugų nacių palikuo
nys? Ir kodėl Vilniuje žygiavo tik vienos AP 
karą pradėjusios pusės veteranai? Juk sena 
draugystė klesti už paradų aikštės ribų. Vokie
tijos Schroederis ir Rusijos Putinas Baltijos 
jūros dugnu, veik Lietuvos tarpuvartėje, tiesia 
"Molotovo-Ribbentropo vamzdį". Tą vamzdį 
taip pavadino JAV laikraštis Wallstreet Joumal 
14 mėnesių po to, kai jis taip buvo pavadintas 
lietuvių spaudoje. 
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Priimtas biudžetas 
Konservatorių mažu

mos vyriausybės biudžetas 
2010 m. bendruomenių rū
muose buvo priimtas nedi
dele balsų persvara ir neat
vykus į balsavimą 30 libera
lų. Liberalai pareiškė, kad 
biudžetas nėra pats geriau
sias, tačiau jie nemano, kad 
kanadiečiai šiuo metu norė
tų rinkimų. Prieš konserva
torių biudžetą griežtai pasi
sakė NDP ir "Kvebeko blo
ko" partijos. Tuks opozicijos 
nevieningumas liudija, kad 
vargu, ar galima liberalų ir 
naujųjų demokratų partijų 
jungtis i vieną, kaip prana
šaujama spaudoje. Nepaisant 
kai kurių panašumų filoso
fijoje, partijų nuostatos ir el
gesys gyvenime labai skiriasi. 

Kanados kariams Afga
nistane vadovauja naujas va
das brigados generolas Jon 
Vance. Šis pareigūnas ne 
naujokas Afganistane, jau 
buvo karinės misijos vadu 
praėjusiais metais. Nuo ru
dens jį pakeis tokio pat ran
go generolas Dean Milner. 
Buvęs vadas atšauktas iš pa
reigų, išaiškėjus pagal statu
tą draudžiamiems ryšiams 
su savo pavaldine. Nuo misi
jos pradžios yra žuvę beveik 
pusantro šimto Kanados ka
rių. Jų atminimui kelias, ku
riuo žuvusieji kariai vežami 
namo, yra pavadintas "Did
vyrių keliu" ir pažymėtas Ka
nados simboliu - raudonais 
klevo lapais. 

Kanada pagal taikingu· 
mą - 14 vietoje pasaulyje. 
Londone (D. Br.) esantis pa· 
saulio ekonomikos ir taikin
gumo institutas pagal 23 
punktus įvertino 149 pasau
lio valstybių pastangas gy
venti santaikoje. Buvo verti
nama valstybių santykiai su 
kaimynais, jų reakcija i konf
liktus ir siūlomi sprendimų 
būdai, sunkių nusikaltimų 
skaičius ir kt. Pagal 4 kartą 
rengiamos apklausos rezul
tatus pirmauja Vakarų Eu
ropos valstybės. Pati taikin
giausia - Naujoji Zelandija, 
paskui ją rikiuojasi Islandija, 
Japonija, Austrija, Norvegi
ja; JAV - 85. Kitame sąrašo 
gale - Irakas, Somalija, Gru
zija. Karai pasaulyje kainuo
ja 7 trilijonus dol. per metus. 
Bent ketvirtadaliu sumaži
nus karinių konfliktų skai
čių, būtų galima padengti 
Graikijos ar kitų valstybių 
skolas, sumažinti skurdą pa
saulyje. 

Waterloo (ON) esantis 
Perimeter teorinės fizikos 
institutas šią vasarą sulauks 
vieno įžymiausių pasaulio 
mokslininkų Stephen Haw
king. Šio instituto direkto
rius Neil Turok, buvęs S. 
Hawking bendradarbis D . 
Britanijoje, steigia Hawking 
mokslo tyrimų centrą Wa
terloo institute. Ilgametis 
Cambridge (D. Britanija) 

universiteto mokslininkas 
sutiko 6 savaitėms atvykti į 
Kanadą. S. Hawking nuo 
jaunystės persekioja kūną 
alinanti liga, bet nežiūrint 
negalios, jis yra kelių knygų 
apie kosmoso sandarą ir są
veikas autorius, mąstytojas, 
įžvalgus teoretikas, puikus 
pedagogas. Mokslininkas Ka
nadoje lankosi pirmą kartą. 
Jo pirmoji vieša paskaita bus 
perduodama birželio 20 d., 
8 v.v. per TVO. 

Pirmoji vasaros audra 
(pagal stiprumą- pirmojo 
laipsnio) prasiautė pietinia
me Ontario - pomidorų kraš
te Leamingtono mieste, ne
toli Windsoro. Stipri vėtra 
išrovė medžius ir elektros 
perdavimo stulpus 2 km ilgio 
ir l km juostoje. Anksti rytą 
atkeliavusi iš kaimyninės 
JAV, audra apgriovė nema
žai namų ir stogų, sugadino 
automobilių, padarė milijo
ninių nuostolių, bet gyvento
j ai nenukentėjo. Mažesni 
audros gūsiai buvo jaučiami 
netoli Otavos. 

Artėjant pasaulio di
džiausių valstybių vadovų 

susitikimų dienai (birželio 
26-27 d.d.), Torontas ir 
Huntsville tampa panašūs 
ne i svetingus miestus, bet 
labiau į gynybos centrus. Ap
link susitikimo pastatus tie
siama 3 m aukščio tvora, su
renkamos laikraščių ir šiukš
lių dėžės, iškeldinami pre
keiviai. Huntsville mokslei
viai turės keletą dieną atos
togų, nes nutraukiamos pa
mokos mokykloje, kai kurie 
universiteto studentai turės 
laikinai išsikelti iš gyvena
mųjų patalpų. Visus baugina 
savaitėmis didėjančios išlai
dos 2 dienų renginiams - jos 
gali siekti $2 bln. Rengėjai 
ketina svečius nustebinti dirb
tiniu ežeru pastato viduje 
(pats pastatas stovi ant tikro 
ežero kranto), kitais nebūti
nos prabangos dalykais. Ma
žiau kalbama apie susitikimo 
tikslus ir galimus sprendimus. 

Br. Kolumbijos ir Onta· 
rio provincijose nuo liepos 1 
d. įsigalioja HST, sujungtas 
vieningas provincijos ir fede
racinės vyriausybės nustaty
tas 13% pirkimo mokestis. 
Numatoma, kad padidės kai
nos kai kurioms prekėms ir 
paslaugoms, benzinui. Kas
dieninio poreikio pirkiniams 
- daugumai maisto produk
tų, higienos ir vaikiškų pre
kių jis negalios. Tučiau jau 
dabar pastebimas atoveiks
mis. Daugelyje verslo šakų 
suaktyvėjo atsiskaitymas gry
nais pinigais. Th.i reiškia, kad 
į valstybės iždą planuotos lė
šos nepateks. Federacinė vy
riausybė, siekdama padengti 
dalį šio mokesčio, skiria 1 
bln. išmokoms, kurios ne
trukus pasieks Ontario ir Br. 
Kolumbijos provincijų gy
ventojus. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
MISUA SIBIRAS 10 
Birželio l d. tinklalapyje 

misijasibiras.lt paskelbti 70 
patekusiųjų į antrąjį projek
to "Misija SibiraslO" atran
kos tarpsnį - bandomąjį žygį 
Dzūkijoje birželio 12-13 d.d. 
Projektą organizuojanti Lie
tuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT) praneša, jog 
šiemet atrankoje užsiregist
ravo per 1,200 dalyvių - po
ra šimtų kandidatų daugiau 
nei pernai. Sulaukta anketų 
iš mokinių, studentų, moky
tojų, karių, šokėjų, aktorių, 

farmacininkų bei kitų sričių 
atstovų. Užsienio lietuviai 
taip pat naudojosi galimybe 
patekti į projektą: sulaukta 
anketų iš JAV, Olandijos, 
Prancūzijos, Liuksemburgo, 
Vokietijos, Anglijos, Rusi
jos, Izraelio ir kitų šalių. Aš
tuntoji projekto ekspedicija 
š.m. liepos 1-16 d.d. vyks į 
Rusijos Sverdlovsko sritį 
tvarkyti lietuvių kapinių, 
lankyti tremties vietų bei 
susitikti su Sibire gyvenan
čiais tautiečiais. 2006-2009 
m. LiJOT surengė jau 7 jau
nimo ekspedicijas į buvusias 
lietuvių tremties ir kalinimo 
vietas. Sutvarkyta apie 70 
lietuviškų kapinių bei susi
tikta su ten gyvenančiais lie
tuviais. Projektą globoja bu
vęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas ir europarlamentaras 
Vytautas Landsbergis. 

DIDINS UŽIMTUMĄ 
Birželio mėnesį Lietu

voje pradėtas įgyvendinti 
Europos socialinio fondo 
(ESF) lėšomis finansuoja
mas 87.9 min. litų vertės 
projektas, skirtas nedarbui 
mažinti ir žmonių užimtu
mui didinti. Tikimasi įdar
binti daugiau kaip 17,000 
žmonių. Pinigai naudojami 
apmokant bedarbius ir įspė
tus apie atleidimą iš darbo 
darbingo amžiaus darbuo
tojus, įdarbinimo pašal
poms, remiant darbo rotaci
ją ir bedarbių teritorinį ju
dėjimą, pranešė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri
ja. Planuojama, kad per 19 
mėnesių daugiau nei 10,000 
bedarbių galės būti įdarbinti 
šelpiant, beveik tūkstančiui 
bus padėta įsidarbinti darbo 
rotacijos būdu, daugiau kaip 
6,000 galės persikvalifikuoti 
ar įgyti naujų profesinių ži
nių, o apie 500 ieškančiųjų 
darbo bus padėta įsidarbinti 
remiant jų teritorinį judė
jimą. Darbo užmokesčio pa
šalpoms bus skirta 45.5 mln. 
litų, profesiniam mokymui 
- apie 18 mln. litų. Thip pat 
šiomis lėšomis bus apmoka
mos dalyvių kelionės į darbą 
ar mokymus kitame rajone 
(5.95 min. litų), sveikatos 
patikros išlaidos (50,000 li
tų) ir mokymo stipendijos 
(17 mln. litų). Projektą vyk
do Lietuvos darbo birža, ku
ri įgyvendins dar 2 naujus 

projektus, finansuojamus 
ESF lėšomis : jaunimo už
imtumui didinti bus skirta 
22 mln. litų, viešiesiems dar
bams - 42 mln. litų. 

MOKOSI UŽSIENYJE 
Šiemet triskart padau

gėjo moksleivių, jau įstoju
sių į užsienio aukštąsias mo
kyklas, dukart padaugėjo 
ketinančių stoti tik į užsie
nio aukštąsias mokyklas, de
šimtadaliu sumažėjo keti
nančių stoti tik į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas. Vil
niaus universiteto (VU) Fi
losofijos fakulteto Sociolo
gijos katedros atliktas tyri
mas rodo, kad, jei turėtų 
vienodas sąlygas, studijuoti 
į užsienį išvažiuotų 41 % abi
turientų. Tyrimo vadovo, 
Sociologijos katedros vedė
jo prof. A. Poviliūno teigi
mu, šie skaičiai neturėtų 
bauginti, nes rodo švietimo 
sistemos kaitą ir apykaitą. 

Tačiau rodo ir didėjančią 
užsienio trauką. Nuo 3% iki 
6% padaugėjo ketinančių 
stoti tik į užsienio aukštąsias 
mokyklas. Tuo metu keti
nančių stoti tik į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas suma
žėjo 10% - nuo 79% iki 
69%. Kaip pagrindinius stu
dijų užsienyje motyvus abi
turientai nurodė geresnes 
studijavimo sąlygas, dides
nes įsidarbinimo galimybes 
bei kokybiškesnio išsilavini
mo įsigyjimą. Abiturientai 
taip pat mano, kad užsienyje 
įgytas išsilavinimas labiau 
vertinamas. 

SKUNDĖSI VYRAI 
Praėjusiais metais Lygių 

galimybių kontrolierės tar
nybai dažniau skundėsi vy
rai nei moterys. 2008 m. tar
nybai iš visų gautų skundų 
52% buvo rašyti moterų, 
48% - vyrų. O 2009 m. 61 % 
skundų autoriai buvo vyrai 
ir tik 39% - moterys, teigia
ma lygių galimybių kontro
lierės ataskaitoje. Tai buvo 
skundai ne dėl lyties diskri
minacijos, o dėl visų diskri
minacijos rūšių, kontrolie
rės Aušrinės Burneikienės 
teigimu. 2008 m. tarnyba iš 
viso gavo 219 skundų, kont
rolieriaus iniciatyva atlikti 3 
tyrimai. Pernai gauti 165 
skundai, kontrolieriaus ini
ciatyva atlikti 3 tyrimai. Kas
met tradiciškai daugiausia 
skundų sulaukiama dėl disk
riminacijos lyties pagrindu. 
Kontrolierė atkreipė dėme

sį, kad dėl lyties diskrimina
cijos gaunama nemažai vyrų 
skundų, ypač švietimo ir 
mokslo, sveikatos apsaugos 
bei darbo santykių srityje. 
Vyrai kreipėsi ne tik dėl jų 
pažeidžiamų teisių, bei ir 
dėl jų artimų ar pažįstamų 
moterų diskriminavimo. 
Ataskaitoje pažymima išva
da, kad visuomenė labiau 
susipažinusi su šia diskrimi
nacijos rūšimi, žmonės tam
pa tam nepakantūs. RSJ 

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

Montrealio Šv. Kazimiero par. Šv. Elzbietos draugijos suruoštame "mini-bazaar'' stovi drau
gijos komitetas: (iš k.) Nijolė Šukienė, pirmininkė Antoinette Brilvičienė, Matilda (Mickie) 
Tautkienė, turgaus koordinatorė Julie Bernotienė ir Vida Lietuvninkaitė Ntr. P. Pingitore 

Hamilton, ON 
HAMILTONO VYSK. M. 

VALANČIAUS LITUANISTI
NĖ MOKYKLA užbaigė moks
lo metus gegužės 29 d. Moki
niai, mokytojai ir tėveliai rin
kosi į Aušros Vartų parapiją 
užbaigtuvėm. Parapijos klebo
nas kun. Audrius Sarka auko
jo šv. Mišias, įdomiai aiškin
damas mokiniams Mišių eigą, 
liturgiją ir jos reikšmę. Po 
Mišių salėje vyko formalus 
užbaigimas ir pažymėjimų 
įteikimas. Mokyklos vedėja 
Rasa Bakšytė-Pruden sveiki
no visus mokinius ir jų tėve
lius, kurie paaukojo savo laiką 
šeštadieniais lietuviškiems rei
kalams. Klebonas kun. Aud
rius Šarka taip pat tarė žodį ir 
pabrėžė mokyklos gerą nuo
taiką ir šeimynišką aplinką, 
ragindamas visus jungtis į mo
kyklos veiklą. Mokytojos Dai
va Leleikaitė ir Vaida Matu
zonienė sveikino savo skyriaus 
mokinius ir įteikė pažymė
jimus. Šiais metais buvo tik 
vienas, baigiantis aštuntą kla
sę. Vedėja įteikė Tomui Sen
kui pažymėjimą ir diplomą -
o jisai, pagal paprotį, klasės 
"raktą" perdavė būsimiems 

abiturientams, kuriems atsto
vavo Vaughan Pruden. 

Užbaigtuvėse dalyvavo 
TALKOS kredito koopera
tyvo pirmininkas Algis Ens
kaitis, kuris pasveikino visus 
mokinius bei mokytojus ir 
įteikė TALKOS dovaną To
mui Senkui, ragino jaunimą 
neužmiršti savo lietuviškos 
bendruomenės, ateityje remti 
lietuvišką veiklą ir neužmiršti 
savo praleisto laiko mokyk
loje. "Ąžuolo" pensininkų 
klubo pirmininkas Juozas 
Krištolaitis, sveikinęs visus 
mokinius ir mokyklos darbuo
tojus, ragindamas mokinius 
įvertinti savo kultūrą ir nepa
miršti lietuvių kalbos, įteikė 
auką mokyklos vedėjai. Pa
baigoje vedėja pakvietė visus 
pasivaišinti ir priminė daly
viams, kad mokyklos ekskur
sija - į "Marineland" Niagara 
Falls, tuoj po vaišių, o kita 
ekskursija vasaros metu tebū-

na į Lietuvą. Kaip malonu, 
kad vaikai, kurie mokslo me
tais mokosi apie Lietuvą, tu
rės progą patirti ją vasaros 
metu. GS 

HAMILTONO MEDŽIO
TOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ KLU
BAS GIEDRAITIS gegužės 
30 d. surengė savo metinį su
sirinkimą, kurį vedė klubo pir
mininkas. Daug metų dirbęs 
klubo veikloje ir jo naudai, 
pabrėžė klubo lietuviškumą, 
jo visuomeninį tikslą ir kad 
klubas ir jo veikla vyktų pagal 
čarterį - klubas lietuviams. 
Jisai nuoširdžiai padėkojo 
savo valdybos nariams už per 
tiek metų įdėtą sunkų darbą. 
Reikia stebėtis, kiek padaryta 
ir kas pasiekta. Ypatinga pa
dėka Elvirai Bajoraitienei už 
virtuvės priežiūrą ir šeiminin
kavimą per eilę metų. Pagerb
ti buvo mirusieji nariai. Po 
įvado buvo iždininko Ronaldo 
Bartninko pranešimas, Šau
dymo sekcijos pranešimą pa
darė Vytas Svilas ir išdalino 
trofėjas šauliams bei medžio
tojams. Po daugelio metų val
dyba pasikeitė, ir veiklos bei 
rūpesčių naštą perėmė jau
nesnioji karta. Nauja valdyba 
sudaryta iš septynių asmenų: 
pirmininkas/sekretorius -
Gailius Senkus, vicepirminin
kas/iždininkas - Renaldas 
Bartninkas, ūkis/priežiūra -
Valdas Banys, šaudymas - Ar
vydas Svitas ir Kazimieras 
Deksnys, medžioklė/žūklavi
mas - Erikas Gocentas, narys 
- Valdas Dambrauskas. Revi
zijos komitetą sutiko sudaryti 
Jonas Stankus, Antanas Jusys 
ir Petras Šidlauskas. Nauja 
valdyba pasiryžusi vykdyti klu
bo veiklą tvarkingai ir sklan
džiai, o svarbiausia platinti jo 
veiklą ir vardą lietuvių tarpe. 

GS 
AUŠROS VARTŲ PARA

PUA. Šiokiadieniais Mišios 9 
v.r. Sekmadieniais- 9 val. (vo
tyva) ir 10.30 val.r. (suma). 
St. Catharines Mišios šešta
dieniais 4 v.p.p. Dėl išsames
nės informacijos skambinti į 
kleboniją tel. 905 522-5272. 
Mūsų parapijos internetinis 
puslapis: www.parapija.ca/ 

BIRŽELIO MĖNUO ski-

riamas garbinti Švč. Jėzaus 
Širdžiai. Kasdien šį mėnesį 
birželinės pamaldos prieš 9 
v.r. šv. Mišias. 

ŠV. RAŠTO GRUPELĖS 
vėl renkasi birželio 25, penk
tadienį, po šv. Mišių šven
tovėje, o vakarinė grupė - 7 
v.v. klebonijoje. Visų labai 
laukiame. 

BIRŽELIO 27, sekmadie
nį, mūsų parapijoje apsilankys 
kun. Patrick Noon. Jis priklau
so "White Fathers" Afrikos mi
sij onieriams. Tą dieną mūsų 
parapijoje pasakys pamokslą 
ir pasidalins apie misijose 
Dievo nuveiktus darbus. Inf. 

"ŠIRVINTOS-NEMU
NO" TUNTO vyr. skaučių 
"Šatrijos raganų" būrelis atsi
sveikino su broliu Vaidotu 
Kvedaru, apraudojo sesę Ire
ną Jokubynienę, kurie jau abu 
iškeliavo "namo". Būrelio gy
venimas eina pirmyn, ir "Šat
rijos raganos" tęsia savo dar
bus toliau. Susirinkome pas 
sesę Onutę Jusienę - sueigos 
tema "Skautiški prisimini
mai". Pasidalinome skautavi
me išgyventais nuotykiais, pa
sidžiaugėme nuotraukomis iš 
iškylų ir stovyklų, aptarėme 
būrelio einamuosius reikalus 
ir po šūkio sesė Onutė pakvie
tė mus prie gražiai paruošto 
vaišių stalo. AV 

BILIETUS Į DAINŲ 

ŠVENTĘ, kuri įvyks liepos 2, 
3, 4 d.d„ galima įsigyti sekma
dieniais Jaunimo centre po 
Mišių. Kreiptis į bendruome
nės pirmininkę Angelę Vai
čiūnienę. Bilietų kaina $40. Iš 
Hamiltono vyks specialus au
tobusas -kaina $15. 

Į HAMILTONĄATVYKS
TA Toronto pensininkų choras 
"Daina" (vadovė muz. Lilija 
Turūtaitė ). Koncertas įvyks 
Jaunimo centro salėje birže
lio 26, šeštadienį, 4 v.p.p. Įėji
mas -10 dol. asmeniui, jauni
mui ir vaikams - nemokamai. 
Koncertą rengia "Gintariniai 
aidai" ir tikisi visų malonaus 
dalyvavimo. Lietuviška radijo 
laida "Gintariniai aidai" aidi 
jau 32 metai - 93,3 FM sek
madieniais nuo 13-14 val. 
Internete http://cfmu.mcmas
ter.ca. LS 



London, ON 
BIRŽELIO 13 minėjome Lietuvos GE

DULO IR VILTIES DIENĄ, prisimindami 
visus Sibiran ir kitur ištremtuosius brolius ir 
seseris, jų kančias ir mirtį. Tuo pačiu viltingai 
meldėme Viešpatį pagalbos, kad Lietuva ne
nueitų klystkeliais, o liktų ištikima Visatos 
Kūrėjui. 

BIRŽELIO 27, sekmadienį, Mišios bus ne 
3 v.p.p. Mary Immaculate šventovėje, bet 1 
v.p.p. Laisvio-Petro Sergaučio dvare, 660 
Sunningdale Rd. E., (Adelaide ir Sunningdale 
gatvių sankryžos .šiaurės vakarų kampas), o po 
Mišių - JONINES su vaišėmis, jaunimo pro
grama ir tyliosiomis varžytinėmis. Ten turėsi
me progą pamatyti ir nugriautosios Šiluvos M. 
Marijos šventovės pastato kertinį akmenį. 
Prašome visus iš anksto įsigyti bilietus Joninių 
VAIŠĖMS, nes tą dieną bilietai nebebus par
davinėjami. Vaišių bilieto kaina suaugusiam 
$15, o studentui - $10. 

Būrelis Colorado (JAV) lietuvių švenčia Vals
tybės dieną 

DĖMESIO užsisakiusiems vietas autobu
se į IX LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĘ liepos 
4, sekmadienį. Prašome visus tą dieną susi
rinkti nugriautos Šiluvos Mergelės Marijos 
šventovės aikštėje (1414 Dundas St.) 10 val. 
ryto. Ten galėsite palikti ir savo automobilius. 
Autobusas nuo tos aikštės išvažiuos 10.30 val. 
ryto. 

liepos 4, sekmadienį, lietuviams Londone Mi
šių nebus. Prašome tą sekmadienį eiti į vietines 
savo apylinkės šventoves. 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS aukojamos 3 
v.p.p. Mary Immaculate šventovėje, 1980 
Trafalgar St., London, ON. 

RYŠIUM SU DAINŲ ŠVENTE Toronte 
BIRŽELIO 20, sekmadienį, Mišios bus už 

a.a. dr. Antaną Kavecką. Inf. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra auk"čiausios 
kainos 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 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Wasaga Beach, ON 
GEROJO GANYTOJO 

ŠVENTOVĖJE vasaros metu, 
pradedant birželio 20 sekma
dieniu, Mišios sekmadieniais 
bus 10 val. ryto. 

WASAGA BEACH MIES
TO IR APYLINKĖS Pensi
ninkų klubas rengia tradicinę 
gegužinę, kuri prasidės birže
lio 26, šeštadienį, 4 v.p.p. prie 
Gerojo Ganytojo šventovės. 

WASAGA BEACH MIES
TO APYLINKĖS LB valdyba 
organizuoja autobusą į IX 
Dainų šventę. Autobusas va
žiuos nuo Gerojo Ganytojo 
šventovės į Dainų šventės 
koncertą Hershey Centre, 
Mississauga mieste, liepos 4 
d. ir po koncerto grįš atgal. 
Daugiau žinių teikia Joana 
Dūdienė tel. 705 445-6898 ir 
Rūta Poškienė tel. 705 429-
0790. 

Lietuvos 
okupacijos 

70-metis 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Vėliau viskas vyko pagal 
Maskvos numatytą scenarijų: 
sudaroma nauja marionetinė 
vyriausybė su Justu Paleckiu 
priešakyje, suklastojus rinki
mus išrenkamas naujasis sei
mas, Lietuva paskelbiama so
cialistine respublika, imituo
jamas savanoriškas įstojimas į 
Sovietų Sąjungos sudėtį, susi
dorojama su Lietuvos vyriau
sybės nariais, generolais, vals
tybės tarnautojais, dvasinin
kais, inteligentija, patriotais. 
Prasidėjo žmonių masinės 
tremtys, suėmimai ir žudymai. 

Po sunkių 50-ties sovietų 
okupacijos metų, Lietuvai 
1990 m. kovo 11-tą atkūrus 
Nepriklausomybę, kasmet bu
vo pažymima 1941 m. birželio 
14-toji Gedulo ir Vilties 
diena. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Šv. Kazimiero parapijos 
kavinėje, Klyvlande, OH, ge
gužės 6, Mylita Nasvytienė 
padarė pranešimą, kad yra 
sudarytas planas tęsti lietu
vių radijo programą (ilgą lai
ką čia veikė radijo programa 
"Tėvynės garsai"). Pranešėja 
išvardino naujos programos 
darbuotojus ir prašė finansi
nės paramos. Buvo pakvies
tas kalbėti naujos programos 
vedėjas Eugenijus Dicevi
čius, čia jau pasirodęs kaip 
dainininkas-gitaristas. Jis 
pranešė, kad naujoji lietuvių 
radijo programa pavadinta 
"Šiaurinės krantu". Bus 
transliuojamos žinios iš Lie
tuvos, Klyvlando lietuvių 
naujienos bei duodama šiuo
laikinė muzika. Programa 
pradėta transliuoti gegužės 
23, sekmadienį, 8-10 v.r. 

St. Petersburgo, FL, lie
tuvių Motinos dienos minė
jimo programą atliko litua
nistinės mokyklos "Saulutė" 
moksleiviai, "Kolorado va
balai" ir šokių grupė "Rit
mas". Programai vadovavo 
"Saulutės" mokyklos vedėja 
Sotera Kungytė-Maksvytienė. 
Mokinė Aistė Zalepūgaitė 

paskaitė Žodžiai mamai, pa
skambino Šopeno valsą, visi 
mokiniai padainavo dainą 
Žibuoklėm pražydę, Cosette 
Kay ir Gabija Beinaravičiūtė 
padeklamavo eilėraštį Ma
ma. Šokių grupė "Ritmas" 
pašoko keletą šokių, grojo 
"Kolorado vabalai". Indrė 
Zapūgaitė pianinu paskam
bino Beethoveno "Sonata 
Moderato". Berniukai Nojus 
ir Matas Blotniai bei Marijus 
Maksvytis padeklamavo eilė
raštį Mamytei. Pabaigai moky
toja Ramutė Krikščikienė atli
ko dainą Mamos suknelė, o vi
si mokiniai - priedainį. 

Gudija 
A.a. Julija Karmazienė, 

Gervėčių krašto dukra, tapy
toj a, poetė, audėja, daini
ninkė, eidama 90-uosius me
tus iškeliavo amžinybėn. Ji 
buvo, kaip rašoma Lietuvių 
godose, to krašto siela, rašė 
eilėraščius, tapė paveikslus, 
kuriais puošė šventovę, au
dė. Ji itin rūpinosi Gervėčių 
šventove, aršiai kovojo, iki ji 
buvo uždaryta. Ji puošė šven
tovę gėlėmis, be jos atidumo 
nepraėjo nė viena švenčių 
procesija. Ji surikiuodavo di
delius ir mažus, kad proce
sija praeitų sklandžiai ir džiu
gintų kiekvieną šventės da
lyvį. Gyvenimas jos nelepi
no. Penkiolika metų slaugė 
sirgusį vyrą, išaugino du sū
nus. Apie ją Gudijos režisie
rė Galina Adomovič sukūrė 
filmą Dieve mano. Jame ro
doma Julijos gyvenimo sa
vaitė. Filmas buvo rodomas 
dokumentinių filmų konkur
suose Lenkijoje ir Maskvoje, 
laimėjęs ir premijas. Už nuo
pelnus lietuvybės išsaugoji-

mui Gervėčių krašte 2002 m. 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Juliją Karmazienę 
apdovanojo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu. 

Australija 
Brisbanės lietuviai šven

tė Motinos dieną. Į gėlėmis 
papuoštus Lietuvių Namus 
prisirinko daug mamų ir sve
čių. Minėjimą rengė lietuvių 
klubo "Baltija" jaunimas. Jo 
pirmininkas J. Kalnins pa
sveikino šventės dalyvius ir 
palinkėjo motinoms ilgiau
sių metų. Brisbanės LB apy
linkės valdybos vardu kal
bėjo Loreta Milytė. Ji pasi
džiaugė, kad vis daug žmo
nių dalyvauja Motinos die
nos minėjime. Paskaitą skai
tė Genė N avickienė, reiškusi 
mintis apie Motinos dienos 
šventę. Jauna lietuvių bend
ruomenės narė Monika Žiu
kaitė skaitė eilėraštį Motina. 
Viešnia iš Lietuvos Zinaida 
Dargienė pasidžiaugė sutik
tais draugiškais tautiečiais 
tolimame krašte. Irena Ai
čienė perskaitė jautrų eilė
raštį Ateik, mama, į vaikystės 
lauką. LB valdybos narė Astra 
Milišauskienė padėkojo pro
gramos atlikėjams ir visiems 
dalyvavusiems. Ji taipgi pa
kvietė visus paragauti sporti
ninkų iškeptų šašlikų. Vyko 
ir laimikiais turtinga loterija. 

Britanija 
Britanijos lietuvių jau

nimo sąjungos suvažiavimas 
vyko gegužės 8-9 d.d. Lietu
vių sodyboje. Jame dalyvavo 
įvairių vietovių sąjungos sky
rių nariai. Buvo padaryti tų 
skyrių pranešimai. Paskaitą 
"Stipri dvasia - stipri vals
tybė" skaitė Vilniaus univer
siteto Filosofijos fakulteto 
dėstytojas Mindaugas Kubi
lius, pateikdamas istorinius 
pavyzdžius, dalindamasis as
menine patirtimi. Po paskai
tos vyko diskusijos politikos, 
pilietiškumo temomis ir sve
čio pasiūlymai bei praktiški 
patarimai jaunimo veiklai. 
Buvo išrinkta Britanijos lie
tuvių jaunimo sąjungos val
dyba iš įvairių vietovių: pirm. 
Karolis Adomaitis, dalyva
vęs jaunimo veikloje trejus 
metus, vicepirm. Rūta Frei
takaitė, New Castle skyriaus 
pirmininkė, sekr. Kęstas Pikū
nas, ižd. Paulina Marcinke
vičiūtė, Nottingham skyriaus 
vadovė, Justina Rukšėnaitė, 
atsakinga už kultūrą, Riman
tė Kurkauskaitė - už bend
ravimą, o Adomas Malaiška 
rūpinsis sąjungos plėtra. Nau
joji valdyba pasiryžusi tęsti 
ilgalaikius projektus, organi
zuos tradicinius renginius, 
stengsis įgyvendinti naujus 
pasiūlymus, rūpinsis paren
giamaisiais darbais, kai 2013 m. 
Britanijoje vyks Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. Suva
žiavimas baigtas koncertu, kurį 
atliko lietuvių jaunimo šokių 
grupė "Jonkelis". JA 
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Cia buvo daugiau Lietuvos negu pačioje Lietuvoje ... 
Klaipėdos mišrus choras "Aukuras" antrą sykį dalyvauja Išeivijos lietuvių dainų šventėje - šį kartą Toronte, 

Kanadoje. Spausdiname pokalbį su "Aukuro" vadovu - Alfonsu Vildžiūnu 

"Čia buvo daugiau Lietu
vos negu pačioje Lietuvoje", 
taip liudija klaipėdiškio choro 
"Aukuras" vadovas/dirigentas 
Alfonsas Vildžiūnas, atpasa
kodamas tai, ką jis patyrė per 
Vili Išeivijos lietuvių dainų 
šventę Čikcigoje. Ir dabar, po 
4 metų pertraukos, jis vėl at
veža savo "Aukurą", kad kar
tu su išeivijos lietuvių chorais 
bei dainininkais įsilietų į tą 
bendrą troškimą pajusti, kas 
yra ta mūsų numylėta Lietuva. 
Thi liudija ne fizinį, o dvasinį 
troškimą - ieškojimą Lietuvos 
užsienyje. To dvasinio troški
mo numalšinimą vėl siekia iš
gyventi "Aukuras". 

IX Išeivijos lietuvių dainų 
šventės baigiamasis kūrinys 
kaip tiktai ir siekia pabrėžti 
tai, kad tautiškumas ne visuo
met būna krašte - žemėje, bet 
verčiau ir galbūt net svarbiau 
- jis yra asmens dvasioje - pa
čiame žmoguje! Pirmą kartą 
klausysimės kompozitoriaus 
Rimo Biliūno muzikos ir poe
tės Nijolės Puranaitės-Beno

tienės žodžius kūrinyje Nebu
vo tai žemė: Paklusus likimui l 
Sustojai trumpa~ o likai amži
nai l Pasaulio platybių vargus 
nugalėjus, l Suprantam dabar 
kai daina susilieja, l Nebuvo 
tai žemė, tai buvo žmogus! 

Paklausiau Alfonsą Vil
džiūną, ar yra susipažinęs su 
išeivių lietuvių pastangomis 
išlaikyti bei vystyti lietuvišką 
muziką, dainą, papročius išei
vijoje, ir kaip jie Lietuvoje tas 
pastangas vertina? Jis atsakė, 
kad taip. "Ir jaučiu, kad daž
nai gyvas jaUSJl!85 yra ten (pas 
jus), o ne čia. Siandien Lietu
vos buvo daugiau čia negu pa
čioj Lletuvoj", - pasakiau Ri
tai Kliorienei po 2006 metų 

šventės Čikagoje, - "Pastan
gos lietuvybę išlaikyti užsie
niuose yra labai didelės ir vys
tomos labai nedėkingomis są
lygomis, dažniausiai atlieka
mu laiku, savanmystės pagrin
du - žmonių, kurie dega as-

meniniu noru išlaikyti lietuvy
bę užsieniuose. Už darbą ne
mokami atlyginimai". Už
klausiau, ar susidūrė su tais 
darbo vaisiais ir ar mano, kad 
šios išeivių pastangos duoda 
vaisių? Atsakė trumpai ir pa
prastai: "Taip, šimtą kartų 
taip!!!" Klausiau, susidūrus 
su išeivijos meniniųlkultūrinių 
pastangų vaisiais, kas stebino 
ir kas nuvylė? Atsakė: "Stebi
no toks geras rezultatas prie 
tokių labai kuklių materiali
nių išteklių. Tai tiesiog fan
tastika. Suprantu, kad yra 
daug asmenybinių dalykų, yra 
kas man patik.tų ar nepatiktų 
- tačiau tai yra nuostabu kaip 
reiškinys. Aš ir daugelis kitų 
mano bičiulių jus atsimena
me, mylime ir laukiame". 

Įdomu buvo sužinoti, kas 
skatina "Aukurą" vykti į IX 
Išeivijos lietuvių dainų šventę 
Toronte ir kokie Alfonso ir 
choristų lūkesčiai rengiantis į 
šią didelę kelionę? Vildžiū
nas: "2006 metais 'Aukuras' 

dalyvavo VIII Dainų šventėje 
Čikagoje. Jau tada pasvajo
jom, kad būtų labai šaunu at
vykti ir į Dainų šventę Toronte 
(net nesitiki, kaip greitai pra
bėgo tie ketveri metai ... ), nes 
labai myliu ir gerbiu šios šven
tės meno vadovę Dalią Vis
kontienę. 2000 m. buvome at
vykę į Torontą. Mus globojo 
Dalia ir jos vadovaujamas 
'Volungės' choras. 1Ų dviejų 
dienų mums buvo per mažai ... 
Dėl to ir grįžtame dabar''. 

Pagaliau klausiau, kokia 
chorinio judėjimo Lietuvoje 
kryptis? Ar toje kryptyje nu
matoma vieta ir išeivijai? Ar 
pakankamai ieškome ryšių 
vieni su kitais? Alfonso at
sakyme pajuntame šiek tiek 
liūdesio, bet dar daugiau vil
ties dėl ateities: "Tėvynė ne
ieško ryšio. Thi tik vieno kito 
pasišventėlio rūpestis. Tėvynė 
per daug užsiėmusi savimi, 
kad atsimintų savo vaikus.„ 
Bet mes jūsų nepaliksime ra
mybėje! Aš ir daugelis kitų 
mano bičiulių - atsimename, 
mylime ir laukiame!" 

"Anlmro" vadovas 

Alfonsas Vtldžiūnas gimė 
Vilniuje, muzikos pradžia
mokslį įgijo "Ąžuoliuke", stu
dijavo chorinį dirigavimą Lie
tuvos muzikos akademijoje, 
Maskvos Gnesino muzikos 
pedagogikos institute. Staža
vosi Stuttgarto J .S. Bacho 
akademijoje, Vokietijoje. Jis 
dėstė chorinį dirigavimą LMA 
Klaipėdos fakultete. 1993 m. 
dirbo Lietuvos radijo kameri
nio choro meno vadovu ir vy
riausiu dirigentu. Buvo IV 
Baltoskandijos chorų festiva
lio Klaipėdoje meninis vado
vas. 2003 m. Pasaulio lietuvių 

dainų šventėje Vilniuje buvo 
vyriausias šventės meno va
dovas. 

"Aukuras" 

"Aukuras" buvo vienas iš 
dviejų chorų iš Lietuvos, daly
vavusių VIII Išeivijos lietuvių 
dainų šventėje 2006 m. Čika
goje. Ir dabar atvyksta antrą 
kartą prisijungti prie išeivijos 
chorų pajėgų. 1993 m. balan
džio mėn. Klaipėdoje susikū
rė naujas 30-35 asmenų miš
rus choras ir pasivadino "Au
kuru". Nuo 1996 m. jam va
dovauja Alfonsas Vildžiūnas. 
Choras yra atlikęs daugiau nei 
300 koncertų, įrašė dvi kom
paktines plokšteles. Jis atlieka 
įvairių stilių muziką - nuo kla
sikinės iki moderniosios. Pas
toviai dalyvauja įvairiuose 
tarptautiniuose muzikos kon
kursuose Italijoje, ŠVeicarijo
įe, Prancūzijoje, Austrijoje, 
Svedijoje, Lenkijoje, Ispani
joje, Airijoje, JAV, Kanadoje 
ir kt. Yra laimėjęs visą eilę 
konkursų. Savo plačia ir įvai
ria veikla, choras laužo ste
reotipus. Teatrališkumas, da
lyvavimas konkursuose ir fes
tivaliuose, koncertinės kelio
nės po Lietuvą ir pasaulį ska
tina naujus žmones įsijungti. 
Choras - aktyvi Klaipėdos 
muzikinio gyvenimo dalis, 
dažnai pasirodo kartu su Klai
pėdos kameriniu orkestru, 
Klaipėdos varinių pučiamųjų 

~vintetu, pianistu Sauliumi 
Siaučiuliu bei kitais kolekty
vais ir solistais. 

"Aukuro" repertuarą su
daro įvairi bažnytinė ir pasau
linė muzika, džiazo kompo
zicijos, negrų spiritualiniai 
kūriniai. Šio žanro chorą mo
kė iš Niujorko atvykęs diri-

Paveldo lobiai 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Dauguma žymių moksli
ninkų domėjosi magija, bur
tais, ritualais. Burtai burtams 
nelygu, tačiau, mano many-

r mu, visi būrimai yra geri. In
telektualiausias - Turo (nuo 
žodžio "tarti, taria") kortomis 
arba runomis (Lietuvos seno
vėje ant akmenų rašomi ženk
lai). Turo kortų žinių sistema, 
žinoma nuo senų laikų, su už
šifruotų simbolių kalba atke
liavo iš Egipto. Egipto žyniai, 
norėdami išsaugoti matema
tikos, astrologijos, muzikos, 
alchemijos, magijos paslaptis 
ir apsaugoti nuo barbarų, su
kūrė kortas ir paleido po pa
saulį. Egiptą apsupo barbarai. 
Visi užkariautojai buvo ištroš
kę paslapčių. Žyniai jiems ne
atskleidė tų, kurios būtų galė
ję padaryti užkariautojus dar 

Šoka "Atžalyno" šokėjos savo paviljone daugiaknltūriniame galingesnius. Netgi Egipto 
renginyje "Carassauga" š.m. geguž~s 28-30 d.d. Anapilio krikščionys koptai gailėjosi, 
sodyboje Ntr. R. Jonaitienės kad naikino Egipto pagonių 

kultūrą, kuri buvo kelis šim
tus kartų senesnė ir aukštesnė 
užjų pačių. 

Egiptietiška Turo (tai ne 
žydų Tora, kaip kas norėtų 
galvoti) sistema yra universa
li, ji padeda ne tik pažinti sa
ve, bet ir aplinką. Gal todėl 
apie Turo kortas yra tiek le
gendų, kad kartais joms su
teikiama nežemiška kilmė. 
Beje, senovėje kiekviena lie
tuviško kaimo mergina mokė
jo siūti, megzti, adyti, puošti, 
sodinti, austi, ravėti, vaikus 
auklėti, vertinti šeimos verty
bes, sugebėjo būti rūpestinga 
motina, žmona, draugė, priva
lėjo žinoti visus liaudies pa
pročius, o magiški būrimai 
priklausė prie dvasinio tautos 
paveldo krypčių. Ir jais reikėjo 
gristi ne tik vaikų auklėjimą, 
bet ir apsisaugoti nuo atslen
kančių nelaimių, sugebėjo gy
dyti žolėmis, moliu, vaistažo
lėmis, taikyti užkalbėjimus ir 

gentas Ira Spaulding. Padai
navęs spiricuelų bažnyčioje 
Amerikoje, susilaukė labai 
emocingos pritarimo reakci
jos iš žiūrovų. 

"Aukuras" yra 13 tarp
tautinių konkursų laureatas, 
ir 2000 m. chorui buvo įteikta 
Lietuvos kultūros centro "Auk
so paukštė" nominacijoj ''Turp
tautinio spindesio žvaigždė". 
Turptautinio chorų konkurso 
"Oskarshamn '98" (Švedija) 
vertinimo komisijos nariai 
šitaip atsiliepė apie "Aukurą": 
"Nuostabus šio choro bruožas 
yra tas, kad dauguma choristų 
neturi ypatingų ir išlavintų 
balsų, tuo tarpu bendras cho
ro skambesys yra puikus. Cho
ro pasirodymas baigmėje pa
tvirtino mūsų nuomonę apie 
puikų ir choristų, ir dirigento 
darbą". 

••• 
Kviečiame kuo gausiau 

dalyvauti šioje daug žadan
čioje IX-toje Išeivijos lietuvių 
dainų šventėje. Linkime, kad 
tikrai išsipildytų dainos Nebu
vo tai žemė žodžiai: Čia lietu
višką žodį, kaip antspaudą dė
jai Jirdin kiekvienon l Supran
tam dabar, kai daina susilieja 
- nebuvo tai žemė, tai buvo 
žmogus. 

Kad visi, iš kokių tolių bū
tume atkeliavę, sugrįžtume 
namolei pripildyti to jausmo, 
kad esu lietuvis ir kad tai kaž
ką svarbaus reiškia man kaip 
žmogui - kas mane ugdo, 
džiugina ir pildo mano dva
sią. Iš šventės parsivežu kažką 
nuostabaus savo širdyje. To 
linkime "Aukurui" ir visiems 
dalyviams. 

Paruošė-
Gabija PetraDSkienė 

nešioti amuletus nuo piktų 
akių, nužiūrėjimo ar kenkimo 
pavojų. 

Kūrybiškas lietuviškų kau
liukų, Turo, čigonų ar Lenor
man būrimų taikymas ir paži
nimas trimatėje sistemoje lei
do Lietuvos kaimo ir miestų 
būrėjoms ne tik keliaujant į 
praeiti analizuoti dabartį, bet 
ir nuspėti ateitį.„ 

Lietuvai, esančiai kryžke
lėje tarp kelių galingų valsty
bių, ypač čia gyvenančioms 
daugiavaikėms šeimoms, rei
kėjo saugoti, kad vaikai neįsi
painiotų į kokias nors svetim
taučių rezgamas pinkles. Juk 
tūkstančiai mūsų tautiečių ke
liavo į Sibiro "kurortus" vien 
už tai, kad savo gimtinėje no
rėjo kalbėti, dainuoti ir šokti 
lietuviškai. Nenorėjo rusais, 
lenkais ar vokiečiais užrašyti 
savo vaikų. Nuo ryto iki va
karo visų švenčių apeigų metu 
dainuodavo. 

Nukeltai 9-tą psl. 



"Poezijos pavasario" paukštė 
Vakarų Europoje 

Gegužės pabaigoje tarp
tautinio poezijos festivalio 
"Poezijos pavasaris" paukš
telis išskleidė sparnus skry
džiui Vakarų Europos link ir 
atskraidino čia įsikūrusiems 
tautiečiams du ypatingus Lie
tuvos kultūros atstovus - pro
zininką, dramaturgą, humo
ristą poetą Juozą Erlicką bei 
poetą, eseistą ir vertėją Vladą 
Braziūną. Gegužės 20-ą dieną 
poetai svečiavosi Vokietijoje, 
Vasario 16-osios gimnazijoje, 
gegužės 21 d. Liuksemburge, 
o gegužės 22 d. savo skrydį po 
Europą jie baigė Paryžiuje. 

Gegužės 20 d. vakarą Renn
hofo pilies salėje vyko dviejų 
dalių kūrybinis vakaras, į kurį 
gausiai susirinko Vasario 16-
osios gimnazijos mokiniai bei 
Vokietijos lietuvių bendruo
menės (VLB) nariai. Vlado 

mis sutiktas poetas pasirody
mo metu šmaikščiai analizavo 
įvairiausias asmeninio ir vi
suomeninio gyvenimo sferas 
- nuo darbo užsienyje patirčių 

Prozininkas, dramaturgas, 
humoristas, poetas Juozas 
Erlickas 

giai praleisti laiką su svečiais, 
įsigyti jų knygų bei kompakti
nių plokštelių. 

Gegužės 21-os dienos po
pietę Liuksemburge Vladas 
Braziūnas Europos sąjungos 
komisijoje dirbantiems lietu
viams vertėjams skaitė pa
skaitą apie literatūros ir ypač 
poezijos vertimą ir jo specifi
ką, o vakarop Liuksemburgo 
lietuvių bendruomenę poetai 
pakvietė į poezijos vakaronę 
Europos institucijų Liuksem
burge kultūros centre. Dau
giau nei šimtas į jaukią kavi
nę-barą susirinkusių lietuvių 

šiltai priėmė poetus bei drau
ge keliavusius muzikantus, po 
renginio parodė jiems miestą, 
drauge pavakarieniavo. 

Poetui Vladui Braziūnui pritaria Vaidas Bruder 

Paskutiniu tašku buvo pa
sirinkta LR ambasada Pary
žiuje. Ankstyvą pavakarę met
ropolio eismo vingrybėse kiek 
užtrukusius svečius sutiko lite
ratūra besidominantys Pran
cūzijos lietuviai, pokalbį su 
poetais vedė Prancūzijos lie
tuvių bendruomenės Knygos 
klubo vadovė Aušra Matule
vičiūtė. Po kūrybinio pokalbio 
vakarą poetai, juos lydintys 
VLB atstovai ir Prancūzijos 
lietuviai pratęsė Paryžiaus šir
dyje, Ile de Ia Cite salos par
kelyje, vietinių lietuvių pra
mintame "Europos smaiga
liu", o kitą dieną svečiai buvo 
pakviesti papietauti pas Pran
cūzijos lietuvių bendruome
nės pirmininką Liną Makna
vičių, kur drąsesnieji nepra
leido progos paragauti jo pa
ruoštų varlių šlaunelių. 

Braziūno pasirodymą lydėjo 

muzikinė programa, kurią at
liko neseniai susikūrusi Vo
kietijos lietuvių grupė "e.l. 
duo" ("contemporary Lithua
nian duo"), atstovaujama Gin
taro Ručio ir Vaido Bruder. 
"Repetavome apie pusę me
tų" - apie atvykus į Vokietiją 
spontaniškai kilusį ir bene per 
pusdienį įgyvendintą projektą 

juokavo V. Braziūnas. Kank
lėmis, birbyne, skudučiais, 
elektrine ir bosine gitaromis, 
pianinu ir saksofonu lydima 
V. Braziūno poezija, klausyto
jus užbūrusi nuostabia, beveik 
archaiška lietuvių kalba, pie
šiamais vaizdiniais ir patrauk
liu savitumu, įgijo ypatingos 
simbolikos. 

iki moters ir vyro santykio 
specifikos, nuo betarpiškos 
meilės iki absurdiškos išdavys
tės. Gyvenime kiek drovus sa
tyrikas scenoje atsiskleidė 
kaip atviras, drąsus ir nuo
vokus kosmopolitas ir aštrus 
kritikas. Prisijuokę ir geros 
nuotaikos ilgam pasisėmę Vo
kietijos lietuviai po pasirody
mo dar turėjo galimybę sma-

Parvykę į Vokietiją ir ap
lankę istorinį Heidelbergo se
namiestį, nešini maloniais 
įspūdžiais poetai išskleidė 
sparnus Lietuvos link, skrai
dindami jai šilčiausius Euro
pos lietuvių linkėjimus. 

(ELKC) 

Antrojoje vakaro dalyje 
žiūrovų širdis užkariavo kulti
nis Lietuvos satyrikas Juozas 
Erlickas. Didžiulėmis ovacijo- "Poezijos pavasario" renginys Liuksemburge 

Paveldo lobiai 
Atkelta iš 8-to psl. 

Muzikos magija geriausiai pririšdavo vai
kus prie savosios kultūros. Kas vaikystėje gir
dėjo mamą dainuojant arba derliaus nuėmimo 
apeigose dainuodavo kartu su tėveliais, tas 
niekad nenutautės, buvo įsitikinęs JAV uni
versitete dirbęs etnografas prof. J. Balys. 

Vien už savų prigimtinių papročių ir tradi
cijų laikymąsi mūsų kaimo valstiečiai buvo 
maišomi su žemėmis, žudomi, kankinami ir be 
gailesčio tremiami į Rusijos gilumą. Mūsų 
baltų žyniai, kaip ir egiptiečių, taip pat buvo 

sukaupę didžiulius paslapčių aruodus. Mes vis 
gilinamės į kitų šalių kultūrą, nematydami, 
kad šalia yra unikalaus paveldo lobiai. 

Jeigu germanizavimo, polonizavimo, rusi
fikacijos ciklonai kaipmat įtraukdavo į savo 
verpetus Lietuvos miestų gyventojus, bajorus, 
aukštuomenę, tai sodžiaus žmonės, pasilikę 
kaimiškos buitinės magijos trikampiuose, atsi
spyrė visoms kitoms kultūroms, išsaugojo 
mums ne tik kalbą, bet ir papročius. Pranaša
vimai, būrimai buvo ypač populiarūs net ir la
bai religingose šeimose, dukterys ir sūnūs bur
davosi, ar pavyks šeimyninis gyvenimas, ar vy
ras, tėvas nežus kare, ar nenuskriaus atėjūnai 
tėvų, neišniekins protėvių namų ir kapų? 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
"Skamba skamba kank

liai" festivalis Vilniuje pra
sidėjo paskutinę gegužės sa
vaitę. Kaip ir daugelis kitų 
Lietuvos kultūrinių renginių, 
festivalis šiemet paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dvidešimtmetį ir 
Žalgirio mūšio 600-ąsias me
tines gegužės 18 dienos kon
certu Balnokim, broliai, žir
gus. Šiemet naujoves festiva
lyje demonstravo ir Lietu
vos, ir užsienio atlikėjai. 
Skulptorius Mindaugas Ten
dziagolskis, garsinio-regi
mojo (audiovisual) meno kū
rėjas Vaclovas Nevčerauskas 
ir muzikantas Viktoras Dia
wara paruošė "trijų verpimo 
ratelių sutartines" - savotišką 

folkloro-elektronikos sintezę. 
Vilniaus instrumentinio 

folkloro grupė "Vydrag,,a", džia
zo pianistas Arūnas Siaustas 
su moksleiviais parengė 
kompoziciją Skamba skam
ba. Klaipėdos krašto dainos 
buvo harmonizuotos džiazo 
motyvais. Šv. Ignoto švento
vėje įvyko tradicinis Sutarti
nių vakaras. Iš kitų naujovių 
paminėtinos pasakojamoji 
tautosaka, vaišių dainų ir 
naktinių šokių vakarai 
"Alaus namuose", kadrili
niai šokiai, įvairių tautų tra
dicinių šokių pamokos, ro
mansų vakarai, kapelijų va
karas, tautodailininkų mugė. 

Tarp svečių iš aštuonių 
ubienio valstybių paminėtini 
Gudijos viduramžių muzikos 
grupė "Stary Olsa", siekianti 
atkurti Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės muzikos tra
dicijas, Kipro elektros tinklų 
folkloro ansamblis, šokėjai 
iš Udmurtijos (viena iš ma
žųjų respublikų Rusijoje) 
"Ekton Karka", Raminta 
Ravioly duetas iš Mozambi
que, folkloro grupė iš Uk
rainos "TaRuta", dūdmaišių 
ir būgnų grupė "Auli" iš Lat
vijos su savo "etnotr~nzo" 
muzika, kolektyvas iš Zalio
jo Kyšulio ( Cape Verde salos 
Afrikos vakarų pakrantėje) 
respublikos. 

Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos (LMTA) 
studentai Rusų dramos teat
re pastatė Lietuvoje dar ne
girdėtą George Friedrich 
Handel baroko operą Xerxes 
(Serse, 1738). Solistams tai 
buvo diplominis darbas, de
koracijas ir kostiumus sukū
rė šiųmečiai Vilniaus dailės 
akademijos absolventai Kris
tijonas Siparis ir Simona 
Finkelšteinaitė. Baroko pa
slapčių artistus mokė žino
ma šios muzikos žinovė iš 
Londono Eiddwen Harrhy, 
vėliau iš jos perėmė savi pe
dagogai ir projekto muziki
nis vadovas Martynas Staš
kus. Repetuota buvo vos ne 
metus. Bet spektakliai atsklei
dė, kad net žaliam jaunimui 
pakanka ištvermės įveikti trijų 
valandų virtuoziško ir išraiš
kingo dainavimo maratoną. 

Operą režisavo Jonas 

Vaitkus, kuris į repeticijas 
įjungė ir judesių estetikos, 
būdingos baroko veikalų at
likimui, pamokas. Pastangos 
žiūrovų nenuvylė. Stilingu 
dainavimu pasižymėjo Arsa
meno partiją parengęs Vik
toras Gerasimovas, vaidybi
nius sugebėjimus parodė N. 
Pokvytytė (Romilda). Kitas 
operos partijas parengė Vi
talija Mikštaitė (Xerxes), 
Gunta Davidčuka (Atalan
ta ), Romualda Suchocka 
(Amastre ), įspūdingas bari
tonas Tomas Tuskenis (Ario
date) bei sodrų bosą turintis 
Romanas Kudriašovas (El
viro ). Režisierius J. Vaitkus į 
operos veiksmą įtraukė ir 
Lietuvos kamerinio orkestro 
muzikantus bei operos diri
gentą M. Staškų, įkurdinęs 
juos scenoje, kaip kad būdavo 
anuomet - barokiniais laikais. 

"Poezijos pavasario" lau
rai šiemet atiteko poetei Zi
tai Mažeikaitei už Rašytojų 
sąjungos leidyklos išleistą 
jos eilėraščių knygą Tenoriu 
būti. Jai buvo įteikta ir Vil
kaviškio savivaldybės teikia
ma Salomėjos Nėries vardo 
premija. Šilalėje teikiama 
Dionizo Poškos vardo pre
mija šiemet buvo apdovano
tas poetas Henrikas Algis 
Čigriejus. Už poezijos skai
tymus apdovanotas aktorius 
Rolandas Kazlas, kuris pagal 
poeto Vlado Šimkaus eiles 
praėjusiais metais sukūrė 
spektaklį Geležis ir sidabras. 

Poetas Vytautas Stankus, 
išleidęs eilėraščių rinkinį 
Vaikščiojimas kita ledo puse, 
buvo apdovanotas Zigmo 
Gėlės premija, skiriama už 
debiutinę knygą. Kaip ir kas
met, prizais buvo apdovano
ti ir moksleivių, jaunųjų poe
tų, naktinių skaitymų nuga
lėtojai. Festivalio proga pasi
rodantį eilėraščių metraštį 

Poezijos pavasaris šiemet su
darė poetas Arnas Ališaus
kas. Prie metraščio buvo pri
dėta ir kompaktinė plokštelė 
su savo eiles skaitančių poe
tų Z. Mažeikaitės, H.A. Či
griejaus, V. Stankaus, Dovi
lės Zelčiūtės, Nijolės Daujo
tytės, Rimanto Kmito, Lau
ryno Katkaus ir Donato Pet
rošiaus balsais. 

46-ojo tarptautinio festi
valio "Poezijos pavasario" 
atidarymas įvyko gegužės 16 
dieną Taikomosios dailės 
muziejuje Vilniuje, gegužės 
28 dieną Kauno lietuvių lite
ratūros muziejaus kiemelyje 
buvo iškilmingas laureatės 
pagerbimo vakaras, gegužės 
30 dieną - Vilniaus universi
teto K. Sarbievijaus kieme 
festivalio uždarymas. Per dvi 
festivalio savaites poetai ap
lankė eilę Lietuvos miestų ir 
miestelių, poezijos skaity
mai vyko ir lietuvių bend
ruomenėms užsienyje - Ai
rijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Karaliaučiaus srityje. 
Festivalyje dalyvavo ir užsie
nio poetų. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

www.rpcul.com 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka ffJ1tĄj 

TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

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

180-364 dienų .„„„.„„„. 1·25% ČekilĮ sąskaita iki 0.25% 
l mettĮ „.„„„.„„„.„.„„.„.„ 1.25% ----------
2 metlĮ „„„„„.„.„„„.„„„.„ 1.50% 
3 metlĮ „.„„„.„„„.„.„„„„„ 1.75% 
4 metlĮ „„„„„„.„„„.„„„.„. 2.00% 
5 metlĮ „„.„„„.„„„.„„„.„„. 2.50% 

Amerikos dolerilĮ 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
l metlĮ term. ind 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metlĮ "cashable" .„.„„. 1.25% 
l metlĮ „„„.„„„„„.„„„„„.„. 1.40% 
2 metlĮ „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.00% 
3 mettĮ „.„„„„„.„„„„„„„„„ 2.25% 
4 mettĮ „„„„„„.„„„„„„.„„. 2.50% 
5 mettĮ „.„„„„„.„„„„„„„„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atlliras,kintantis„„„.„„„ 2.00% 
RRSP ir RRIF atviras, kintantis„. 1.2 5% 
l metų „„.„.„„„.„„„.„„„„ 1.65% 
2 metlĮ „„„„„„„„„„„„„„„ 2.25% 
3 metlĮ „„.„ „„„„„„„„„„„. 2.50% 
4 metlĮ „„„„„„„„„„„„„„„ 2.75% 

5 mettĮ „.„„„.„„„.„.„„„„„ 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resu rrection Road 
Toronto, Ontario M9A SGl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., ant r., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeš tadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

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

Sutn1:ies paskolas 
nuo „.„„„.„.„„„.„„„„„„„„ 7.00°/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metq.„„„„„„„.„„.„„„„„„„„„„ 3.50% 
2 1netlĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„„„.„. 3.75% 
3 mettĮ„„„„„.„„„„„.„„„„„„ „.„„ 4.350/0 
4metlĮ„„„„„.„„„„„„„„„„.„ „„„. 4.750/0 
5metlĮ„„„„„.„„„„„.„„„„„„ „.„„ 5.000/0 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2,3 metq „„„„„„„„„„„. 3.25% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu„„.„„„.„„„ 3.50% 

• Suteikia me CMHC apdraustas 
nekilnojamojo tur to paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
" INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ... 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.LS„ O.LI P. 

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

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

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. D ip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

Lietuvos ūkio būklė 
Atkelta iš 1-mo psl. 

JAV ambasados Politikos 
ir ekonomikos sk. vadovas J. 
Finkbeiner skaitė paskaitą 
apie Investicijų skatinimą į 
Lietuvą. Ambasada glaudžiai 
dirba su Ūkio ministerija. JAV 
administracija pradėjo eks
porto skatinimą, o Lietuva 
skatina investicijas - todėl 
vyksta bendradarbiavimas. 
Matosi daug galimybių JAV 
investuotojams bei ryšių plė
tojimui. Ekonominiai ryšiai 
su JAV dar nėra stiprūs, bet 
siekiama pagerinti ir JAV po
zicijas. Pasaulio banko duo
menimis, Lietuva yra 26 vie
toje pasaulyje pagal galimybę 
dacyti verslą. Pagrindiniai da
lykai, kurie trukdo pradėti 
verslą Lietuvoje yra - biuro
kratija, korupcija, mokesčiai, 
izoliacija. O Lietuva gali paro
dyti save kaip jungti su Ukrai
na ir kitomis Rytų Europos 
valstybėmis. JAV versJininkai 
domisi galimybėmis ateiti i šį 
regioną. Lietuvių išeivių bend
ruomenės galėtų padėti ieš
kant ryšių, kurie reikalingi 
Lietuvai. Per pastaruosius ke
letą metų Lietuva stengiasi 
tapti IT ".klasterių" vieta. 'I3i 
sudaro prielaidas ateiti JAV 
investuotojams. 

Kai kurie investuotojai 
prašo ''vieno langelio„ princi
po atėjus su verslu į Lietuvą, 
ir kad mokesčiai būtų stabili
zuoti, nes kitaip sunku nu
matyti verslo sėkmę. Būtina 
lankstumo siekiant įdarbinti 
žmones. Korupcija pasireiškia 
per vyk.domus viešuosius kon
kursus. O tam reikia dialogo 
tarp vyriausybės ir verslo. 
Žvelgiant į ateitį galima sa
kyti, kad JAV siekia ekspor
tuoti ir investuoti užsienyje, 
reikia ieškoti rinkų. O abiems 
šalims reikia ieškoti būdų pa
gerinti investicinį klimatą. 
Galima sukurti gerą bendra
darbiavimą. JAV ambasada 
yra pasirengusi dirbti kartu su 
visais Lietuvoje. Viceminis
teris Žylius papildė, kad Lie
tuva aktyviai siekia tapti 
transporto "koridoriumi" į 
Aziją, per Kazachstaną, Kini-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

ją. Dar neseniai lietuvių trans
portas valdė beveik 70% per
vežimų į Europą. 

Energetinio saųumo 
klausimai 

Energetikos viceministe
ris Romas švedas savo prane
šime pateik.ė energetikos pir
mumus, tvirtindamas, jog šie 
metai bus esminių pokyčių 
metai. Prieš metus buvo at
kurtos energetikos ministeri
jos kryptys i Vakarus, puose
lėjant atominę energetiką, 
alternatyvią energetiką bei 
skaidrumą. Strateginis tikslas 
- energijos vartotojų interesų 
užtikrinimas. Šiuo metu vyks
ta elektros bei dujų sektoriaus 
restruktūrizavimas. Lietuvai 
reikalingas įsijungimas i kon
tinentinės Europos elektros 
tinklą, nes energetika yra 
glaudžiai susijusi su politika, 
geopolitika. Energetikos kon
tekste Lietuva dar neturi 
jungčių su ES kontinentine 
sistema, dar priklauso visam 
postsovietinės erdvės energe
tiniam tinklui. Tudėl turi ma
žinti priklausomybę nuo vie
nintelio išorinio energetikos 
tiekimo. Tam buvo įsteigtas 
Baltijos energijos rinkos jung
čių projektas ir patvirtintas 
planas, kurį Europa remia fi
nansiškai. Lietuvoje pradėjo 
veikti elektros birža - Balt 
Pool. Tui yra didelis žingsnis 
skaidrumui energetiniame 
sektoriuje skatinti, nes visa 
elektros prekyba matoma in
ternete. 

Visagino AE plėtojimo 
projektas 

Šiuo metu vyksta strate
ginio investuotojo atrankos 
projektas. Lietuva siekia iš
likti branduolinės energetikos 
šalimi. Šiuo metu 80% ener
getikos -dujų ir naftos gauna
ma iš Rusijos, o tai yra didelė 
problema. Branduolinė ener
gija būtų labai svarbi energe
tinėje nepriklausomybėje. 
Lietuvai tai brangus projek
tas, todėl reikia ieškoti strate
ginio investuotojo. Požeminė 
dujų saugykla - tai dar vienas 
energ_etinio saugumo veiks
nys. Siuo metu dar vyksta 
geofiziniai tyrimai. Pastačius 
ten būtų talpinama 0.5 bln. k:ub. 
m dujų, o tai būtų maždaug 
dviem mėnesiam atsargos. 

Tuchnologija sudaro gali
mybes atsigabenti dujas iš 
Lenkijos. Ši jungtis būtų nau
ja, strategiškai svarbi Baltijos 

(nuo 1919 metų) 

šalių ir Lenkijos jungtis. Ne
būtų taip svarbus Gazpromas. 
Vyktų dujų užskaitymai tarp 
šių šalių. Lietuvoje labai lėtai 
vyk.o atsinaujinančios energe
tikos plėtra. Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai yra neiš
naudotas pajėguma~ iššūkis 
ir galimybės visiems. Siuo me
tu tai yra Lietuvos vyriausy
bės pirmenybinis dalykas. 

Seimo Aplinkos apsaug_os 
komiteto pirmininkas J. Si
mėnas savo pranešime kalbė
jo apie atsmaujinančių ištek
lių galimybes Lietuvoje. Yra 
vandens ištekliai - upės, bet 
didžiosiose upėse jokių užtva
rų statyti negalim.a. Mažose 
upėse taip pat galioja aplin
kosauginis nuostatas. Kitas iš
teklius - biomasė - miškai, 
atliekiniai šiaudai. Vėjo ener
gijos pajėgumas didžiulis. 
Mažai panaudojamos bend
ros atliekos, Lietuva pirmauja 
Europoje pagal sąvartynų 
skaičių. Yra galimybės plėsti 
geoterminių vandenų panau
dojimą pastatų šildymui. 

Visi tikisi, kad bus piges
nės kainos jeigu bus pastatyta 
nauja atominė elektrinė, ta
čiau ekonomikos strategai 
mano, kad taip nebus. Many
tina, kad du atsinaujinantys 
šaltiniai yra svarbiausi - bio
masės ir vėjo ištekliai vakarų 
Lietuvoje. Bet tam yra menka 
patirtis ir technologijų stoka, 
nesusiformavusi valstybinė 
mokestinė ir kt. skatinimo ba
zė. Yra pateik.ta seimui ir vy
riausybei Atsinaujinančios 
energijos naudojimo įstaty
mas, siekiant tausoti iškasti
nius išteklius ir mažinti pri
klausomybę nuo energijos iš
teklių eksporto. 

Dr. S. Bačkaitis domėjosi, 
kas pirks Lietuvoje pagamina
mą atominę energiją? Ar kas 
skaičiuoja kaip ji konkuruos 
su Rusijos elektra iš naujai 
statomos prie Ragainės elekt
rinės. Bet kuriuo atveju reikia 
būtinai siekti alternatyvių šal
tinių kūrimo. Thip pat reikia 
galvoti ne apie požemines du
jų saugyklas, o apie talpyklas 
ant žemės. Kokios skystų dujų 
atvežimo alternatyvos, - klau
sė jis. 

V. Maciūnas aiškinosi, ko
kie yra terminai šiems visiems 
strateginiams tikslams pasiek
ti. Pasak viceministerio R. 
švedo, visi terminai atsispindi 
Energetikos vystymo strategi
joje. (Bus daugia•) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Prof. Birutė Galdikas pas 
Lietuvos prezidentę 

Lietuvių kilmės moksli
ninkė, antropologijos profe
sorė Birutė Galdik.as gegužės 
26 d. susitiko su Lietuvos pre
zidente Dalia Grybauskaite, 
skelbia BNS. Ji sakė tikinti, 
kad jos vardo fondas padės 
lietuvių studentams išvykti i 
Borneo salą Indonezijoje, kur 
žymioji mokslininkė dirba su 
orangutangais. 

Anot profesorės, praėju
siais metais jai Indonezijoje 
padėjo trys jauni savanoriai iš 
Lietuvos. Birutės Galdikas 
fondas vienam lietuviui sutei
kė stipendiją vykti mokslinin
kei padėti. Mokslininkės tei
gimu, didžiausia problema lie
tuviams išvykti - pinigų sty
gius, todėl tikimasi, kad fon
das šiais metais padės išvykti 
vienam ar dviem studentams. 

Antropologė prezidentę 
apibūdino kaip labai šiltą ir 
jautrią moterį. Pasale jos, ša
lies vadovė išreiškė dvasinį 
palaikymą mokslininkės idė
joms. "Galima pamatyti, kad 
ji turi labai daug patirties pa
saulyje. ( ... ) Manau jai patiko, 
kad mes norime remti aukšto
jo mokslo (projektus - BNS) 
apie miškus ir pasaulį. Mes 
Lietuvoje irgi turime palaiky
mą, mes norime padėti, kad 
lietuvių studentai galėtų vykti 
į Indoneziją ir savanoriškai 
dirbti'', - sakė prof. Galdikas. 

Pagrindinis jos darbo tiks
las - padėti žmonėms supras
ti, kad orangutangai yra be
veik žmonės. "Aš noriu, kad 
žmonės suprastų, jog miškai 
Borneo nyksta, kad nyksta 
daug gyvūnų, daug faunos, 
kaip ir orangutangai.( ... ) Aš 
noriu, kad žmonės suprastų, 
kad orangutangai nėra tik gy
vūnai, jie yra beveik žmonės. 
( ... )Pasaulyje yra apie 50,000 
orangutangų( ... ) žmonės, ku
rie dirba su orangutangais, jie 
grįžta namo ir pasikeičia. Tui 
dvasinė kelionė", - sakė lietu-

TSIŲSTA PAMIN~TI 

MŪSŲ ŽINIOS - OUR 
NEWS, 2010 gegužė, 6 psl. ži
niaraštis anglų kalba, leidžia
mas (kaip įrašyta) Canadian 
Lithuanian Society of Ed
monton, 11629-83 Street, Ed
monton, AB, T5B 2Y7; tel. 
780 474-0350. 

ANTANINA GARMUTĖ 
STIPRYBĖS DUONA, publi
cistika, 232 psl. ir viršeliai, 
Kaunas 2010; redagavo auto
rė; spausdino spaustuvė 

"BALTO print/Logotipas", 
Utenos g. 41A, LT-08217, Vil
nius. Išliekamąją vertę turin
tys prisiminimai, naudingi 
Lietuvos istorijai bei kultūrai. 
Autorė rašo: "Ši knyga tebus 
dvasinis paminklas mano 
brangiausių žmonių - Tėvelių 
- Katarinos ir Kazimiero Gar
mų atminimui bei kitų arti
mųjų pagerbimui". Tiražas ir 
kaina nepažymėti. 

vių kilmės antropologė, augu
si Kanadoje. Pasak B. Galdi
kas, jai ir jos kolegoms pavyko 
išgelbėti 6,000 orangutangų -
gyvenvietę, kuriai dėl jos dy
džio negresia pavojus išnykti. 
Šiuo metu jai Indonezijoje pa
vojus nebegresia taip kaip 
anksčiau. Ji pripažino, kad 
prieš 20 metų buvo norėta 
džiungles - orangutangų gy
venvietę - iškirsti. Dabar 
mokslininkė gauna pagalbos 
ir iš Indonezijos valdžios at
stovų. 

Prezidentė po susitikimo 
pabrėžė, kad B. Galdik.as itin 
svariai prisideda prie natū
ralios aplinkos bei gyvūnijos 
apsaugos ir aktyvios kovos 
prieš gyvosios gamtos naikini
mą. D. Grybauskaitė išreiškė 
įsitikinimą, kad Lietuvos var
dą visame pasaulyje savo ap
linkosauginiais darbais garsi
nanti mokslininkė gali pasida
linti neįkainojama patirtimi 
bei mokslo žiniomis su mūsų 
šalies mokslininkais ir studen
tais, įtraukdama juos į bendrą 
veiklą. Dr. Birutė Galdikas 
yra šiuolaikinės primatologi
jos, gamtos apsaugos, etologi
jos specialistė, keleto knygų 
apie nykstančią orangutangų 
rūšį autorė. 

Gimusi 1946 m. Wiesba
dene, Vokietijoje lietuvių šei
moje. Ji tapo natūralizuota 
kanadiete ir išaugo Toronte. 
1966 m. British Columbia ir 
Kalifornijos universitetai jai 
suteik.ė psichologijos ir zoolo
gijos mokslų bakalauro laips
nį. 1969 m. Kalifornijos uni-

versitete ji gavo antropologi
jos magistro, o 1978 m. - dak
taro laipsnį. Primatologijos 
specialistė, kurios tiriamasis 
darbas susijęs su orangutangų 
studijomis ir išsaugojimu, su
sipažino su žymiu paleonto
logu iš Kenijos Louis Leakey 
ir pareiškė norą tirti orangu
tangus jų natūralioje aplin
koje - Indonezijos salose Bor
neo ir Sumatroje. 

1971 m. mokslininkė atvy
ko į Borneo salą. Ji buvo viena 
iš trijų moterų, L. Leakey pa
sekėjų. B. Galdikas, kartu su 
gorilas Ruandoje tyrinėjusia 
ir mįslingai nužudyta Dian 
Fossey ir šimpanzes Tanza
nijoje tyrinėjančia Jane 
Goodall, sudarė įžymiąją tri
julę, kuri pasaulyje buvo ži
noma "Leakey angelų" vardu. 
Ilys mokslininkės, kurias 
įkvėpė L. Leakey, nutarė vykti 
į natūralią įvairių primatų 
(šimpanzių, gorilų ir orangu
tangų) aplinką. 

1986 m. B. Galdik.as buvo 
viena iš Turptautinio orangu
tangų globos fondo (OFI) Los 
AngeĮes, Kalifornijoje stei
gėjų. Sis fondas turi savo pa
dalinius Australijoje, Kana
doje, Indonezijoje, Tuivane ir 
Jungtinėje karalystėje. Šiuo 
metu ji yra šios organizacijos 
vadovė, Garbės prezidentė ir 
mokslinė direktorė. 

1997 m. B. Galdik.as buvo 
apdovanota "Kalpataru" - tai 
yra aukščiausias apdovanoji
mas, kurį suteikia Indonezijos 
vyriausybė už išskirtinę veiklą 
gamtos apsaugos srityje. Inf. 

~W~ \I~ 

DENT.A.L C:.A.R.E 

Dr. J. Birgio las 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokest inama 
taupo mo 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-------------J 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 a i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 1.30% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iške ičiamas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1-------------1 270- 364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASDIE N INIŲ 1 metų 
PALO KANŲ 0.20% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.10% 
1.25% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami p rieš 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 
pagal pareika lavimą 

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

M:H ASMENINĖS PAS KOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS PARAMA 
7.0% ir aukščiau www. pa rama .co 

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 Uždaryta 

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 
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9-0SPORTAS 

Lietuvių sporto klubo "Anapilis" mergaičių iki 12 metų am
žiaus komanda, laimėjusi ŠALFASS pirmenybėse aukso me
dalius. Stovi treneriai S. Brazdeikis, R. Jareckas; žaidėjos L. 
Jareckaitė, E. Brazdeikaitė, A. Grigutytė, L. Žukaitė; atsi
klaupę M. Ivanova, B. Banytė ir L. Ivaniukas Ntr. P. Vilkelio 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Visi keturi Lietuvos 

šiuolaikinės penkiakovės rink
tinės vyrai iškopė į Vokietijos 
sostinėje Berlyne vykstančio 
penktojo pasaulio taurės rato 
varžybų baigmę. Sėkmingiau
siai startavo Andrejus Zadne
provskis, su 4404 taškais lai
mėjęs 29 dalyvių A grupės 
varžybas. Jis užėmė pirmą vie
tą fechtavimosi (968 tšk.) 
rungtyje, buvo ketvirtas (1316 
tšk.) plaukdamas ir tenkinosi 
devynioliktąja vieta (2120 
tšk.) kroso bei šaudymo dvi
kovės varžybose. 

• Viena geriausių pasau
lio dviračių tako sportininkių 
Simona Krupeckaitė po įtemp
tos kovos laimėjo tarptautines 
tako sprinto rungties "Saint 
Denis Grand Prix" varžybas, 
vykusias Paryžiuje, Prancūzi
joje. Ten pat vykusiose presti
žinėse vienadienėse varžybo
se S. Krupeckaitė įveikė savo 
varžoves ir iškovojo aukso 
medalį. Antroje vietoje liko 
Prancūzijos atstovė C. San
chez, o trečia buvo Olandijos 
atstovė W. Kanis. 

• Rabat mieste vykusių 
Maroko karaliaus Moham
medo VI vardo tarptautinių 
lengvosios atletikos varžybų, 
priklausančių IAAF "World 
Challenge" ciklui, vyrų disko 
metikų varžybas laimėjo Vir
gilijus Alekna. 38-erių metų 
lietuvis diską geriausiu ketvir-

tuoju mėginimu nuskraidino 
61.75 metro. Pirmuoju mėgi
nimu V. Aleknos sviestas įran
kis lėkė 58.92, antruoju - 59, 
trečiuoju- 61.73, penktuoju-
61.59 metro, o šeštasis bandy
mas liko neįskaitytas. 

• Pirmąsias ATP "Chal
lenger Tour" serijos teniso 
varžybas per savo karjerą lai
mėjo pajėgiausias Lietuvos 
tenisininkas Ričardas Beran
kis, triumfavęs "Aegon Tro
phy" vienetų varžybose Di
džiojoje Britanijoje. 188-ąją 
vietą ATP klasifikacijoje už
imantis pajėgiausias Lietuvos 
tenisininkas vienetų varžybų 
baigmėje 6:4, 6:4 nugalėjo 25-
erių metų japoną G. Soed 
(ATP-137). 

• 28-ą kartą Vokietijoje 
surengtame "Vasaros nakties 
bėgimo" (SommerNachts
Lauf) trečiąją vietą 6 km mo
terų elito grupėje užėmė Rasa 
Drazdauskaitė - 19 minučių 
ir 41 sekundė. 

• Tarptautiniame visurei
gių maratone "Ladoga Tro
phy 2010" Lietuvos koman
dos "MEZON Offroad Team 
LT" garbę g~nę Benediktas 
Vanagas su Sarūnu Palioku 
TRl klasėje užbaigė antroje 
vietoje. Po gautos laiko bau
dos ir techninių problemų lie
tuvių įgulą nuo pirmosios vie
tos skyrė daugiau nei pusės 
valandos trūkumas. VP 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Mokiniai - kultūros skleidėjai 
Rašytojas-fantastas Jaroslavas Melnikas svečiavosi 

Vasario 16-osios gimnazijoje 

Rašytojas J. Melnikas su mokiniais-vertėjais pokalbio metu 

Beieškodama įdomios me
džiagos abitūros egzaminams, 
gimnazijos mokytoja Bronė 
Lipšienė atkreipė dėmesį į 
Lietuvoje rašančio ukrainie
čio J aroslavo Melniko kūrybą. 
Vyresniųjų klasių mokiniai su
sižavėjo jo apsakymu Skam
bink man, kalbėk su manimi. 
Kadangi ir bendraklasiai vo
kiečiai parodė susidomėjimo 
šio rašytojo kūryba, mokytoja 
pasiūlė dvyliktokams ir trylik
tokams išversti fantastinę apy
saką Kodėl aš nepavargstu gy
venti į vokiečių kalbą. Tuo pat 
metu kilo mintis pakviesti ra
šytoją į gimnaziją. 

Rašytojas ir filosofas Ja
roslavas Melnikas mielai pri
ėmė kvietimą. Gimnazijoje jis 

mo ministeris) parodė rašyto
jui Frankfurtą prie Maino ir 
jame esančius Goethės na
mus. 

Gegužės 18 d. rašytojas 
susitiko su visais vyresniųjų 
klasių mokiniais, lietuviais ir 
vokiečiais. Mokiniai papasa
kojo apie rašytojo gyvenimą 
ir kūrybą, paskaitė ištrauką iš 
jo romano Tolimoji erdvė lie
tuviškai ir vokiškai. Pertrau
koje tarp pokalbių su rašytoju 
Giulia Scopelliti paskambino 
Šapeno valsą. Galiausiai mo
kiniai rašytojui įteikė savo 
vertimą, dailiai įrištą ir iliust
ruotą, gimnazijos metraštį 
bei VLB Informacijas. Susiti
kimas buvo plačiai aprašytas 
vietinėje vokiečių spaudoje ir 

na mažesniųjų tautų rašytojų 
kūrybą. 34-as "Transcript" nu
meris buvo paskirtas science
fiction ir politinei fantastikai. 
Rašytojas turėjo savo romano 
Tolimoji erdvė ištraukas anglų 
ir prancūzų kalbomis, o vokiš
kai - Vasario 16-osios gimna
zijos mokinių ką tik išverstą 
apysaką Kodėl aš nepavargstu 
gyventi. Tokiu būdu šis verti
mas pateko į internetinį lite
ratūros pasaulį ir yra pasiekia
mas kiekvienam vokiškai skai
tančiam šiuo adresu: http:/ 
/www.transcript-review.org 
/de/issue/transcript-34-sci
ence-fiction-u-polit-fantasy 
Įj aroslavas-melnikas 

Galima džiaugtis, kad ra
šytojas Jaroslavas Melnikas, 

Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Bronė Lipšienė aptaria rašytojo J. Melniko vertimą į 
vokiečių kalbą 

viešėjo gegužės 15-23 d.d. 
Mkt. B. Lipšienė, pakvietusi 
rašytoją, visą susitikimo organi
zavimą atidavė mokiniams. Jie 
mielai bendravo su rašytoju: 
parodė jam Heidelbergą, 

Vormsą, lankėsi viduramžių 

šventėje, kvietė į savo namus 
pasivaišinti. Rašytojas lankėsi 
ir pamaldose gimnazijos kop
lyčioj e, ateitininkų susirinki
me ir vakaronėje su mokiniais 
mkt. Lipšienės bute. 

Labai maloniai jis buvo 
priimtas dailininkių Jūratės 
Batūraitės-Lemkienės studi
joje ir Meilės Veršelienės ga
lerijoje, kur tuo metu veikė 
trijų vokiečių dailininkų paro
da. O Hesseno žemės Litera
tūros tarybos ir literatų tarp 
Hesseno ir Lietuvos draugijos 
pirmininkas Hartmut Hol
zapfel (buvęs Hesseno Švieti-

net visos Vokietijos mastu ei
nančiame leidinyje Buchre
port-Express. 

Tos pačios dienos vakare 
rašytojas susitiko ir su "Ro
muvos" apylinkės nariais. Va
karą įdomiai vedė apylinkės 

valdyba su pirmininke Irena 
Timpiene. 

2009 m. pabaigoje elekt
roniniu paštu susisiekusi su 
rašytoju J aroslavu Melniku, 
mkt. Bronė Lipšienė (ji 34 
metus dirba Vasario 16-osios 
gimnazijoje) pasiuntė jam 
mokinių išverstą apysaką. Ir 
koks sutapimas - gal po sa
vaitės J aroslavas Melnikas 
gauna kvietimą dalyvauti in
ternetiniame literatūros por
tale "Transcript". Šis UNES
CO finansuojamas interneti
nis portalas anglų, prancūzų 
ir vokiečių kalbomis spausdi-

Ukrainos ir Lietuvos rašytojų 
sąjungų narys, praturtina lie
tuvių literatūrą įdomia fan
tastika, atsiliepiančia į šio 
laikotarpio pamatinius klausi
mus, ir taip pat galima džiaug
tis, kad Vasario 16-osios gim
nazijos mokiniai konkrečiu 
darbu prisideda prie Lietuvos 
kultūros pristatymo pasauliui. 

Marytė Dambriūnaitė

Šmitienė 
(Ntrs. M. Šmitienės) 

Atiliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 



Mylėkime tėvus 
RASA NORKUTĖ 

Popiežius Jonas Paulius 
11 rašė: "Šeimoje gimsta žmo
nijos taika. Kad galėtume ti
kėtis taikios ateities, kiek
vienas vaikas turi patirti tėvų 
meilę, o ne išdavystę. Vaikas 
turi augti darnioje šeimoje, 
ramiai žiūrėti į ateitį, kurią 
jiems turi padėti sukurti tėvai. 
Birželio mėnesį minime Tėvo 
ir Tarptautinę vaikų gynimo 
dieną. J. Marcinkevičius savo 
eilėraštyje Vaikų žemė rašė: 
Išdykauja, žaidžia, siaučia, l 
Nesvarstydami - kodėl ir kam. 
l Jeigu šita žemė kam priklauso, 
l Ji pirmiausia, žinoma, vai
kams. 

Kiekviena vasara prasi
deda gražia švente - Tarptau
tine vaikų gynimo diena. Lie
tuvoje ji buvo priimta 1949 m. 
Tarptautinėje moterų federa
cijos sesijoje ir įteisinta birže
lio 1-ąją. 1950 m. ji paminėta. 
1996 m. kovo mėnesį Lietu
voje priimtas Vaiko teisių ap
saugos pagrindinis įstatymas, 
tačiau apie PAREIGAS už
miršta paminėti. Vaikystė -
nepakartojamas žmogaus gy
venimo tarpsnis. Mūsų, suau
gusiųjų, pareiga apsaugoti 
vaikystę - mažų žmogučių 
svajones ir norus paversti 
REALYBE. 

Mudvi su sese Ema, esa
me dėkingos tėvams už jų rū
pestį, gerumą, reiklumą, už 
daug ką gyvenime. Vaikai, iš
ėję į miestus, išsistatę namus, 
nebenori prisiminti, iš kokios 
pirkios išėję. Mudvi su sese 
Ema su dėkingumu prisime
name kuklutę kaimo trobą, 
kurią tėvai pasistatė iš karo 
suniokotų namų liekanų. Pa
prasta, talpi medinė kaimo 
troba. Joje gimėme, augome, 
iš jos išėjome į pasaulį sunkiu, 
akmenuotu gyvenimo keliu, 
išmokytos gerumo, darbštu
mo su tėvų įduotu priesaku 
širdyse: "Dirbk, melskis, ir 
Dievas tau padės". Prie tro
bos galo, tikriausiai, pačios 
gamtos pasodintas augo di
džiulis gluosnis. Nepaprastai 
šakotas, tikras medžių karalius. 
Jis buvo aukštesnis už namą, 
už aukštai iškilusį kaminą. Gal 
todėl ir perkūnas mus aplenk
davo? O gal - dėl Kryžiaus 
kieme, prieškary tėvo pasta
tyto, ar dėl koplytėlės su 
Svenčiausiosios Dievo Moti
nos paveikslu. Kryžių ir kop
lytėlę juosė kasmet tėvo tau
tiškomis spalvomis perdažo
ma tvorelė, rūtų, kvepiančių 
žemčiūgų eilės. 

Jei metai būdavo geri, tė
vas kopdavo medų nelaukda
mas rudens. Iškart po medu-

nešio prie stalo savo troboje 
pakviesdavo visą artimiausių 
kaimynų šeimyną. Supjausty
tų medaus korių pridėdavo 
pilną dubenį, mama pripil
davo visiems po puodelį karš
tos lauko žolių arbatos, padė
davo ką tik iškeptos duonos 
kepalą. Tėvas peržegnodavo 
stalą ir sukalbėdavo maldą: 
"Dieve, laimink biteles, žie
dus, iš kurių semiamas medus, 
ir duoną, visada skalsink mūsų 
stalą". Tik po šios maldos visi 
susėsdavome prie stebuklingo 
baltutėle linine staltiese už
tiesto stalo. 

Vaikystės prisiminimų vir
tinė mudvi su sese Ema seka 
paskui: iš tolo šviečia baltos 
senos trobos langinės, šulinys 
- be svirties, cementinių renti
nių, gilus, platus, raibuliuo
jantis tarp klevo, liepos ir lau
kinės obels. Keista - karo 
bombos, ištaškiusios sodybą 
ir dižiąją dalį sodo, to šulinio 
nepalietė. Dar prisimenam 
krūsnę akmenų, kuriuos tėvas 
rinkdavo iš savo laukų. Joje 
galėjai susirasti "plaktuką", 
"reples" vinims traukti. Dar 
iki karo tėvas buvo pasidirbęs 
dvikinkius ratus, vienkinkę 
bričkutę sekmadieniais į šven
tovę ar į svečius važiuoti, me
dines akėčias. Skaptavo med
klumpes, muštuvus sviestui. 
Po vestuvių pradėdamas gy
venimą tėvas į naujus namus 
atsinešė arklio pasagą, kurią 
jo tėvas prikalė virš durų. Lai
mei... Ir mūsų tėvams tikrai 
sekėsi. Būtasis laikas. Brangių 
žmonių veidai, žodžiai, buvu
sių namų šiluma, tėvų pasa
kojimai, dainos. Tėvas vis pri
simindavo savo tarnystę Lie
tuvos kariuomenės ulonų pul
ke. Buvo tada jaunas, gražus, 
banguotais tamsaus kaštono 
plaukais. Ir šimtametis jis tik 
vos pražilo. Liko jaunu, senat
vės raukšlių menkai tepaliestu 
veidu. Dar iki karo su kitais 
kaimo vyrais eidavo į Kara
liaučių. Nešdavo parduoti 
sviesto, kiaušinių. Iš ten par
sinešdavo ūkyje reikalingų 
daiktų, knygų, laikraščių. Ma
ma mokėjo vokiškai skaityti ir 
rašyti, šiek tiek galėjo susikal
bėti-jos kraičio skrynioje bū
ta ne vieno vokiško laikraščio. 
Taip gera vėl iš naujo atrasti 
savo brangių žmonių gyveni
mus, savo trobą, šulinį. Atrasti 
save„. 

Tėvo išskaptuotas vilkiu
kas-vokietukas, paleistas ant 
grindų sukdavosi be galo ilgai. 
O mudvi - sesė Ema ir aš -
vis prašydavome tėvą išdrožti 
tokį suktuką, kuris niekada 
nesustotų„. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake hore R ad E. 104-3945 Doug Leavcns Blvd. 

~ Mississauga O LSG l ~ s Mis is auga, ON LSN OA5 
........_ __ __, www.water. idedenlal.ca www.9thlincdcntal.ca 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
TORONTO MAIRONIO LIETUVIĮĮ MOKYKLA 

Toronto Maironio mokyklos 5-6 sk. mokiniai rašo apie savo vardus 
(mokytoja - Nida Kartavičienė; padėjėja - Lidija Puterytė) 

Mano vardas yra Karolina Agnė. Mano 
tėveliai išrinko pirmą vardą Karolina už tai, 
kad mano mamai labiausiai patiko, ir tėtis 
sutiko. Šis vardas yra garbingas, kaip Monaco 
princesės Caroline. Mano antras vardas Agnė, 
ir aš esu pakrikštyta katalikė. Man patinka, 
kai draugai mane vadina "Karolina", arba 
angliškai "Caroline". Karolina Lukošius 

ryto šviesa, ir aš gimiau ryte. Jeigu būčiau gi
musi berniuku, mano vardas būtų buvęs Vilius. 
Olivija tai šventosios vardas, kurios šventė yra 
birželio 10 d. Olivija buvo graži mergaitė iš 
kilnios šeimos, kuri buvo pagrobta nekrikščio
nių. Jinai gyveno urve, ir dėl jos gydymų ir ste
buklų jinai buvo užrakinta kalėjime, kankinta 
ir nužudyta. Žara Olivija Sukauskaitė 

*** *** 
Mano vardas yra Nida. Mano tėveliai iš

rinko vardą, nes jiems patiko, kaip skambėjo. 
Mano mama ir tėtis rašė visus vardus, kurie 
jiems patiko ir išrinko 5 jų mėgstamiausius. 
Nida yra miestas Lietuvoje. Kristina buvo 
išrinktas, nes jiems patiko kaip skamba kartu 
su Nida ir su Nausėdas. Jiems irgi patinka 
Kristina. Nida Nausėdas 

Mano tėvam patiko mano vardas. Lengva 
ištarti žmonėms, kurie nekalba lietuviškai. 
Romas populiarus vardas Lietuvoje. Yra mano 
senelės mėgstamiausias vardas. Romas Almalhi 

*** 

*** 
Man tėvai išrinko man vardą todėl, kad 

jiems vardas Ramzi gražus. Lengva ištarti ne 
lietuvių kalba kalbantiems žmonėms. Mano 
vardas arabiškas. Aš buvau pavadinta Egypto 
karaliaus vardu. Man patinka mano vardas. 

Manov vardas Simonas Petras buvo pa
rinktas iš Sventojo Rašto. Simonas Petras bu
vo Jėzau§ apaštalas. Mano tėvelis labai mėgsta 
skaityti Sventąjį Raštą, todėl jis parinko man 
tą vardą. Simas Punkris 

*** 
Mano vardas yra Lukas Karolis Jonas. 

Mano tėveliai išrinko vardą Luką, nes yra 
šventojo vardas iš Šventojo Rašto. Mano ant
ras vardas Karolis buvo mano tėtės tėčio var
das, o mano trečias vardas Jonas yra mano tė
tės vardas. Lukas ir Jonas buvo apaštalai. 

Ramzi Almalhi 
*** 

Mano vardas yra Žara Olivija. Mano tė
veliai išrinko vardą Žara, nes tai reiškia pirma Lukas Janowicz 

Tarptautinė šeimos diena 

Tarptautinės Šeimos die
nos proga gegužės 14 d. Seimo 
socialinių reikalų ir darbo ko
mitetas bei Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija seime 
buvo surengę Šeimos šventę, į 
kurią buvo pakviesti tėveliai 
su savo atžalomis. Seimo rū
mai skambėjo nuo vaikų krykš
tavimo, gražių dainų ir pras
mingų kalbų. Renginio globė
jos seimo pirmininkės Irenos 
Degutienės vardu sveikino 
seimo vicepirmininkas Algis 
Kašėta, keturių vaikų tėvas; 
socialinių reikalų ir darbo mi
nisteris Donatas J ankauskas, 
trijų vaikų tėvas. "Šiame di
namiškame gyvenime labai 
svarbu visų pastangos, ir ypač 
tokių žmonių, kaip jūs, - kal
bėjo Donatas Jankauskas, 
kreipdamasis į tėvelius. - Visi 
turime stengtis, kad vaikai tu
rėtų gražų, gerą pavyzdį, kad 
turėtume kuo pasidžiaugti, o 
tuos, kuriems pasiseka dar
niai gyventi šeimoje, turime 
pamatyti. Ir nebūtinai akcijo
se, o kasdieniniame gyveni
me. Man, tęsiant Šeimos am
basadoriaus tradicijas, tenka 
įteikti paprastoms, darnioms 
šeimoms Šeimos ambasado-

riaus titulus, ir tai, jaučiu, yra 
svarbesnis darbas už visus 
laipsnius ir traktatus, parašy
tus apie šeimą". 

Renginys buvo įsiminti
nas ir suaugusiems, ir vai
kams. Vaikai jaunų auklių ko
mandos prižiūrimi, atskirai 
nuo tėvelių žaidė ir kūrė, o 
tėveliai klausė įdomaus psi
choterapeuto Eugenijaus Lau
rinavičiaus pranešimo apie 
šeimos, sugyvenimo, vaikų ir 
tėvų susikalbėjimo proble
mas, motinos ryšį su vaiku ir 
kt. "Auklėjame savimi, savo 
pavyzdžiu, o ne žodžiais, - sa
kė kalbėtojas, - Vaikai mokosi 
iš mūsų". 

Algis Kašėta seimo pir
mininkės Irenos Degutienės 
vardu įteikė apdovanojimus 
šeimų konkurso "Darni šeima 
2010" nugalėtojams nomina
cijoje "Už šeimos tradicijų 
puoselėjimą"; nominacijas ir 
simbolines dovanėles "Už 
bendruomeniškumą" įteikė 
LR ministerio pirmininko 
Andriaus Kubiliaus padėjėjas 
Raimundas Alekna; simboli
nes dovanėles nominacijoje 
"Už kartų santarvę" įteikė LR 
seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komiteto pirmininkas 
Rimantas Jonas Dagys; nomi
nacijas ir simbolines dovanė
les "Už globą ir rūpestį silp
niausiais šeimos nariais" įtei
kė socialinės apsaugos ir dar
bo ministeris Donatas Jan
kauskas; nominaciją ir simbo
lines dovanėles "Už kūrybin
gumą vienijantį šeimą" įteikė 
švietimo ir mokslo ministerio 
G. Steponavičiaus atstovas. 

Konkursą "Darni šeima" 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija vykdo jau antrą 
kartą. Konkurso tikslas - pa
skatinti šalies gyventojus kurti 
ir puoselėti darną bei santarvę 
savo šeimose. Konkursu sie
kiama atrasti daugiau darnių 
Lietuvos šeimų, parodyti vi
suomenei gražius jų pavyz
džius. 

Konkurso nominacijos 
suformuluotos taip, kad į jas 
galėtų pretenduoti kuo plates
nis ratas šeimų, nes kiekviena 
iš nominacijų atskleidžia vi
soms šeimoms (mažoms, gau
sioms, ką tik susikūrusioms, 
jau didelę šeimyninio gyveni
mo patirtį turinčioms ir t.t.) 
bendrus ir svarbius dalykus . 

TSŽ inf. 
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Liūdime kartu su ilgamete PARAMOS kredito 

kooperatyvo darbuotoja DANA ZAKAREVI
ČIENE, amžinybėn iškeliavus brangiam vyrui 

v 

a.a. ALGIUI ZAKAREVICIUI 
Nuoširdžiai, 

PARAMOSkrediwkoo~m~o~ldyN 
bei darbuotojai 

Ilgamečiam Toronto lietul'ių pensininkų klubo 
pirmininkui 

AtA 
ALFONSUIALSBERGUI 

• mll"US, 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą bei visus artimuo
sius - Toronto liet. pensininkų klubo valdyba 

Il.GAMEČIAM DRAUGm 

AtA 
ROMUI BARISAI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai ONUTEI, sūnui EDVARDUI su žmona, sūnui 
BENIUI su šehna ir visiems artimiesiems -

Gražina ir Vladas Drešeriai 

PADĖKA 

AtA 
ONA DALINDAITĖ 

(1920.IX.13-2010.V.16) 

Nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui už 
maldas laidotuvių namuose ir aukotas Mišias bei mal
das kapinėse, vargonininkui už giedojimą Mišių metu. 
Didelė padėka visiems už dalyvavimą laidotuvėse, 
pareikštą užuojautą, užprašytas šv. Mišias ir aukas 
"Caritas vaiko vartai į mokslą". Padėka Janinai Gurk
lienei už laidotuvių pietus. 

Ačiū visiems, palydėjusiems a.a. Onutę į amžlllojo 
poilsio vietą -

JOTVA CONSTRUCI10N. At
lieka staliaus, vidaus slenq 
(drywall), dalymo, plytellą d'
jilno, elektros Įvedimo, "plum
bing" darbus. SbmbiDtlAlgiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

Dalindų šeima 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. birželio 2, 16,30 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. birželio 2, 16,30 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce. 

l AUKOS l 
šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $200 - L. Pevcevičius, 
D. Jokubaitis; $150 - A. Vaiš
noras; $100-G. Ruliavičienė, 
R. Va.išvila, Alv. Ramanauskie
nė, M. Zubrickienė, l. Nacevi
čienė, A. Valadka, A Jasinevi
čius/R. Lukavičius, V. Butkys, 
R. Turvydas, E. Molis, S.E. Kuz
mickai, Z. Vaičeliūnas, N.W. 
Liačai, M. Barteška, l. Girnie
nė, A Jurcevičienė, V. Poškai
tis, B. Kalpokas, A Puteris, E. 
Petrulis, F. Venckevičius, R. 
Ročys, V.G. Drešeriai, JJ. Zen
kevičiai; $60 - O. Krasauskie
nė; $50 - O. Dementavičienė, 
A. Gaidelienė, Z. Petryla, J. 
Macijauskienė, F. Mačiulienė, 
V. Jasinevičius, A. Liškauskas, 
D. Barkauskienė, A Augaitis, 
V. Paulionis, A.K. Ratavičiai 
(a.a. Vinco Skaisgirio atmini
mui), A O'Donohue (a.a. R.A. 
Klemkų atminimui), H. Vaiče
liūnas, J. Petronis, V. Dimskie
nė, A Keršis, l. Paškauskienė, 
L.S. Olelros, L. Einikis, A. Pet
kevičius, T. Bilda, V. .Augėnas, 
K. V. Gapučiai, V.M. Neveraus
kai, A. Zalagėnas, L. Morkū
nienė; $40-J. Poškienė, G. Ša
kalinis; $30 - B.P. Sapliai; $20 -
P. Stripinis, P. Stauskas, M. Po
vilaitis, P.T. Pargauskai, M. Ra
nosz, A. Kareckas, O. Stončius, 
P. Gulbinas, A. Gudavičius, 
A.B. Samson; $10 - T. Karec
kienė, V. Lukošius, L. Stosiūnas; 
$570-NN. 

49 METŲ moteris ieško slaugy· 
tojo1, namq tvar.ątojos ar auk· 
lės darbo. Gali pltiiūrėU seny
vo amliaus lmones, pad'U gy
venti visavertį gyvenimą. Kalba 
ispaniikai, ru1dikai ir lietu· 
viškai. Ryšiai: Virginija 905-
891-5007. El. paštas: virgl
jura@hotmail.com. 

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

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

.JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai 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• 

• • H>EPENOEHnY OWNEOAND OPERATEO 

Jerzy Kulesza, Sales Represenlative 

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~: lawycrs@pacelawfirm.com 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

>- konkurencinės kainos - pritaikysime p laną 

Jūsų reikmėms 

>-dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pariipinu keliaujantiems i dsienį r at
-.ybtlllltiems į Kanadų. Skambbdi Mariui Rusinui tel. 416 588-2808 
en 26 dienos metu. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



FOUR "-.. POINTS 
BY SHERATON 

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 

www.foutpointstoronto.com 

1926 Lake Shore Blvd. W. prie Wlndermere g. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

' 
~~.[. ·ų· "'-=---~d (į pietus nuo Bloor, netoli lslington) 

Toronto, ON M8Z 2X3 

• 

~< E S '''\ t ~l Ja\ S ART s·ruoto 
PAMINKLAI 

• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

1'EDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NE.JAUTRA IR 

ClllRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAJKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠCIAPĖOYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INOĖKLAIS 

+ PRllMAMI: V ISUS 
'-----=-=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS IRANKIAI 

LIGO IUS PR/IMAME: 
352 W ILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

Organizacijas kviečiame skelbti savo renginius 1Ž tinklala
pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@ro&ers.com. 
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KLKM draugijos PrisiUlimo parapijos skyrius baigė savo veik
los sezoną su paskutiniu pyragą išpardavimu. Iš k.: Vaiva Vorps 
(pirmininkė), Sigita Štuopienė (sekretorė), kun. Augustinas 
Simanavifius, OFM, Danelė Didžbalienė (iždininkė), Virginija 
Zubricklenė (valdybos nari). Sakom ačiū m paramą! 

l KLB ŽINIOS l 
• Naujos KLB TARYBOS rinkimus paskelbus gegužės 30 d., 

aldamacijos būdu 3 metų kadencijai buvo išrinkti šie nariai: Cal
gary- Elytė Balkytė-Zubis; Delhi-EdwardLuk:ošius, Dalia Nor
kus, Pranas Pargauskas; Hamilton - Kazimieras Deksnys, Graži
na E!'Skaitienė, Dalia Kesminien~, Bernardas Mačys, kun. Aud
rius Sarka, Angelė Vaičiūnienė, Ztbutė Vaičiūnienė, Algis Vens
lovas; London - Dalia Armstong-Andrulionis, Romas Mitalas, 
Petras Sergantis, Aldona Valašk.evičienė; Montreal - Joana Ada
monis, Julija Adamonienė, Heraldas Celtorius, Daiva Jaug_elis, 
Juozas Piečaitis; Ottawa - Ladas Oiriūnas; Turonto - Judita Cup
linskienė, Kristina Dambaraitė-Janowicz, Birutė Dilkutė-Batrab, 
Danutė Oarbaliauskienė, Žibutė Ignatavičienė, Laura K.isielytė, 
Oenutė K.obelskienė, Vytas Kulnys, Danutė Mašanauskaitė, Rasa 
Mažeikaitė, Silvija Piečaitienė, Irena Ross, Onutė St1!flevičiūtė
Mills, Gintautas Stasiulevičius, Audrius Vaidila, Alma Zilinskaitė, 
Virginija Zubrickienė, k:un. Algimantas Žilinskas; Wasaga Beach 
- Joana Dūdienė, Lina Verbickaitė-Sawitz. Nėra tarybos narių, 
atstovaujančių Oakville ir St. Catharines apylinkėms. Inf. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resum:ction Rd. Toronlo O M9/\ 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: k lfondas@on.albn.com 

Jūsą sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

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

LINA BUDRYfĖ 
šiais metais sėkmingai baigė 
"Honours Bachelor of Busi
ness Administration" progra
mą Wilfrid Laurier universi
tete, Waterloo, ON. Linutė 
uoliai šoka tautinius šokius 
Turonto Kultūrinio meno ir 
šokių grupėje "Atžalynas", 
domisi muzika, yra įgi.jusi 8-
tos klasės RCM fortepijono 
diplomą. Sveikiname ir linki
me jai šviesios ateities. ak. 

SKAJTYTOJAI PASISAKO 

Gerai suorganizuotas 
renginys 

Norėčiau pagirti ir padė
koti Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūriui už gražiai su
rengtą Lietuvos paviljoną šių
metėje "Carassaugoje". Nors ir 
kukliai įsitaisę Anapilio parapi
jos salėje, jūs sugebėjote pa
ruošti gerą kultūrinę programą, 
suorganizuoti puikią lietuviškų 
valgių virtuvę ir gardžių pyragų 
pilną stalą, lietuviško alaus, šio
kią tokią parodėlę, šakočių ir 
saldainių parduotuvėlę. Labai 
skaniai pavalgiau cepelinų, par
sinešiau namo šakotį. Bet la
biausiai noriu padėkoti už pui
kią staigmeną: skrabalų virtuo
zo Regimanto Šilinsko iškvieti
mą, kuris nuostabiai gražiai ir 
įdomiai pagrojo ne tik lietuviš
kų dainelių pynę, bet ir ištrauką 
iš "Carm.en"! 
Gediminas Knrpis, 'lbronto, ON 

Neužmirškime 
spaudos 

Rašant testamentą kyla klau
simas, kam palikti savo santaupas. 
N eužmirltina, kad tarp įvairių fon
dų, lietuviškų institucijų bei organi
zacijų yra jau 60 metų sulaukę Tė
viškės Iiburiai - plačios apimties 
savaitraštis. Iškeliauja tautiečiai i 
anapus vienas po kito, o Tėviškės 
Iiburiai lieka šviesti ir toliau. Ma
žėjant tautiečių skaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spausdi
nimo išlaidoms. Tustamentinis pa
likimas Tėviškės Iiburiams bus 
prasminga parama ir visai lietuviš
kai veiklai. Adresas: Tėvilka libu
riai, 2185Stavebank Rd., Missis
sauga, ON LSC 1T3, Canada. El. 
paštas: teyzih@rogen.com, tink
lalapis: "'"'..tenib.com 

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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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Pamaldos sekmadienį, 

birželio 20, vyks 11.15 v.r., po 
kurių vyks paskutinė konfir
mantų pamoka prieš vasaros 
atostogas. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Anapilio žinios 
• Praėjusį sekmadienį pri

siminėme visus Sibiran ir kitur 
tremtuosius brolius ir seseris, 
jų kančias ir mirtį. 

• Birželio 6 d. gražiai pra
ėjo pavasarinė kapinių lankymo 
diena. Dėkojame už šventovės 
išpuošimą gėlėmis mūsų KLK 
moterų draugijos skyriui ir vi
siems, kurie talkino Anapilio 
salėje vaišindami kapinių lan
kytojus. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje vasaros metu sekmadie
niais Mišios aukojamos tik 10 
v.r. ir Mišiose giesmes gieda 
visi pamaldų dalyviai. 

• Lenkijoje mirė a.a. Jonas 
Bansevičius, 58 m. amžiaus. Ten 
jo liūdi žmona ir vaikai. Čia jo 
liūdi brolis ir mūsų choristas 
Juozas Bansevičius bei jo vaikai 
ir mūsų parapijiečiai: Irena 
Juodienė su šeima ir Darius 
Bansevičius su šeima. 

• Punske mirė ir ten laido
jama a.a. Magdalena Aleknevi
čienė, 86 m. amžiaus, mama 
mūsų parapijiečio Jono Alek
nevičiaus ir sesuo mūsų cho
risto Kazimiero Pajaujo. 

• Mississau_ga mieste mirė 
a.a. Kleopatra Ziobienė, 86 m. 
amžiaus. Laidotuvių Mišios 
buvo aukojamos birželio 15 d. 
10 v.r. mūsų šventovėje. 

• Birželio 12 d. mūsų šven
tovėje susituokė Mindaugas Strum
kis su Kristina Baliūnaite. 

•Jei kas norėtų perimti ve
dimą Anapilio knygyno, prašo
me tartis su Sigita Aušrotiene 
tel. 416 767-0529. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26. Bus minimos ilga
mečio mūsų klebono a.a. kun. 
Petro Ažubalio mirties :XXX me
tinės ir mūsų vargonininko a.a. 
muz. Jono Govėdo mirties V me
tinės. Prašome tą dieną pasižy
mėti ir ruoštis dalyvauti. 

• Mišios birželio 20, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Antaną 
Petraitį; Vasagoje Gerojo Ga
nytojo šventovėje birželio 20, 
sekmad., 10 v.r. už a.a. Renatą 
Jackienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje birželio 19, šeštad., 
3 v.p.p. už a.a. Antaną Baublį 
ir Antaną Rekštį. 

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
K.G. Balytos. 

Kun. Llpniūnojaunimo cent
rui $100 aukojo K.G. Balytos. 

A.a. Algio Zakarevičiaus 
atminimui Bronė Žiobienė Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

Birželio 16, sekmadienį, 
7.30 v.v. Prisikėlimo parapijos 
kavinėje bus KLB Toronto 
apylinkės visuotinis susirinki
mas. Kviečiami dalyvauti visi 
apylinkės Tarybos nariai, or
ganizacijų atstovai bei lietu
viškoji visuomenė. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Prisikėlimo parapijos ku
nigai ir parapijiečiai džiaugiasi 
ir sveikina naują kleboną kun. 
Juozapą M. Žukauską, OFM, 
ir linki jam Dievo palaimos 
naujose pareigose. 

• Praeitą sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas giedojo 
parapijos "Retkartinis" choras. 
Ateinantį sekmadienį per naujo 
klebono įvesdinimą giedos "Vo
lungės" choras. 

• Naujas parapijo~ klebo
nas kun. Juozapas M. Zukaus
kas, OFM, oficialiai perims kle
bono pareigas šį sekmadienį 
per 10.45 v.r. Mišias, kuriose 
dalyvaus ir Bažnyčiai ištikimy
bės priesaiką iš klebonp priims 
Lietuvos pranciškonų Sv. Kazi
miero provincijos provincijolas 
kun. Astijus Kungys, OFM. Po 
Mišių visi bus kviečiami į para
pijos salę kavai ir pyragams, 
kuriuos paruoš KLKM dr-jos 
parapijos skyriaus narės. 

•Birželio 14 d. mūsų šven
tovėj vyko išvežtųjų į Sibirą 
minėjimas ekumeninėmis pa
maldomis, kuriose dalyvavo lat
vių, estų ir lietuvių kunigai, va
dovaujant estų arkivyskupui 
Andres Taul. 

• Santuokos sakramentą 
priimti ruošiasi: Alain St. Onge 
su Joy Sualog ir Matas Stanevi
čius su Raminta Slapšyte. 

• Yra mirus a.a. Veronika 
Kubilienė, 98 m. Pašarvota Tur
ner&Porter laidotuvių namuo
se Bloor gatvėj. Maldos prie 
karsto bus trečiadienį, birželio 
16, 8 v.v., laidotuvės birželio 17 
d., 10 v.r. iš šios parapijosv šven
tovės. Paliko dukrą Vid~ Sukie
nę ir sūnėną Eugenijų Cuplins
ką su šeimomis. Taip pat yra 
mirusi a.a. Ona Sergautienė, 93 
m. Pašarvota Turner&Porter 
laidotuvių namuose Peel kop
lyčioj. Maldos prie karsto -
birželio 16, trečiad., 7.30 v.v., 
laidotuvės ketvirtad. 11.15 v.r. 
iš mūsų šventovės. Paliko sūnus 
Petrą, Antaną ir Vilių su 
šeimomis. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus Širdies garbip.imui. 
Mūsų parapijoj Jėzaus Sirdies 
litanija yra kalbama šiokiadie
niais po 7 v.v. Mišių, šeštadie
niais po 9 v.r., o sekmadieniais 
po kiekvienų Mišių. 

• Birželio mėnesio savait
galiais yra organizuojama talka 
"Kretingos" stovyklavietei pa
ruošti stovykloms. Į pagalbą yra 
kviečiami savanoriai, kurie bus 
aprūpinti maistu ir nakvyne. 
Kas gali padėti, prašome susi
siekti su parapijos tarybos sto
vyklavietės priežiūros sekcijos 
pirm. Rūta Jaglowitz- 416 622-
9919. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj stovyklų datos: angliškai kal
bantiems lietuvių kilmės vai-

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

• IX Dainų šventės pro__ga 
iškilmingos pamaldos su Sv. 
Komunija vyks liepos 4 d., 11.15 
v.r. Pamokslą pasakys svečias iš 
Lietuvos kun. Rimas Mikalaus
kas, Reformatų sinodo genera
linis superintendentas. Po pa
maldų vyks kavutė. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Sėkmingai praėjo mūsų 
abiturientų vakarienė, Mišios 
ir užbaigimas Prisikėlimo para
pijos patalpose, penktadienį, 
birželio 4. Ved. A. Šimonėlienė 
pagerbė ilgamečius Maironio 
mokyklos "šeimos narius" -
mūsų ižd. Ramunę Stravins
kienę (išdirbusi 15 m.), Janet 
Kriščiūnienę ir Vicki Vingelytę 
(išdirbusios 10 m.); Brigitą Ru
činskienę ir Editą Krukonienę 
(išdirbusios 5 m.). Pagerbtoms 
įteikė gėlių ir dovanų. Mokyk
los vedėja padėkojo Jūrai Son
daitei-Bucek už 8 m. darbą ir 
Dianai Calderon už 9 m.; su 
jomis atsisveikino ir apgai
lestavo, kad jos pasitraukia iš 
mūsų tarpo. 

• Dar buvo pagerbti ir tėvų 
komiteto nariai Romas ir Daina 
Puteriai už 13 m. darbą - jiems 
buvo įteiktas medalis ir gėlės. 
Jurgis Kuliešius gavo dovaną ir 
gėles. Julija Paliulytė pagerbta 
už 5 m. darbą, o su Onute Sli
vinskiene laikinai atsisveiki
nom. 

• Birželio 12 d. buvo pasku
tinė šių metų diena - atsisveiki
nome 11 v.r. po trumpų šokių 
auditorijoje, kuriuose dalyvavo 
visi mokiniai nuo mažiausio iki 7 
sk. (V. Kasina vadovavo šo
kiams). 

• Gerų atostogų visiems -
ir mažiems, ir dideliems! Nauji 
2010-2011 mokslo metai prasi
dės rugsėjo 18 dieną. Zivilė 

kams - liepos 4-17 d.d. (pradžia 
6 v.v. po Dainų šventės), lietu
viškai kalbantiems liepos 18-31 
d.d. Šeimų stovykla - rugpjūčio 
l-7 d.d. Registracijos blankai 
gaunami parapijos raštinėje ar
ba per internetą: www.kretinga. 
com. Kadangi vietos ribotos, 
prašom tėvelius registruoti vai
kus kuo greičiau (lina@kulia 
vas.com). Stovyklose kapelio
naus kunigai Antanas Blužas, 
OFM, ir Alvydas Virbalis, OFM. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 20: 8 v.r. už a.a. Edį Jurevi
čių; 9 v.r. už a.a. Janet Sheath
er; 10.45 v.r. už a.a. Gediminą 
Smolskį, už a.a.Vladą Baltru
šaitį ir už a.a. Oną ir Vytą Jud
vyčius; 12.15 v.d. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius. 

Aušros Vartų parapija 
Birželio 13 vyko iškilmingos Mišios, kuriose paminėta 

Birželio 14-oji, Trėmimų diena. Pastatytos 3 žvakės su vainiku 
simbolizavo Estiją, Latviją ir Lietuvą. Giedojo parapijos choras. 
Šia proga grįžo mūsų ilgametis vargonininkas komp. muz. Lau
rynas Djintcharadze. Choras gražiai giedojo Antano Mickaus 
parinktas giesmes. Solistė iš Lietuvos Elena Grumbinienė irgi 
giedojo. Mišios baigtos Libera ir Tautos himnu. Kun. Paulius 
Mališka pasakė gražų pamokslą paminėdamas trėmimus. Po 
Mišių choro kambaryje vyko vaišės, buvo pagerbti Antanai 
vardinių proga - sol. A. Keblys (šventė savo 89 m. gimtadi~nį), 
choro vadovas A. Mickus ir du šauliai A. Račinskas ir A. Ziu
kas. Choras sudainavo visiems Ilgiausių metų. Birželio 20 d. bus 
choro 59-ojo giedojimo sezono uždarymas. AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Kleb. kun. Aloyzas Volskis sugrįžo iš Lietuvos birželio 12 

d. Aplankė nestiprios sveikatos mamą ir brolį su šeima 
Klaipėdoje. Taip pat aplankė keletą pažįstamų ir buvusių para
pijiečių iš jo pirmutinių 4 parapijų (Sateikiai, Gintališkė, 
Plateliai ir Beržoras ). 

Parapijos komitetas labai dėkoja aukojusiems}ventovės 
bokšto remontui. Aukojo: $100- V. Viliušienė, J.A. Silkauskai; 
$175 - Šv. Elzbietos draugija. 

"Auksinis ratelis" užbaigė žiemos/pavasario veiklą 
ketvirtadienį, birželio 10. Po įprastų žaidimų komitetas paruošė 
iškilmingus pietus. Taip pat atšventė Tėvo dieną. Vincas Mar
kauskas laimėjo įėjimo premiją Tėvo dienos proga. "Ratelis" 
pradės naują sezoną po vasaros atostogų. VL 

ADANIONIS CASTELLI INSURANCES 
L ABRECQUE. BROU IL L ETTE, C A STELLI INC . 

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

Joana Adamonis A. l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Lietuvių Namų žinios 
• Ateinantį sekmadienį, bir

želio 20, kviečiame visus pietų į 
Lietuvių Namus Tėvo dienai 
paminėti. Moterų būrelis visus 
tėvelius pasveikins su gėle. Bus 
didesnis maisto pasirinkimas. 

• Popiečių metu nemoka
ma mašinų stovėjimo aikštelė 
nuo 11 v.r. iki 6 v.v. GS 

• Š.m. birželio 20 d. Lietu
vių Namuose rengiamas pokal
bis-simpoziumas dėl susidariu
sių nenumatytų aplinkybių yra 
nukeliamas vėlesniam laikui. 
Tą dieną vietoje simpoziumo 
1.30 v.p.p. bus rodomas doku
mentinis filmas "Lietuvos aukso 
pagrobimas". Tai valstybės auk
so fondo istorija. V. Kulnys 

FAX: (514) 766-1349 

Česlovas Kasperavičius no
rėtų užmegzti ryšius su Kana
dos lietuviais. Adresas: El.paš
tas ckasperavicius@gmail.com. 
Tel. Lietuvoje 8-600-43-892. 

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

VASAGOJE, 6 rajone, savai
tėms išnuomojamos 2 kabinos 
3 žmonėms kiekviena arba abi 
kabinos kartu. Nauji šaldytu
vai, BBQ, patogios prausyklos, 
erdvus kiemas mašinai pasta
tyti vieta. Iki paplūdimio tik 5 
min. Tel. 705 737-9101 arba 
705 429-4120. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. Jame rasite naudingos informacijos 
apie prenumeratas, skelbimus ir pan. Taip pat galėsite pasi
skaityti šios savaitės numerio 15 ir 16 psl. Kviečiame siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 

DALYVAUKIME IX DAINŲ ŠVENTĖJE TORONTE, LIEPOS 2-4 D.D.! 
Informacija tinklalapyje www.dainusvente.org 

• Bilietai bus parduodami Prisikėlimo parapijoje sekmadienį, birželio 20 ir sekmadienį, birželio 27 d.d. 
• Autobusai į Dainų šventės koncertą važiuos nuo Prisikėlimo parapijos, Anapilio ir ''Vilnius Manor" liepos 4 d. 

12.30 v.p.p. ir grįš tuoj po koncerto. Kaina: $10 į abi puses. Vietų užsisakymui skambinti vakarais Rūtai Rygelienei 
416-234-0545 ar Nijolei Simonavičienei 416-239-7226. Mokestį (čekiu) su vardu, pavarde ir išvykimo vieta siųsti 
adresu: IX Dainų šventė/Autobusai, l Resurrection Rd.,Toronto, ON M9A 5Gl. Galima palikti voką Dainų šventės 
eašto dėžutėje, Prisikėlimo parapijos raštinėje. .., 

• Sventės mugėje galėsite įsigyti rankdarbių, papuošalų, meno darbų, įvairių lietuviškų organizacijų ir Sventės suvenyrų, 
chorų CD. Mugė veiks Marriott Toronto Airport viešbutyje šeštad. 10 v.r. - 10 v.v., sekmad. 10 v.r. - l v.p.p. 




