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Sutartys ir ''Barbarossa '' 
Ką reiškia tarpvalstybinės sutartys bei įvairūs "nepuoli

mo paktai" turbūt niekas geriau negalėjo įrodyti kaip Hitle
rio trijų milijonų karių armija, 1941 m. birželio 22 dieną pa
vadinimu "Barbarossa" staiga smogusi Sovietų Sąjungai, į 
kurią jau ir Lietuva buvo įjungta. 

K NYGOSE ir muziejuose dar ilgai išliks istorinė 
nuotrauka: 1939 metais rugpjūčio 23 dieną "ne
puolimo sutartį" pasirašo Molotovas ir Ribbentro

pas, besišypsant Stalinui, kuris, nėra abejonės, žinojo, kokia 
čia politinė komedija vyksta. Taip pat žinojo, kad atėjo lai
kas susiremti su augančia pabaisa - nacių Vokietija. Tik 
galbūt netikėjo, kad pirmieji puls jau į karą įsivėlę vokie
čiai. Bet puolė. Per tris dienas atplėšė Lietuvą nuo sovieti
nės imperijos, tuoj pat nesunkiai išlaisvino Latviją ir Estiją, 
užėmė Gudiją ir vakarų Ukrainą. Lietuva, staigiu vokiečių 
smūgiu pasinaudojusi, griebėsi ginklo, persekiojo panikoj 
bėgančius raudonarmiečius ir pasauliui skelbė atstatanti 
nepriklausomybę. Kaip tą laisvės prošvaistę pavadinti, šian
dien ne visi praeities įvykių tyrinėtojai vienodai sutaria. Ta
čiau istorinėj perspektyvoj šiuo atveju nebus svarbiausia, 
kaip tas įvykis pavadintas. Svarbiausia bus ir išliks parody
tas ir gyvybėmis paliudytas lietuvių tautos ryžtas būti laisvai 
ir turėti valstybinę nepriklausomybę. Ta linkme einant buvo 
suorganizuota laikinoji vyriausybė, pašaukti prie darbo visi 
pareigūnai, kurie bolševikmečiu buvo pakeisti kitais. Entu
ziazmas, ypač jaunimo, buvo apėmęs visą kraštą, kai kuriais 
atvejais išsiliejęs kerštu, kas liko istorine dėme. Nepriklau
somybės viltys per šešias savaites žlugo, tačiau neutralumas 
išsilaikė. O tai labiausiai išryškėjo atsisakant jungtis į vokiš
kuosius dalinius arba steigiant jiems pavaldžius legionus. 
Mūsų to meto politikai ir visuomenės veikėjai mieliau orga
nizavo pasipriešinimo pogrindžius, negu bandė derintis 
prie naujų okupantų, išskyrus nereikšmingą administracinę 
grupę. 

LIETUVIAI kieti. Gal tai šimtmetinių okupacijų, ver
gijų, baudžiavų ir amžino nepasitikėjimo pasekmė? 
Gal tas užsigrūdinimas ir nepaslankumą stiprino, 

kalė ir kalė, kol įkalė, prie tradicijų pririšo, nuo pašventintų 
upių ir ežerų nedaug kas norėjo atsitraukti. Bijojo nutolti, 
prarasti save beieškant kitų. O šiandien atrodo, kad reikia 
kažko naujo, slegiančio, kad tokie patys būtume ir išliktu
me. Kai to nebėra, visos įprastos savybės susitraukė į ne
menką savimeilę, visi pogrindžiai pavirto asmeninių reik
mių, kombinacijų, kyšininkavimų lizdais, o pati tėvynė tarsi 
dykuma, kurioje "ką čia daryti, darbų nėra, pinigų nėra, iš 
ko čia gyventi" - išemigravusio šiauliečio žodžiais tariant. 
Gal ir svetur, bent pradžioje nebus geriau, bet nebus taip 
pikta, kad savoji žemė darosi svetima. Ir kyla klausimas, 
kur dairytis, kur ieškoti kaltininkų ir klaidų, kad taip pasi
darė? Dalykas jau per daug sudėtingas, kad ramia sąžine 
galėtume už visas nesėkmes ką nors konkrečiai kaltinti. O 
išvykus iš gimtojo krašto vieniems pasiseka, kitiems ne; 
vieni pasitenkina mažesniu gėrybių glėbiu, kitiems ir dide
lio neužtenka. Birželio 22-osios prošvaistė atsidūrė į aklavie
tę. Ir ten vieni palūžo, kiti prisitaikė, treti ir toliau mėgino 
naujų kelių ieškoti. Bet kas ir kaip buvo sudėta tautos gy
vasčiai išlaikyti, išliko iki šių dienų. Neįprasta teigti, bet 
kiekviena priespauda mus skatino nepasiduoti, diegė atsa
komybę už kiekvieną dieną. Šiuo metu visa tai tik minime, 
gyvename praeitimi rengdami buvusių įvykių minėjimus. 
Kyla klausimas, ką tautai reikš šių dienų dabartis, kas šian
dien sudaro tas žymes, kurios bus vertos minėti ar pagerbti? 
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Siame numeryje 
Tarp gerų santykių negeri dalykai - 2, 4 psl. 

Kompleksų nelaisvėje - 3,5 psl. 
Žuvusių karių prisiminimas - 6 psl. 

Plauksim viešpaties laiko ir garso upe ... - 8 psl. 
ŠALFASS taurė Kanadai - 12 psl. 

Toronto Maironio mokyklos šventė - 13 psl. 
IN MEMORIAM Antanui Ambrulevičiui - 14 psl. 

Gedulo ir Vilties dienos - sibirinių trėmimų minėjimas - surengtas Kanados baltiečių fede
racijos, įvyko š.m. birželio 14 d., 7.30 val. vak. Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje. 
Nuotraukose: ekumenines pamaldas atlieka estų vyskupas Andres Taul su lietuvių, latvių ir 
estų kunigais; vėliavos su palyda giedant Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Kanados himnus; 
apačioj - minėjimo - pamaldų dalyviai; dešinėje - kuo. A. Simanavičius, OFM, skaito lietuvių 
tremtiniams skirtą maldą Ntrs. K. Poškaus 

Kalbos politika 
(PLB ir Seimo k-jos posėdžių tęsinys) 

Trečiąjį PLB ir Lietuvos 
seimo atstovų komisijos po
sėdį pradėjo Užsienio reikalų 
ministerijos viceministerė A. 
Skaisgirytė-Liauškienė per
davusi užsienio reikalų minis
terio A. Ažubalio sveikinimą 
komisijos nariams. Jos prane
šimas buvo apie daugiakal
bystę Europos sąjungoje ir 
kalbų statusą bei išsaugojimo 
problemas, remiantis Lisabo
nos sutartimi. 

Daugėj ant oficialių ES 
kalbų skaičiui, daugėja ir jų 
apsaugos dokumentų. Dau
giakalbystė yra labai skatina
ma. Tam reikia modernizuoti 
kalbų mokytojų rengimą, nau
doti subtitrus televizijoje, at
likti tyrimus apie kalbos mo-

kėjimo poveikį darbo rinkoje. 
Jau 2007 m. ES daugiakal
bystė įvesta kaip atskira politi
kos sritis. Bet įgyvendinimas 
paliekamas kiekvienai šaliai -
narei. ES Komisija stengiasi 
prižiūrėti, kaip kalbos yra sau
gomos, kaip daugiakalbystė ir 
kalbų mokėjimas skatinamas. 
Kalbų mokėjimas gali būti ES 
konkurencinis pranašumas 
pasaulyje. 10 min. europiečių 
gyvena ir dirba ne savo gimto
joj e šalyje, todėl kalbų įvai
rovė tampa vertybė. Europos 
sąjungoje per metus išverčia
ma per 2 mln. lapų dokumen
tų, tai kainuoja apie 1 % ES 
biudžeto, o vienam gyventojui 
tai - apie 2 eurus. Už šias lė
šas gaunama neįkainojama 

galimybė skaityti dokumentus 
gimtosiomis kalbomis. 

l. Gasperavičiūtė domė
josi lenkų tautinės mažumos 
keliamais reikalavimais lenkų 
kalbos vartojimui Lietuvoje. 
Viceministerė patikino, kad 
ES netvarko dokumentų rašy
mo taisyklių, tai paliekama 
kiekvienos šalies teisinėm tai
syklėm. P. Saudargas paantri
no, kad lenkų kalbos vartoji
mas yra daugiau politinis 
klausimas. V. Maciūnas iškėlė 
klausimą, kad trūksta lietuvių 
kalbos vertėjų - kitų "mažų" 
kalbų vertėjų. Lietuvoje ma
žai kas renkasi retas kalbas. 
O tie, kurie išmoksta retas 
kalbas, nepasirenka vertėjo 
darbo. Nukelta į 10-tą psl. 
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Tremties liudijimai kunigo 
nuotraukose 

Prieš 69 metus, įpusėjus birželiui, Lietuvos miestuose ir 
kaimuose pasirodė dengti sunkvežimiai su raudonarmie
čiais ir jų pagalbininkais. Į juos buvo sodinamos šeimos -

vaikai, seneliai, besilaukiančios moti
nos ir jų vyrai, pirmiausia - Lietuvos 
šviesuoliai: mokytojai, kariškiai, tar
nautojai, visuomenės veikėjai. Vie
nintelė jų "kaltė" - dorai atlikta pa
reiga ir tarnyba savo Tėvynei ir jos 
žmonėms. Neišvengė šios lemties ir 
Lietuvos dvasiškiai. Kartu su visais 

Kun. J. Augustaus- ne vienas iš jų keliavo traukiniuose 
kas prieš tremtį Lie- Sibiro platybių link. Tarp jų 1946 me
tuvoje tais atsidūrė ir jaunas Kauno kunigų 

seminarijos studentas Jonas Augus
tauskas. Prieš pora savaičių iš gimtojo kaimo buvo išvežti jo 
tėvai, brolis, sesuo, dabar į tą pačią pusę traukiniai išvežė ir 
Joną. Po pusės metų Augustauskų šeima susitiko Irkutsko 
srities Tangajaus rajone. Jonas tapo keltininku, vėliau, 
baigęs traktorininkų kursus, dirbo tuometinėje MTS 
(mašinų-traktorių stotyje). 

Lietuviškų kapinių atidarymo iškilmės Bados gyvenvietėje, 
Tangajaus rajone, Irkutsko srityje 1957 

Bet ir tremtyje Jonas Augustauskas neatsisakė savo pa
šaukimo. Jo kunigiška pagalba buvo labai reikalinga tautie
čiams. 'Ifemties metais jis dirbo kartu su visais, o po darbo 
teikė visą įmanomą kunigišką pagalbą, palaikydamas viltį ir 
tikėjimą sunkiausiomis valandomis. Kartu nesiskyrė su fo
toaparatu, nors fotografuoti, ypač lageriuose, buvo nelei
džiama. Po tremties grįždamas į Lietuvą, Jonas Augustaus
kas parsivežė daugiau kaip pusę tūkstančio fotografijų, ku
rios iškalbingai parodo tautiečių gyvenimą ir darbą tremty
je, šeimų likimus. Jau po kun. J. Augustausko mirties (2002 
m.) jo šeima perdavė šias nuotraukas Lietuvos genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui Vilniuje. Dabar jas galima 
matyti šio centro tinklalapyje, parodų puslapiuose. SK 
Inf. ir ntrs. iš Lietuvos gen. ir rezist. tyrimo centro tinklalapio 

Kunigai su kardinolu ir svečiu Tėvu Raniero Cantalamessa, 
popiežiaus pamo~lininku (deš.), aukoja koncelebracines šv. 
Mišias Vilniaus Sv. Juozapo kunigų seminarijos rekolekcijų 
metu š.m. birželio 7-11 d.d. Ntrs. kun. dr. K. Ralio 

Priesaika 
Ištrauka iš A. Ramanausko-Vanago knygos "Daugel krito sūnų ... " 

"Nemunaičio bažnytkaimis vienu šonu tiesiog atsiremia į mišką ... 1945 m. birželio 2 d. 
temstant su visa įgula jau buvome prie pat bažnytkaimio. Iš anksto buvau sutvarkęs tarnybą 
keturiems lauko sargybos postams ir visiems nurodęs, kaip kuriuo atsitikimu reikia veikti. 
Tik gerai pritemus sugūžėjome vienuolyno kieman. Buvome 120 vyrų, tačiau judėjome visiš-

kai tyliai, nes reikėjo būtinai pasiekti, kad bažnytkaimis 
nesuprastų, kas jo aplinkoje vyksta. Antrame aukšte vy
ko iškilmingos pamaldos. Vyrai karštai meldėsi. Dauge
lio akyse spindėjo ašaros. Koplytėlėje visi netilpo. Vyrai 
keitėsi vietomis. Koplytėlėje ir kieme keturiose vietose 
buvo klausoma išpažinčių. Atvykusieji atlikti išpažintį ir 
duoti priesaiką, paprašyti Aukščiausiąjį palaimos Tėvy
nei, artimiesiems ir sau ginklus laikė rankose, nes esa
mos aplinkybės kitaip neleido. Aš buvau čia vienur, čia 
kitur. Vykstančių pamaldų tvarka buvau visiškai paten
kintas ir rūpinausi, kad kaip galima greičiau viskas būtų 
sutvarkyta ir laiku atsitrauktume saugesnėn vieton. 
v Pamaldos baigėsi. Vyrai išpažintį atliko ir priėmė 
Svenčiausiąjį. Prisiartino iškilmingas priesaikos priėmi
mas. Prieš altorių pakopoje buvo pastatyta taburetė, 
užtiesta trispalve. Ant jos buvo padėtas kryželis ir mano 
trumpasis ginklas. Dvasininkas pusbalsiu, bet aiškiai ir 
įspūdingai skaitė priesaikos tekstą. Mes, iškėlę dešines, 
tyliai kartojome priesaikos žodžius. Dievo akivaizdoje 
tvirtai pasižadėjome teisingai ir ryžtingai tęsti pradėtą 
kovą prieš okupantą, kuris, pamynęs po kojomis visus 

• Dievo ir žmonių įstatymus, negailestingai naikina visa, 
kas yra šventa, kilnu ir brangu. Pirmasis prisiartinau ir 

pabučiavau kryželį, trispalvę ir ginklą. Tą pat padarė visi vyrai. Po to trumpu, bet didžiai 
prasmingu dvasininko žodžiu baigėsi iškilmingas aktas. Padėkojom ir netrukus vėl 
atsidūrėme Noškūnų miško prieglobstyje ... " TSŽ nr. 21 (226) 

Tarp gerų santykių 
negeri dalykai 

Lenkija užsimojusi keisti lietuvišką raidyną 

Lietuvai daromas didžiu
lis spaudimas prie 32 lietu
viškų raidžių pridėti dar 116 
naujų raidžių. Seimo nariai 
verčiami nesilaikyti Konstitu
cijos, Seimo nario priesaikos 
ir 120 metų gyvuojančią lietu
vių kalbos abėcėlę paskandin
ti tarp mažai kam reikalingų 
naujų raidžių. Niekur daugiau 
pasaulyje to nėra. Lenkiškų 
raidžių nėra JAV, Vokietijos, 
BraziJijos, Prancūzijos, Angli
jos, Cekijos, Latvijos ir kitų 
valstybių dokumentuose, kur 
gyvena didesnis lenkų skai
čius, nekalbant apie Ukrainą, 
Gudiją, Rusiją. Jeigu č, š, ž 
pradėtume rašyti cz, sz, rz, 
pažeistume ir sutartį su Len
kija "vartoti savo vardus ir pa
vardes pagal tautinės mažu
mos kalbos skambesį". 

Europos sąjungos įstaty
mai gerbia kultūros ir kalbų 
įvairovę, kultūros paveldą, 

valstybės teritorinį vientisu
mą, o Lenkija reikalauja jį pa
žeisti, rytų Lietuvoje vėl kuriant 
teritorinę autonomiją gaivi
nant okupacijos padarinius. 
Negalioja joks įstatymas ar 
kitas teisės aktas priešingas 
Lietuvos respublikos Konsti
tucijai, negalioja ir atskirų 
(net ir aukštų) valdininkų ne
teisėti pažadai Lenkijai. Ra
šybą gali pakeisti tik tautos 
referendumas. 

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė: "Lietuva 
mano, kad mes tarpukariu 
okupavome Vilnių, o mes taip 
nemanome". Per gedulą dėl 
L. Kačinskio ir kitų žūties 
Lenkijos kunigas P. Natane-

kas Vilniuje Lietuvos lenkams 
aiškino: "Gyvenate Lenkijos 
žemėse". Lenkijoje įkurtas 
Lietuvos pavardžių lenkinimo 
štabas nepripažįsta Lietuvos 
respublikos teritorijos vienti
sumo ir prieškarinę Lietuvos 
respubliką vadina Kauno Lie
tuva. Tai strateginio partnerio 
akivaizdus melas ir istorijos 
klastojimas, nukreiptas prieš 
Lietuvos valstybin~umą. Ne
rimsta Vilniaus ir Salčininkų 
rajonų autonomininkai, kurie 
ketvirtus metus nesilaiko teis
mų sprendimų ir gatvių pava
dinimus ir vietovardžius rašo 
ne vien valstybine kalba, kaip 
reikalauja Lietuvos įstatymai, 
o okupantų suslavintomis for
momis. LR Seimui pasirinkus 
Konstituciją atitinkantį (ir 
kompromisinį) Vardų ir pa
vardžių rašymo dokumentuo
se įstatymą, liberalai ir jų tal
kininkai ėmė raudoti: "As
menvardžių rašyba traiško 
Lietuvos autoritetą" (nors ap
verktos užsieniečių pavardės 

Nukelta į 4-tą psl. 



Gedulo ir Vilties diena Vilniuje 
Lietuvoje šimtai tūkstan

čių žmonių įvairiuose rengi
niuose paminėjo dvi skau
džias įsimintinas datas - prieš 
70 metų (1940 metų birželio 
15 d.) prasidėjusią Lietuvos 
okupaciją ir 1941 m. birželio 
14 d. - lietuvių trėmimus į 
Sibirą. 

Vilniuje, Naujosios Vil
nios geležinkelio stotyje, iš 
kur į Sibiro platybes ir mirties 
lagerius užkaltuose vagonuo
se išvežta tūkstančiai Lietuvos 
žmonių, yra paminklas, s~ir
tas šiam įvykiui įamžinti. Cia 
ir vyko minėjimas ir tremties 
aukų pagerbimas. 

Sąjūdžio organizuota ei
sena Vilniaus gatvėse visiems 
priminė apie sovietinės oku
pacijos pražudytus šviesuolius 
ir kovotojus už Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą. Są
jūdžio ir rezistencijos vetera
nų, vilniečių eisena sustojo 
Lukiškių aikštėje. Kalbėtojai, 
tarp jų ir europarlamentaras, 
Sąjūdžio garbės pirmininkas 
Vyt. Landsbergis, pasisaky- Viršuje - paminklas Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje, 
muose priminė apie iškovotos skirtas lietuvių tremties aukoms pagerbti; apačioje - Lietuvos 
Lietuvos nepriklausomybės valstybės vadovai Nepriklausomybės aikštėje: (iš kairės) pir
kainą ir kiekvieno lietuvio pa- masis Lietuvos vadovas Vyt. Landsbergis, Seimo pirm. l. De
reigą ją stiprinti savo darbu ir gutienė, prezidentė D. Grybauskaitė, premjeras A. Kubilius, 
savo gyvenimu. Bernardinai.It krašto apsaugos ministerė R. Juknevičienė 

Kompleksų nelaisvėje 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Troškimus, motyvus, prisi
minimus, nuslopintus ir iš
stumtus į pasąmonę, ir, pačiai 
asmenybei nesuvokiant, da
rančius poveikį jos elgesiui, 
psichoanalitikai vadina kom
pleksais. Dešimtmečius prie
varta ar pamaloninimais vi
suomenei diegti elgesio būdai 
paliko mūsų visuomenei komp
leksus, kurie skatina būti el
getomis, ponais, vagimis ar 
sovietinio paveldo garbinto
jais. Sovietmečiu būti ponu, 
nors visi vadinosi draugais, 
reiškė priklausyti komunistų 
partijai, naudotis atitinkamo
mis pagal nomenklatūros ran
gą privilegijomis, naudotis ne
liečiamybe, valdyti neparti
nius piliečius. Partinei no
menklatūrai priklausė įmonių 
bei įstaigų vadovai, kolūkių 
pirmininkai, komunistų parti
jos sekretoriai. 

Nusavinusi nekilnojamą 
turtą, gamybos priemones, ne 
vagystės, o atviro apiplėšimo 
pavyzdį parodė sovietinė san
tvarka. Valstybės požiūrį į 
nuosavybę be skrupulų per
ėmė visuomenė, todėl į vals
tybės nuosavybę žiūrėjo ati
tinkamai: vogė slapčia kiek 
įmanė, valstybės turto neger
bė, netausojo. Vieša elgetystė 
sovietmečiu buvo uždrausta, 
prilyginta valkatavimui. Ta
čiau savaip buvo įteisinta, ka
dangi niekas nedraudė iš "ge
rojo pono" (partijos, ūkių va
dovų) prašyti, žemintis, gauti, 
už ką reikėjo atsilyginti viešo
mis liaupsėmis ar išdavikiš
komis paslaugomis. 

Prievartinio ateizmo tam-

soje dešimtmečius ugdyta vi
suomenė priverstinai prarado 
gebėjimą skirti gėrį nuo blo
gio, nuodėmės sąvoka net iš 
žodyno buvo ištrinta, liko tik 
nusižengimai sovietiniams įsta
tymams, tarp kurių didžiausi 
- priešinimasis marksistinei 
ideologijai, sovietinei santvar
kai. Su atgauta nepriklauso
mybe minimas "ugdymas" bei 
elgesio prisiminimai iškart ne
išnyko, bet nuėjo į pasąmonę 
ir mūsų gyvenime akivaizdžiai 
pasireiškia pono, vagies, elge
tos bei kitokiais kompleksais. 
Elgetos kompleksą, kaip ak
tualų visuomenei, ypač sunk
mečiu, dera svarstyti plačiau. 

Seniau tikru elgeta buvo 
laikomas ligotas, dėl fizinės 
negalios nesugebantis pats 
pasirūpinti maistu, drabužiu 
bei būstu žmogus. Dabar el
getystė tapo savotišku verslu, 
parazituojančios gyvensenos 
būdu. Didžioji dabartinių el
getų dauguma yra savotiški 
hedonistiniai buržua, kurių 
verslas - elgetystė, o malonu
mai - tinginystė, girtuoklystė. 
Tuos elgetas sutiksime gat
vėje, prie šventovių, žmonių 
susibūrimo vietose ar vaikš
čiojančius tiesiog į butus. Juk 
jei esi pensinio amžiaus, gauni 
pensiją, jei esi invalidas - in
validumo pensiją, o jei esi 
sveikas, ieškok darbo, o ne 
duonos, - turėsi duonos. Tik 
mulkiams ir kvailiams turbūt 
skirti pranešimai, kad di
džiausias nedarbas esąs kaime 
ir dėl to - nepakeliamas skur
das, elgetystė. Kokiais laikais 
buvo, kad žmogus, turėdamas 
žemės lopinėlį, būtų bedarbis 
ar skurstų? Net sovietmečiu, 

kai už darbadienius atlyginda
vo grūdų saujomis, o prieso
dybiniam sklypui skyrė 15 ar 
60 arų, šeimos iš tų arų išgy
veno. Dabar mažiausia žemės 
norma - 3 ha, o nuomoti gali 
kiek nori ir labai pigiai. Tik 
štai, kaip traktorių ar užsie
nietišką kombainą įpirksi, 

kaip <legalais apsirūpinsi? O 
kodėl negerbiami kaimo be
darbiai, kastuvą ir kauptuką 
pamiršot, kodėl arkliuką į 
Arklio muziejų uždarėt? 

Pramonėje ir žemės ūkyje 
sovietinė valdžia didžiąją dalį 
uždirbtų lėšų nusavindavo ir 
tik vaizduodavo, kad už darbą 
atlygina, todėl ir darbininkas 
bei valstietis taip pat tik vaiz
davo, kad dirba. Darbo našu
mas todėl buvo mažesnis tik 
Kuboje. Taip įpratino prie tin
ginystės. Valdžia dar vaizdavo, 
kad gyventojams duodavo: 
nemokamą išsilavinimą, ne
mokamą gydymą, nusipelniu
siems - nemokamą būstą, ta
loną deficitinei prekei nusi
pirkti, šieno pagrioviuose pa
sišienauti, miško malkoms pa
sikirsti, paskolindavo trakto
rių sklypeliui suarti. Nusavino 
kilnojamą ir nekilnojamą tur
tą, tačiau tai buvo seniai, pa
simiršo, o duodavo nuolat (iš 
to, žinoma, ką nusavindavo). 
Tik reikėjo prašyti, užsitar
nauti, žemintis. 'Ilumpai tariant, 
visi elgetavo, o "geras ponas" 
duodavo. Kadangi elgeta nie
ko neturi, jam visko trūksta, 
visko reikia, o jei ką ir turi, 
jam reikia to, ką kitas turi, o 
jis neturi. Ir nori ne užsidirbti 
(jis tinginys), o kad kas jam 
duotų. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Gedulo ir vilties diena 
Lietuvos miestuose bir

želio 14 d. minint Gedulo ir 
vilties dieną vyko okupaci
jos, genocido ir sovietmečio 
represijų aukų pagerbimo 
iškilmės bei kiti šiai dienai 
skirti renginiai. Vidurdienį 
sostinės Nepriklausomybės 
aikštėje vykusioje Valstybės 
vėliavos pakėlime dalyvavo 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė, seimo pirmininkė Ire
na Degutienė, premjeras 
Andrius Kubilius. Iš ten da
lyviai žygiavo Gedimino 
prospektu iki Genocido au
kų muziejaus, kur dalyvavo 
okupacijos, genocido ir so
vietmečio represijų aukų 
pagerbime. 

Prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties memo
rialo surengta Atminimo va
landa, o pavakare Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro kie
melyje vyko Atminimo va
landos koncertas. Vėliau 
Vilniaus arkikatedroje ba
zilikoje buvo aukojamos 
Mišios. 

Birželio 9 d. prasidėję 
Gedulo ir vilties dienai bei 
Lietuvos okupacijos 70-me
čiui paminėti skirti renginiai 
tęsėsi iki birželio 16 d. Sei
mo parodų galerijoje buvo 
rodomi filmai apie sovietų 
okupaciją ir tremtį bei su
rengtas iškilmingas okupaci
jos 70-mečio paminėjimas sei
mo visuotiniame posėdyje. 
Varėnos rajone esančiame 
Ūtos kaime, prie buvusios 
pasienio užkardos, birželio 
15 d. pagerbta pirmoji so
vietų invazijos į Lietuvą auka 
- pasienietis Aleksandras 
Barauskas. 

Seime birželio 16 d. su
rengta Baltijos šalių 1940-
ųjų okupacijai ir prijungimui 
atminti skirta tarptautinė 
konferencija "1940 m. Balti
jos šalyse: geležinė uždanga 
nusileidžia". 

Sąjūdžio eisena 
Birželio 13 d. Lietuvos 

Sąjūdis Gedulo ir vilties die
ną bei Lietuvos okupacijos 
70-metį paminėjo eitynėmis 
ir demonstracija. Keli šimtai 
Lietuvos Sąjūdžio organi
zuotos eisenos dalyvių su Są
jūdžio, Lietuvos ir kitomis 
vėliavomis Gedimino pros
pektu žygiavo nuo Katedros 
iki Lukiškių aikštės. Kolonos 
priekyje judėjo Lietuvos vė
liava ir įvairiais plakatais, iš 
kurių vienas vaizdavo A. 
Hitlerio ir J. Stalino "san
tuoką", padabintas automo
bilis "Žiguli". 

Tarp pirmųjų eisenos da
lyvių buvo Šaulių sąjungos 
atstovai, rankose nešę ket
virtuoju-šeštuoju praėjusio 
amžiaus dešimtmečiu NKVD 
nužudytų tarpukario Lietu
vos vyriausybės narių, iški
lių dvasininkų, generolų 
portretus. 

Lukiškių aikštėje, į kurią 
pasuko eisena, apie 300-400 
žmonių susirinko į demons
traciją, skirtą Lietuvos so
vietinės okupacijos ir prijun
gimo 70-mečiui paminėti. 
Susirinkimas pradėtas nuo 
scenos skambėjusia daina 
Kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka. Vėliau giedotas 
Lietuvos himnas, kalbėjo 
gausiais plojimais sutiktas 
europarlamentaras, Sąjū
džio garbės pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, premjeras 
Andrius Kubilius, seimo na
riai, kiti visuomenės veikėjai. 

Naujas gen. prokuroras 
Birželio 15 d. prisiekęs 

naujasis generalinis proku
roras Darius Valys sakė siek
siąs maksimalaus atvirumo 
su Kauno įvykiais susijusiose 
bylose ir pats prižiūrėsiąs 
ikiteisminio tyrimo kontrolę 
ir užtikrinsiąs "tyrimo kryp
čių pagrįstumą". Jis ketina 
sudaryti darbo grupę, kuri 
paruoštų ikiteisminio tyrimo 
duomenų skelbimo standar
tus ir sukurtų dokumentą, 
tvarkantį šią sritį. Kol kas 
ikiteisminio tyrimo duome
nų atskleidimo visuomenei 
sritis yra be potvarkio. 

D. Valys iki šiol vadova
vo Akmenės rajono apylin
kės prokuratūrai. 37 metų 
A. Valys yra baigęs Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą. 
Akmenės rajono prokura
tūrai jis vadovavo nuo 2001 
m. gruodžio. Prieš tai kele
rius metus ėjo šios prokura
tūros prokuroro pareigas. 
Prieš tapdamas prokuroru 
dirbo Akmenės rajono poli
cijos komisariate tardytoju. 
Gen. prokuroro vieta buvo 
laisva nuo vasario vidurio, 
kai iš generalinio prokuroro 
pareigų atsistatydino Algi
mantas Valantinas. 

Šalpa pabėgėliams 

Atsižvelgdama į Kirgizi
joje ir Uzbekijoje kilusią hu
manitarinę krizę, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 
pabėgėlių šiose šalyse reik
mėms skirs 50,000 litų. Lėšos 
skirtos iš Užsienio reikalų 
ministerijos Vystomojo bend
radarbiavimo ir paramos de
mokratijai programos. Jos 
bus pervestos Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komi
tetui. Lietuva kartu su kito
mis ES šalimis ir tarptautine 
bendruomene reiškia susirū
pinimą dėl smurto ir kon
frontacijos Kirgizijos pieti
nėse Ošo ir Džalal-Abado 
provincijose, kur aukų skai
čius siekia 187. Dar apie 
2,000 žmonių yra sužeista. 

JT agentūrų duomeni
mis, Uzbekijos sieną kirto 
apie 100,000 pabėgėlių iš 
Kirgizijos, daugiausia mote
rų ir vaikų. Dar apie 300,000 
žmonių buvo privesti palikti 
savo namus šalyje. RSJ 
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Gegužės mėn. Turonte, Prisikėlimo parapijoje įvyko Kanados 
lietuvių katalikių moterų draugijos 19-asis suvaliavimas. Pir
moji suvažiavimo diena buvo skirta skyrių ir šalpos darbų 
ataskaitoms, rinkimams. Antrąją dieną suvažiavimo dalyviai 
ir svečiai išklausė žurnalistės, rašytojos A. Žemaitytės paskai
tą Lietul'is krikšlionis mours laikysena sol'ietinis okupacijos 
Lietuvoje metais, dalyvavo agapėje. Draugijos narė A. Sungai
lienė (apačioje dešinėje) perskaitė paskaitos tekstą, nes pati 
autorė dėl sveikatos neahyko. Prie agapės stalo KLKMD su
važiavimo dalyvės ir svečiai (iš kairės): kun J. Šileika, OFM, 
Lietuvos pranciškoną Šv. Kazimiero provincijos provincijolas 
A. Kungys, OFM, Prisikėlimo parapijos klebonas ir KL.KM 
draugijos dvasios vadas kuo. A. Simanavičius, OFM, trečias 
iš dešinės - naujasis Prisikėlimo parapijos klebonas J.M. 
Žukauskas, OFM Ntrs. n Puterienės 

Tarp gerų santykių negeri 
dalykai 

Atkelta iš 2-ro psl. 

seniai rašomos užsienio kalba 
- S. Gudavičius, Kauno diena, 
2010.IY.9), "Man gėda dėl sa
vo tėvynės" (M. Mackevičius, 
nors lenko kortą turintis Len
kų sąjungos pirmininkas Len
ltiją laiko motina), "Kodėl 
prievarta sulietuvinti pavar
des žmonių, kurie to nenori" 
(K. Girnius - 2010.IV.15, 
Delfi), nors 1000 metų čia bu
vo Lietuvos valstybė ir visos 
pavardės yra Lietuvos, o ne 
Lenltijos kultūros paveldas, 
be to, šios pavardės adaptuo
tos jau 300 metų. 

Siūlydamas "Susitaikyti 
su mintimi, kad nepasiseks jų 
sulietuvinti", K. Girnius nenu
rodė nė vienos Lietuvos insti
tucijos ar asmens, kuris tikrai 
norėtų juos "sulietuvinti". 
Kaip tipiški rytiečiai E. Jaki
laitis, Y. Savukynas ir kiti žur
nalistai neleido skelbti spe
cialistų nuomonės, kuri prieš
tarauja liberalams. l. Smeto
nienė Lietuvos ryto TV iškrai
pė Dabartinės lietuvių kalbos 
gramatikos redaktoriaus su 
autoriumi nesuderintą priera
šą, kad nelietuviškuose žo
džiuose (ypač asmenvardžiuo
se) dar pavartojamos užsie
nietišk:os raidės, nors čia kal
bama tik apie užsienio vals
tybių, o ne apie Lietuvos pi
liečių asmenvardžius. 

Tradicinę asmenvardžią 
rašybą reikalauja išlaikyti: 
l. Kalbos istorija. Daugelis 
mūsų asmenvardžių buvo lie
tuviški (baltiški), vėliau, nete
kus Nepriklausomybės, buvo 
suslavinti (iki 70% ). Vengiant 
polonizacijos, lenkiškos rai
dės iš mūsų abėcėlės pašalin
tos prieš 120 metų. Nepriklau
somos demokratinės Lietuvos 
respublikos seimas negali 

klausyti Lietuvos valstybės ir 
lietuviško rašto naikintojų: 
"Ką pradėjo kardas, tai dabar 
užbaigs raidės". 

2. Valstybinės kalbos sis
tema. Ji apginta spaudos 
draudimo laikotarpiu ir neturi 
būti griaunama nepriklauso
mos Lietuvos respublikos ran
komis. Neturi būti siaurina
mos valstybinės kalbos funkci
jos ir primetamas kitos valsty
bės raštas, simbolizuojantis ir 
UŽ<iienio pilietybę. 

3. Kultūros paveldas. 
Kultūros paveldas pradėjo 
formuotis Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ir neturi būti 
iškraipomas Lietuvos respub
likoje ir tolinamas nuo auten
tiškų formų. 

4. Konstitucija. Valstybi
nės kalbos rašto ir rašybos 
keisti neleidžia Konstitucijos 
įvadas ir 10, 14 str„ Konsti
tucinio Teismo 1991.X.21, 
2009.Xl.6 sprendimai, 1994 
m. Lietuvos ir Lenkijos drau
giškų santykių ir geros kaimy
nystės sutartis. Thi visiškai ati
tinka ir Europos sąjungos 
standartus. 

5. Valstybės interesai. 
Kalba, žemė ir papročiai -
valstybės ir tautos pamatas. 
Valstybinė lietuvių kalba vi
sais atžvilgiais visų vartotojų 
laikoma pačia tinkamiausia ir 
reikalingiausia kalba Lietuvo
je, branginama viso pasaulio 
lietuvių ir baltistų. Maždaug 
85% Lietuvos respublikos 
piliečių lietuvių kalba yra gim
toji, dar 14% gyventojų ją mo
ka ir bendrauja. Valstybinės 
kalbos vartojimo keitimas 
įneštų sumaištį ir destabili
zuotų padėtį valstybėje. 

6. Daugumos gyventojų ir 
tautinią malumų teisės. Ap
klausų duomenimis, dabarti
ne asmenvardžių rašyba pa-

tenkinti 98% Lietuvos res
publikos gyventojų, o pakeiti
mų norėtų tik 2% gyventojų 
(tik Lenkų rinkimų akcijos 
aktyvistai). Tui pažeistų 84% 
lietuvių ir 14% tautinių mažu
mų teises, kurių dauguma var
toja ne lotynišką abėcėlę. Be 
tautos referendumo Vyriau
sybė tokio projekto dėl vardų, 
pavardžių rašymo negalėjo 
siūlyti. 

7. Vyriausybės klaidos. 
Vyriausybė už savo projektą 
agitavo klaidingais argumen
tais. Pagal jos projektą prie 
32 lietuviškų raidžių prisidėtų 
ne 3 nelietuviškos raidės, o iš 
tikrųjų 116 ir tada mums ži
nomos raidės sudarytų tik 
penktadalį. Valstybinės kal
bos rašybos keitimo darbai iš 
viso per krizę kainuotų ne 3-4 
min., o dešimteriopai dau
giau. Tikriniai žodžiai ( as
menvardžiai, vietovardžiai) iš 
tikrųjų priklauso kalbos sis
temai ir paklūsta visiems kal
bos dėsniams. Prieškario Lie
tuvos respublika asmenvar
džius ne nulietuvino, bet atlie
tuvino ir tada nebuvo nelietu
viškai rašytų piliečių doku
mentų. 

8. Mes nereikalaujame 
keisti Lenkijos abėcėlės, o 
Lenkija neturi teisės reika
lauti keisti lietuvių kalbos 
abėcėlės ir rašybos. Lietuva 
negali tapti Lenkijos pakraš
čiu, todėl neteisėtai Lenkijos 
"pastangų dėka Lietuvos vy
riausybė pateikė projektą dėl 

pavardžių rašymo" (Lenkijos 
UR ministras R. Sikorskis). 

(Pakeista straipsnio ant
raštė. Red.) 

Lietuvos Slliūdis 
Lietuvos laisvės kovotoją 

siUunga 
"Vilnijos" draugija 

Naujas žvilgsnis į 
Nūrnbergo procesą 

lęsinys iš 24 nr. 

Tiesa yra tik tai, ką galima paremti jėga. Europoje, ir 
ypač Lietuvoje, įsiviešpatavo tokia "keista padėtis, kai ho
lokaustą neigiantis, ar juo abejojantis žmogus gali atsidurti 
kalėjime, o pilietis, kolaboravęs su sovietinio genocido 
"prorabais", be jokių kliūčių gali atsisėsti į valstybės prezi
dento kėdę" (ten Į!at). "Didžiausias, kone pasaulinis triukš
mas kyla, jeigu į Siaulių miesto savivaldybę išrenkamas, 
koks nors tautiškai nusiteikęs Mindaugas Murza, o laikoma 
savaime suprantamu, net pageidautinu reiškiniu, kai valsty
bės prezidentu išrenkamas buvęs komunistų partijos "gen
sekas" (ten pat, p. 239). Tumo Venclovos erezijos, kuriomis 
jis taip džiaugėsi, kai seimas, keliaklupsčiaudamas tai euro
pietiškajai Jupiterio-jaučio teisei, neįteisino 1941 Lietuvos 
laikinosios vyriausybės - tai pats tipiškiausias ir akivaiz
džiausias veidmainystės pavyzdys, kai "remiamasi ne fak
tais, o tik dvejopais vertinimo standartais, arba Jupiterio 
teise" (ten pat, p . 233). Netgi Amerika, G. Bush (vyresniojo 
laikais), kurį ilgą laiką nepripažino Lietuvos okupacijos, "iš 
esmės pasikeitė, kai reikėjo jai pasirinkti- pakilusią į lais
vės žygį Lietuvą ar M. Gorbačiovą, žūtbūt, norintį išlaikyti 
carų ir Stalino sukurtą imperiją. Ji pasirinko Gorbačiovą" 
(ten pat, p. 237) . 

Kodėl taip atsitiko? - skausmingai mąsto knygoje jos 
autorius. Jo manymu "todėl, kad vaizdžiai tariant, Antrojo 
pasaulinio karo metu Vakarų, ypač anglosaksų, demokratija 
iš baimės dėl savo ateities leidosi Tuherane, Jaltoje ir Pots
dame išprievartaujama sovietinio komunizmo, o paskui šią 
gėdą Niirnberge juridiškai įteisino, primesdama Europai ir 
visam civilizuotam pasauliui nugalėtojų moralę ir dvejopus 
reiškinių vertinimo standartus" (ten pat). 

O Lietuvoje, "Norint gražiai, patogiai įsikurti ir turtin
gai, pagarbos ir šlovės apsuptam gyventi, pirmiausia reikia 
išmokti jai rafinuotai ir kultūringai kenkti. Argi ne tokią iš
vadą padarysi, įsigilinęs, kaip mūsų valdžia sugeba tarnauti 
Kapitalui ir planingai sistemingai tolti nuo mūsų mylimų 
tautiečių? Ir tam faktų daugiau negu reikia: ant altoriaus 
keliamas Aukso Veršis, šeima nustojo būti valstybės pagrin
das; parnirštos amžiais kurtos krikščioniškosios vertybės, 
viešpatauja gobšūs, suinteresuoti tik savo kišene oligarchai 
ir biurokratai, žiojėja praraja tarp "runkelių" ir "mandari
nų'', kultūra paversta makulatūra, niekam nesvarbu, ką da
ro televizija, žiniasklaida, kur seksas ir sensacija tampa 
adoracija, kur nusikaltėliais rūpinamasi daugiau negu 
moksleiviais, kur daugiau žmonių miršta negu gimsta, kur 
didesnė užuojauta reiškiama budeliui, o ne aukai, kur be 
galo didinamos piliečių teisės, bet ne pareigos, kur gimtoji 
kalba verčiama atgyvena ir t.t. (ten pat, p. 240, 253). "Gyve
name tokioje valstybėje, kur viskas perkama ir viskas par
duodama, kur didžioji žmonių dalis išlaisvinta, anot Stalino, 
nuo chimeros, vadinamos sąžine, ir kur kažkodėl viskas da
roma, kad žmogus būtų sužlugdytas, kaip asmenybė, kad jis 
nebeliktų pats savimi" (ten pat, p. 51). "Įsigali šlėktiška 
moralė ir savimonė" (ten pat, p. 253). 

Tuigi rašytojo Jono Mikelinsk.o nauja knyga Niurnbergo 
šešėlyje - tai mūsų postalinistinės epochos, iki šiol valdomos 
Stalino dvasios, veidrodis, naujoje šviesoje parodantis 
Nūmbergo procesą ir jo pasekmes pasaulio istorijos raidai. 

Tus pasekmės gali tapti apokaliptinėmis, Stalino dvasią 
pridengus globalizmo skraiste, jeigu ir toliau Europa ir 
Amerika plauks savo gerovės upėmis pasroviui, nesipriešin
damos didžiausiam pasaulyje Blogiui, jeigu ir toliau vado
vausis nugalėtojų morale ir dvejopais reiškinių vertinimo 
standartais. 

O Lietuvai ši knyga- tai pavojaus varpo gausmas, per
spėjantis, kad galime pasitikėti tik savimi, savo jėgomis, sa
vo Tu.uta ir jos valia. Ištikus negandai pagalbos iš niekur, 
kaip ir pokario Lietuvos partizanai, nesulauksime, nes Eu
ropa ir Amerika bei kitos žurnalisto H. Y. Steinfeld mini
mos šalys yra paralyžiuotos Niirnbergo - Stalino dvasios ir 
vardan savo gerovės aukos tiesą ir teisingumą. 

Tik mes patys galime pakilti iš pasmerkimo, išsigydyti 
komunizmo piktžaizdes, išravėti piktžoles iš mūsų gyveni
mo ir mūsų dvasios ir tik tada mūsų darželiuose vėl rūtos 
sužaliuos. Dabar turime galimybę. Gal jau paskutinę? Ne
praraskime jos. 

Apie tai rašytojo Jono Mikelinsko knyga. Atverkime 
plačiai jai duris į mūsų asmenines bibliotekas, į mūsų širdis 
ir protus, kol piktavaliai dar jos nesupirko ir nesunaikino, 
kaip tą darė jų pirmtakai Stalino kolaborantai. (Pabaiga) 



Kompleksų nelaisvėje 
Atkelta iš ~o psl. 

Jei ponas neduoda, ta
riamas elgeta vogė. Ir dabar 
tokių elgetų apstu, kurie šau
kia tarsi smaugiami ar rauda, 
žinoma, netikromis ašaromis. 
Apie jas - kiek plačiau. 

Į įmonę, kurioje soviet
mečiu dirbau, buvo pakvies
tas specialistas bulgaras. Be 
savo atlyginimo ir komandi
motpinigių, kuriuos pagal su
tartį gaudavo, įmonė jam dar 
mokėdavo papildomai, nes jis 
skųsdavosi, kad gyvenimas 
esąs nelengvas, pajamos ma
žos. Kai dirbdami bendrą dar
bą arčiau susipažinome ir net 
susibičiuliavome, pastebėjau, 
kad jis maitinasi saikingai, ne
pramogauja, todėl išdrįsau 
paklausti, kur jis gautus pini
gus taip greit išleidžia. Su
laukiau netikėto atsakymo: 
"Jų man visai netrūksta, ir lie
ka pakankamai, o dėl savo 
'verkšlenimo' galiu pasakyti, 
kad visi bulgarai tokie: jie ilgą 
laiką vilko turkų jungą. turkai 
viską iš jų atimdavo, todėl tur
tą slėpdavo, vaizduodavo bė
džius, įprato verkšlenti. Verkš
leno ne dėl to, kad turkų val
džia ką duotų ar užjaustų, o 
kad neatimtų. Tebeverkšle
name iki šiol gal iš seno įpro
čio, gal nenorėdami sukelti 
pavydo". Jam paaiškinau, kad 
šį bruožą turi ir lietuviai, tik 
priežastis kita: okupantas at
ėmė Laisvę, Neprildausomy
bę, žemę, gyvulius, įmones, 
gamybos priemones, atima di
džiąją dalį uždarbio, todėl 
žmogus turi verkšlenti prašy
damas padidinti atlyginimą, 
duoti būstą, pašalpą, leidimą 
deficitinei prekei pirkti. pagrio
viuose karvei šieno pasi
šienauti, malkų krosniai pa
kūrenti. Thip valdžia sau kuria 
gero pono įvaizdi, duoda neva 
nemokamą gydymą, mokslą, 
poilsį ir kitką, tik reikia že
mintis, prašyti, verkšlenti, už
sitarnauti. Thip abu priėjome 
išvadą, kad esame verkšle
nančios tautos, tik priežastys 
skirtingos ir ašaros abiem at
vejais netikros. 

Kaip bulgarai, nusimetę 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

turkų jungą. taip lietuviai -
sovietinį, verkšlenti nesiliovė. 
Verkšlenimas Lietuvoje tapo 
įpročiu, mada; jį skatina žinia
sklai~ visose valdžios struk
tūrose išlikę seni prašymų rei
kalautoj ai. Atgavome Laisvę 
ir Nepriklausomybę, atgavo
me ar atgauname nuosavybę, 
anksčiau uždarytas šventoves, 
laisvai keliaujame į užsienius, 
nebereikia mūsų vaikinams 
eiti į rekrūtus, nesižeminti 
duodant priesaiką pavergėjui, 
atsikratėme nuolatinės bai
mės būti ištremtiems ar įka
lintiems. O verkšlename vis 
tiek. Verkšlenam, kad reikia 
mokėti už įvairias paslaugas, 
kad neduoda "gero" darbo, 
kad reikia grąžinti neteisėtai 
užvaldytą turtą, verkšlenam ir 
dėl to, kad kiti neverkšlena, 
kad kažkas šoka labdaringą 
Vienos valsą, kad neturime 
to, ką kitas turi. Pasidairius 
Vakaruose, matome, kad iš 
tikrųjų sąlyginai apie 60% 
Lietuvos gyventojų skursta, 
tačiau atsigręžus į Rusiją, Gu
diją, pamatysime, kad paly
ginti gyvename ne taip jau 
blogai, ekonominiai ir sociali
niai rodikliai geresni. Panag
rinėjus skurstančiųjų sluoks
nio sudėtį, rasime, kad ten yra 
asmenų, užsiregistravusių 
darbo biržoje, tačiau turinčių 
ir važinėjančių lengvais auto
mobiliais, dalyvaujančių šešė
liniame versle . O didžiuma 
pasivadinusių elgetomis yra 
simuliantai, asocialūs asme
nys, tinginiai, girtuokliai. 

AI tos netikros ašaros nė
ra kenksmingos pačiam verks
niui? Ar neuždirbtos lėšos, 
neatlyginta labdara nežeidžia, 
neveda į aklavietę? Mokslas 
ir patirtis į šiuos klausimus at
sako vienareikšmiškai: ken
kia, žeidžia, žlugdo, nes žmo
gus gyvena taip, kaip jis gal
voja, o ne atvirkščiai. 

Marksistiniai ideologai 
kalte kalė, kad būtis yra pir
minė, o sąmonė antrinė, žmo
gaus mąstyseną apspren
džianti jo būtis, kad mąsto 
taip, kaip gyvena. Šį klaidingą 
mokymą paneigė iškiliausi 
mokslininkai ir gyvenimo pa
tirtis. Pasirodo, teigiamu arba 
pozityviu mąstymu pakeitę 
neigiamas, pesimistines min-

tis, galime įgyti stebuklingų 
galių, sulaukti teigiamų per
mainų savo gyvenime. Taip 
tvirtina pozityvaus mąstymo 
pionieriai Napoleonas Hilas, 
J ozefas Merfis, Tumas šercas. 

Mokslininkai tvirtina, kad 
90% žmogaus galių yra su
telkta pasąmonėje, o tik ma
žiau nei 10% - sąmonėje. Pa
čiame žmogaus organizme są
moningai valdomi tik penki 
jausmai, o pasąmonė valdo 
šimtus gyvybiškai svarbių jaus
mų (širdies ir kvėpavimo rit
mas, kepenų, skrandžio ir ki
tų organų veikla). Pasąmonė 
savo galias išreiškia ir išorinė
j e mūs'l veikloje, gyvenime. 
Thmas Sercas teigia: /(jekvie
nq minti, lc:iekvienq idėją, lc:iek
vieną fantaziją ir kiekvieną il
raiJkq lydi jausmai Kaip kūno 
lqstelės turi specifinę struktūrą 
ir kibernetiniais ryšiais susipy
nusios m visu kūnu priklauso 
vienos nuo kitų, lygiai taip ir 
mintys sudaro tvarkingą siste
mą. Jos siejasi vienos m kito
mis, panaJias mintis pritrauk
damos, o tas, kurios trukdo 
bendrai minčių eigos laypčia~ 
atstumiamas. /l lių pavienių 
minčių junginių galiausiai susi
daro idijos, aillcūs vaizdiniai, 
kurie, logiškai juos patikrinus 
remiantis patirtim~ duoda pra
diiq veiksmamJ, tampantiems 
realybe. Taigi realybė ilauga iš 
minčių, kitaip tariant, realybė 
yra minčių korutrukcija. Joze
fas Merfis savo knygoje Pasą
monė& galia moko: Pakeiskite 
savo mintis ir jūs pakeisiU savo 
gyvenimą. 

Esame Kūrėjo galiomis 
apdovanoti, būtį kuriame pa
tys, o žinant, kad verkšleni
mai žlugdo, patys turime kel
tis, kibti i kūrybą. Apsidairy
kime, kiek gražių pasiekimų 
jau turime, jų nematyti gali 
tik akys, kurias dar dengia te
bepučiama raudona migla, al
koholis ar netikros ašaros. 
Nuo seniausių laikų lietuvių 
tauta buvo darbšti, o ne verkš
lenanti, sunkumus įveikė pa
ėmusi "arklą, knygą, lyrą", o 
jei reikėjo - ginklą, todėl ne
tikrų ašarų reikia atsisakyti, o 
tikrąją, paprastai viešumos 
vengiančią, reikia surasti, nu
šluostyti. 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 
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Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 
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---~l KANADOS IVYKIAI 

Pensijų pertvarka 
Kanados ftnaBSų minll

terio Jim Flaherty siūlomai 
valstybinių pensijų plano 
(CPP) pertvarkai pritarė 
daugelio provinciJq ir terito
rijų atstovai, susirinkę į pasi
tarimą Charlottetown (PEI). 
Pagal J. Flaherty pasiūlymą 
nedelsiant turi būti šiek tiek 
didinami įnašai išį fondą, ir 
pensija palaipsniui didės. 
Paskutinė Ipsos Reid apklau
sa parodė, kad 43% gyvento
jų neturi santaupų, kiti 75% 
neužtikrinti pragyvenimo ly
giu senatvėje. Dabartinė ma
žiausia valstybinė Kanados 
pensija - $11,000. Tiems, ku
rie gauna mažiau, mokamas 
GIS priedas. Kanados pensi
jų fondą valdo federacinė ir 
provincijos bei teritorijų vy
riausybės, todėl būtinas vie
ningas susitarimas dėl bet 
kokių permainų. Abejonių 
dėl pensijų reformų turi Al
bertos ir Kvebeko provinci
jos. Susitarta galutinį spren
dimą priimti lapkričio mėn. 

Kanadietis, buvęs karo 
prokuroras, atsargos briga
dos generolas Ken Watkin 
pakviestas dalyvauti Izraelio 
komisijos darbe. Reikalau
jant tarptautinei visuome
nei, Izraelio vyriausybė, atsi
sakiusi tarptautinio tyrimo, 
nutarė sudaryti savo komisi
ją, ~esdama įją kanadie
tj ir š. Airijos atstovą Nobe
lio taikos premijos laureatą 
David 'Ilimble. Prieš mėnesį 
Izraelio armija sulaikė Oa
zos miesto gyventojams hu
manitarinę pagalbą pluk
dančius laivus. Susirėmimo 
metu žuvo 9 laivuose plaukę 
taikos aktyvistai, kiti buvo 
sulaikyti. Tarp sulaikytųjų 
buvo ir 3 kanadiečiai. Izrae
lio vyriausybė tvirtina, kad 
tokia blokada sulaiko ginklų 
tiekimą HAMAS organiza
cijai. Šiuo metu šiek tiek su
švelnintos jos taisyklės; į Ga
za miestą, turintį 1,5 mln. 
gyventojų, praleidžiamos 
būtinos pragyvenimui pre
kės. Jungtinių Tuutų organi
zacija ir pasaulio visuomenė 
reikalauja panaikinti trečius 
metus trunkančią palestinie
čių miesto blokadą, ištirti 
taikos aktyvistų žūties aplin
kybes. 

Kanados sveikatos mi
nisterija priėmė įstatymą, 
pagal kurį galima atšaukti 
blogus maisto gaminius pre
kyboje. Lig šiol keliančios 
grėsmę sveikatai maisto pre
kės būdavo išimamos iš pre
kybos įstaigų savanoriškai, 
pagal susitarimą; dabar vy
riausybė ir sveikatos apsau
gos įstaigos gali remtis įsta
tymu. Jame numatytos bau
dos prekybininkams, kurie 
toliau prekiaus pavojingais 
sveikatai maisto gaminiais. 

Kanados imigracijos mi
nisterls Jason Kenney pri
statė naujo emigracijos įsta-

tymo projektą. Pagal naują 
tvarką bus kontroliuojama 
imigracijos konsultantų veik
la. Pastebėta, kad apsišau
kėliai "imigracijos žinovai" 
naudojasi atvykėlių patiklu
mu ir išnaudoja juos finan
siškai. Tukiems neregistruo
tiems "konsultantams" už 
neleistiną veiklą numatyta 
iki $500,000 bauda. Kanados 
imigracijos konsultantų agen
tūra turi 1,500 registruotų 
narių, kurie veikia pagal 
esančius įstatymus. Vyriau
sybė ketina pasirašyti dvipu
sius ir daugiašalius susitari
mus kovoti su tokiomis "pa
tarėjų" grupėmis kitose vals
tybėse. Keičiasi ir pabėgėlių 
bei kitų imigrantų bylų svars
tymo tvarka. Jų bylos bus 
peržiūrimos daug sparčiau, 
greičiau priimami galutiniai 
sprendimai, atsisakant bega
linio byl'q peržiūrėjimo, taip 
sutaupant lėšų. Opozicinės 
partijos, kaip nedažnai atsi
tinka, pritarė emigracijos 
įstatymo pataisoms. 

Blair Lekstrom, Br. Ko
lumbijos lbumsų mlnlsteris, 
atsistatydino iš hl>eralų pro
vincijos vyriausybės kabine
to dėl HST mokesčio. Buvęs 
finansų ministeris tvirtina, 
kad provincijos vyriausybė 
paskubėjo priimti sprendi
mą, neišaiškinusi gyvento
jams ir nepasitarusi su jais. 
Federacinė vyriausybė skyrė 
$1 bln. mokesčių skirtumui 
padengti. Daugelis abiejų 
provincijų gyventojų, tarp jų 
netgi kalėjime esantys kali
niai, jau gavo HST čekius, 
tačiau niekas neskaičiavo, 
kiek iš tikrųjų ateityje gali 
kainuoti šis mokestis gyven
tojams. Nuo liepos 1 dienos 
sujungtas federacinis ir pro
vincijos mokestis siekia 13%. 
Išimtis daroma kai kurioms 
maisto ir higienos prekėms, 
bet pastebimai pabrangs vi
sos paslaugos ir darbai. 

Nuo liepos 1 dienos įsi
galioja Ontario provincijos 
vyriausybės nutarimas - su
mažinta nepatentuotų vaistų 
(Oeneric) kaina. Ši pertvar
ka sukėlė vaistų gamintojų 
ir vaistų pardavimo įstaigų 
pasipriešinimą; būta parašų 
rinkimo vajaus, protesto su
sirinkimų ir lai§kų, netgi gra
sinimų. Po grasinimo fiziniu 
susidorojimu atsistatydino iš 
pareigų provincijos sveika
tos ministerės padėjėja He
len Stevenson. Vaistų preky
bos įmonės gynė savo teisę i 
$700 mln. priedą, kurį pagal 
susitarimą jiems mokėjo 
vaistų gamintojai, parduo
dantys savo vaistus Ontario 
gyventojams itin didelėmis 
kainomis. Vyriausybė vaisti
ninkams už papildomas pa
slaugas skiria $300 min. Skir
tumą dėl mažesnių vaistų 
kainų pirmiausia pajus vals
tybinio Drug Bene/it plano 
nariai. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
NARYSTĖ - GERAI 
Maždaug du trečdaliai 

(71 % ) Lietuvos gyventojų 
yra patenkinti naryste Euro
pos sąjungoje (ES), rodo 
tyrimų bendrovės Spinter 
atlikta apklausa. Nepaisant 
to, didelė dalis apklaustųjų, 
vangiai domisi ES reikalais 
- 42% neturi nuomonės, 
kiek parlamentarų Lietuvai 
atstovauja Europos parla
mente. Pagrindiniais narys
tės ES privalumais apklaus
tieji dažniausiai nurodė 
praktinius bei finansinius 
bruožus: atviras sienas, gali
mybę laisvai keliauti (33% ), 
finansinę ES paramą (20% ). 
13% apklaustųjų sako besi
džiaugiantys atsivėrusiomis 
galimybėmis išvykti dirbti į 
kitas ES valstybes. Įstojimo 
trūkumų apklaustieji nuro
dė mažiau. Nepasitenkini
mą dažniau kelia uždaryta 
Ignalinos atominė elektrinė 
(18% ). 35% apklaustųjų tei
singai atsakė, kad Lietuvai 
Europos parlamente atsto
vauja 12 europarlamentarų, 
42% neturėjo nuomonės 
šiuo klausimu. 

ĮVAIKINA 
NEĮGALIUOSIUS 

Dauguma užsieniečių 
įvaikinamų vaikų iš Lietuvos 
yra specialių poreikių, pra
neša Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tar
nyba. Tarnybos duomeni
mis, iš pernai užsieniečių 
įvaikintų 146 vaikų iš Lie
tuvos, daugiau nei 100 buvo 
specialių poreikių. Didžiąją 

dalį mažų ir sveikų mažylių 
įsivaikina patys lietuviai, 
todėl šalyje vis mažėjantis 
galimų įvaikinti vaikų skai
čius užsieniečiams palieka 
galimybę įvaikinti tik spe
cialių poreikių vaikus - vy
resnius nei 8 metų, turinčius 
rimtų sveikatos sutrikimų ar 
iš didelių brolių ir seserų 
grupių. Pasak Valstybės vai
ko teisių apsaugos ir įvaiki
nimo tarnybos, kitų valsty
bių piliečių šeimos greičiau 
įvaikina tik tuo atveju, jei 
jos ryžtasi priimti iš karto 
tris ar daugiau vaikų. Lie
tuvoj e veikia 13 užsienio 
įvaikinimo organizacijų, ku
rių 4 yra Italijos, 3 JAV ir 
po l Svedijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Ispanijos, Nau
josios Zelandijos ir Kana
dos. Daugiausia lietuvaičių 
įvaikina Italijos, JAV ir 
Prancūzijos šeimos. Dėl 
įvaikinimo nuolat gyvenan
tys užsienyje Lietuvos pi
liečiai, sutuoktiniai, kurių 
vienas yra Lietuvos pilietis, 
o kitas - užsienietis, ir užsie
niečiai turi kreiptis į tos ša
lies centrinę įvaikinimo ins
tituciją arba organizaciją, 
įgaliotą veikti vykdant tarp
tautinį įvaikinimą Lietuvoje. 

PAVARDŽIŲ KEITIMAS 
Dauguma ištekančių mo

terų Lietuvoje dar renkasi 

vyro pavardę su priesaga 
-ienė, ir neatrodo, kad tra
diciniu vadinamas pavardės 
variantas artimiausiu metu 
užleis vietą šeiminės padė
ties nerodančiai pavardei su 
galūne -ė, skelbia BNS. Vil
niaus ir kitų didžiųjų šalies 
miestų civilinės metrikaci
jos skyrių vadovai nurodo, 
jog pavardės, besibaigian
čios galūne -ė, nėra populia
rios, nors galimybė pasirink
ti šeiminės padėties nero
dančią pavardę Lietuvoje 
sudaryta dar 2003 m. Re
miantis teisingumo ministe
rio patvirtintomis Vardo, 
pavardės, tautybės keitimo 
taisyklėmis, moterys pavar
dę į variantą su galūne -ė 
gali pasikeisti nebūtinai san
tuokos atveju. Pagrindiniu 
lietuvių moterų pavardžių 

darybos būdu laikytinas prie
saginis (tradicinis), rodantis 
moters šeiminę padėtį. 

RUSŲ APDOVANOTAS 
Birželio 17 d. Rusijos 

prezidentas Dmitrijus Med
vedevas apdovanojo buvusį 
Lietuvos prezidentą ir prem
jerą Algirdą Brazauską Gar
bės ordinu už indėlį plėto
jant santykius tarp Lietuvos 
ir Rusijos. Tai pirmasis už
sienio valstybės apdovanoji
mas, kai A. Brazauskas pa
sitraukė iš aktyviosios politi
kos. Vieno politologo nuo
mone, A. Brazausko apdo
vanojimas aukščiausiu lygiu 
yra išskirtinis atvejis, kuris 
gal liudija, kad Rusija po 
truputį bando pripažinti tiek 
Lietuvos vadovus, tiek jų pa
darytus veiksmus nuo Ne
priklausomybės atkūrimo. 

Praėjusių metų gruodį jam 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija paskyrė Tūks
tantmečio žvaigždę. Jis taip 
pat yra apdovanotas Vytau
to Didžiojo ordino Didžiuo
ju kryžiumi, Vytauto Di
džiojo ordinu su aukso gran
dine, Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu. Jo vardu 
pavadinta Kaišiadorių 1-oji 
vidurinė mokykla. 77 metų 
A. Brazauskas šiuo metu 
kovoja su sunkia liga. 

JEIGU RINKTŲ DABAR 
Valdanti Tėvynės sąjun

ga-Lietuvos krikščionys de
mokratai, esant rinkimams, 
pelnytų ketvirtąją vietą- už 
juos balsuotų 8.3% apklaus
tų Lietuvos gyventojų, o jų 
koalicijos partneris Liberalų 
sąjūdis būtų pen1ctas su 6.2% 
balsų. Rinkimų ribos, sie
kiančios 5%, neperžengtų 
Naujoji sąjunga (2.8% ), Li
beralų ir centro sąjunga 
(2.2% ), Valstiečių liaudinin
kų sąjunga (1.7%) ir Tuutos 
prisikėlimo partija (O.l%). 
Dar 29.6% gyventojų teigia, 
jog rinkimuose nebalsuotų, 
2.3 rinktųsi kitą partiją, o 
apie 10% žmonių į klausimą 
arba neatsakė, arba netu
rėjo nuomonės. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....---

Zuvusių karių prisiminimas 
v 

Iškilmės surengtos Lietuvių tautinėse ir Šv. Kazimiero kapinėse 

Lietuvių tautinių kapinių iškaba, už kurios matyti kapinių administracijos pastatas 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Gegužės pabaigoje JAV švenčiama valsty
binė šventė - "Memorial" diena. Ji skirta vi
suose karuose žuvusiems JAV kariams prisi
minti. Neužmiršti jie ir dvejose Čikagos lietu
vių kapinėse - Lietuvių tautinėse, įsikūrusiose 

Justice miestelyje prie Čikagos, ir Šv. Kazi
miero, esančiose pačioje Čikagoje. Prisimini
~ui buvo skirtos dvi dienos - Lietuvių tauti
nese kapinėse minėjimas surengtas sekmadie
nį, gegužės 30, o Šv. Kazimiero - per pačią 
"Memorial" šventę - gegužės 31-ąją. 

Paminklas buvusiam Lietuvos prezidentui dr. 
Kaziui Griniui Lietuvių tautinėse kapinėse 

Gražios iškilmės įvyko Lietuvių 
tautinėse kapinėse 

Šiltą (net karštą) sekmadienio rytą prie 
specialiai paruoštos estrados susirinko apie 
150 žmonių, tarp kurių buvo Don Varno Ame
rikos legiono (buvo vienas kitas iš Dariaus ir 
Girėno) posto atstovų, didelė lietuvių Šaulių 
organizacijos grupė bei būrys kitų žmonių. Iš
kilmių pradžioje surengta eisena nuo kapinių 

administracijos pastato iki minėjimo vietos. Ją 
lydėjo nedidelis orkestras. Pasiekus estradą, ant 
pakylos užlipo LT kapinių direktoriai ir svečiai. 
Buvo sugiedoti JAV bei Lietuvos himnai. 

. ~ir?1asis kalbėjo LT kapinių direktorių 
pirmmmkas Ramūnas Buntinas, į susirinku
siuosius prabilęs angliškai. Po jo angliškai ir 
lietuviškai į minėjimo dalyvius kreipėsi buvęs 
Don Varno veteranų posto veikėjas, buvęs to 
posto kapelionas, o dabar einantis Illinois 
v~stijos American Legion kapeliono pareigas 
diakonas Vytas Paškauskas. Jis priminė, kad 
Don Varno postas pavadintas 11 Pasauliniame 
kare žuvusio čikagiečio lakūno Dominyko 
Varno vardu. Kalbėtojas pabrėžė šventės pras
mę ir paminėjo, kad LT kapinėse palaidota 
tūkstančiai ne tik karo veteranų ar karių, bet 
ir kitų lietuvių, kad ir šiuo metu lietuviai bei 
kitų tautybių žmonės kovoja prieš terorizmą 
Irake bei Afganistane. Prisimintas šių metų 
kovo 2 d. palaidotas 11 Pasaulinio karo vetera
nas Vytautas Juodka, kuris buvo apdovanotas 
"Purple Heart" medaliu. 

Kalbas paįvairino jau 18 metų panašiose 
iškilmėse dalyvaujanti solistė Dalia Fanelli 
(Eidukaitė ). Ji atliko Miko Petrausko kūrinį 
Man gaila ir angliškai sugiedojo giesmę Ama
zing Grace. Keturi veteranai iššovė trijų šūvių 
salvę mirusiųjų garbei. Orkestrėlis sugrojo ke
letą kūrinėlių. Iškilmes užbaigė R. Buntinas, 
pažymėjęs, kad LT kapinės įžengė į 100-uosius 
gyvavimo metus. 2011-aisiais "Memorial" 
švent~s metu kapinėse vyks šimtmečio minėji
mas. Sia proga bus išleistas sukaktuvinis leidi
nys bei paruoštas dokumentinis filmas. 

Planai dėl LT kapinių steigimo pradėti 
ruo~t~ 1~10 m., kai Lietuvos sūnų draugystės 
susmnk1me nutarta tai įgyvendinti. Beveik 
tuo pačiu metu LT kapinių steigimo klausimas 
buvo svarstomas ir kitose to meto draugijose. 
1911 m. vasario 19 d. įvykusiame lietuviškų 
organizacijų atstovų susirinkime buvo nutarta 
steigti tokias kapines, mokėti įnašus ir pirkti 
tam reikalui sklypą. 1911 m. kovo 26 d. buvo 
gautas oficialus Illinois valstijos "čarteris". 

Siose kapinėse yra palaidota daug įžymių 
mūsų tautiečių. Kapinėse puikuojasi didžiulis 
paminklas buvusiam Aušros bei kitų senųjų 
lietuviškų laikraščių redaktoriui, visuomenės 
veikėjui dr. Jonui Šliūpui, Lietuvos preziden
tui dr. Kaziui Griniui (jis buvo čia palaidotas 
1950 m, bet 1994-siais perlaidotas savo gim
tinėje Lietuvoje. 

(Ntrs. E. Šulaičio) 
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Wasaga Beach, ON 
ŠIOS APYLINKĖS lietu

vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (ba
landis ir gegužė, 2010) rašo, 
kad klubo visuotinis metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
20 d. Valdyba pradėjo antrą 
dviejų metų kadencijos dalį. 
Buvo nutarta palikti suėjimo 
mokestį po $2, išskyrus ypa
tingas progas, taip pat prisi
dėti $100 per metus už vande
nį ir prie elektros išlaidų. Pa
sveikinom balandžio mėnesio 
sukaktuvininkus: Birutę K, 
Alfredą, Bronių Z, Viktorą N 
ir Antaną Svirplį. 

GEGUŽĖS 11 D. atšven
tėm Motinos dieną. Pritaikytą 
programą atliko Aldona Vit
kienė, Irena Punkrienė ir Al
fredas Bražys. Visoms po
nioms buvo įteiktos rožės. Vy
rai paruošė užkandžius ir vi
sus vaišino. Pasveikinom ge
gužės mėnesio sukaktuvinin-

kus: Birutę S., Cilę, Aldoną ir 
Joną Vaškevičius, Vacį ir 
Adolfą. 

VASAGOS TRADICINĖ 
GEGUŽINĖ įvyks šeštadienį, 
birželio 26, 4 v.p.p. Prašome 
paaukoti loterijai laimikių. 
Bus BBQ, loterija, alutis ir 
linksma muzika. 

LIEPOS 20 D., 2 v.p.p. 
įvyks klubo mėnesinis suėji
mas. Bus BBQ po palapinėm. 

KLUBAS sumokėjo salių 
išlaidom $250 už elektrą ir 
$100 už vandenį. Moterų bū
relis prisidėjo prie išlaidų 
sumokėdamas $250 už elekt
rą ir $600 už vandenį. Moterų 
būrelis pranešė, kad įsigyta 
nauja krosnis kavinei ir pa
keista šventovės virtuvėje pati 
seniausia. Inf. 

Hamilton, ON 
TORONTO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ CHORAS ''DAI
NA" kviečia visus į pavasarinį 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

koncertą, kuris įvyks birželio 
26, šeštadienį, 4 v.p.p. Jauni
mo centro salėje. Girdėsite 
senų ir naujų dainų rinkinį, 
paruoštą muz. L. Turūtaitės. 
Bilieto kaina $10. 

AV PARAPIJOS interneti
nis puslapis: www.parapija.ca. 

"GYVATARO" tautinių šo
kių jauniausiosios šokėjos 
kviečia visus birželio 27, sek
madienį, po antrų šv. Mišių į 
Jaunimo centro salę, kur at
liks trumpą programą. 

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. Inf. 

London, ON 
MIS SIS SAUGA MIESTE 

mirė a.a. Ona Sergautienė, 86 
m. amžiaus, mama mūsų pa
rapijos tarybos nario Laisvio
Petro Sergaučio. Jos liūdi visa 
mūsų bendruomenė kartu su 
Laisviu-Petru ir jo broliais bei 
visais giminėm. 

BIRŽELIO 27, sekmadie
nį, 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 va
karų ka!Ilpas ), o po Mišių -
JONINES su vaišėmis, jauni
mo programa ir tyliosiomis 
varžytinėmis. Ten turėsime 
prog~ pamatyti ir nugriauto
sios Siluvos M. Marijos šven
tovės pastato kertinį akmenį. 
Prašome visus iš anksto įsigy
ti bilietus Joninių V AIŠEMS, 
nes tą dieną bilietai nebebus 
pardavinėjami. Vaišių bilieto 
kaina suaugusiam $15, o stu
dentui- $10. 

DĖMESIO! Užsisakiu
siems vietas autobuse į IX 
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVEN
TĘ liepos 4, sekmadienį. Pra
šome visus tą dieną susirinkti 
nugriautos Šiluvos Mergelės 
Marijos šventovės aikštėje 

(1414 Dundas St.) 10 val. ryto. 
Ten galite palikti ir savo auto
mobilius. Autobusas nuo tos 
aikštės išvažiuos 10.30 val. ryto. 

BIRŽELIO 27, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Oną Ser
gautienę ir Sergaučių šeimos 
mirusius. Inf. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
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Lemonte, IL, Pasaulio 
lietuvių centre, įvyko Ame
rikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALI
AS) metinis susirinkimas. Jo 
pradžioje buvo pagerbti mi
rę sąjungos nariai: prieš me
tus miręs valdybos pirminin
kas Jonas Jurkūnas, inž. 
Liudvikas Kirkas ir kt. Ak
tualią paskaitą skaitė prof. 
dr. Donatas Tijūnėlis. Jis pa
pasakojo, kas vyksta mūsų 
planetoje, kaip kovojama su 
klimato ir energijos proble
momis, kokios perspektyvos 
ateičiai, ką reikia daryti ir 
kas daroma. Paskaita buvo 
paremta brėžiniais, skaičiais, 
nuotraukomis. Jis dalyvavo 
XV pasaulinėje konferenci
joje Kopenhagoje, skirtoje 
klimato kaitos problemoms. 
Konferencijos įspūdžiai at
sispindėjo paskaitoje. Popa
skaitos profesorius atsakinė
jo į klausimus. Atsidėkojant 
ALIAS valdybos vardu pa
skaitininkui įteikta Medinin
kų pilies atstatymo fondo iš
leista knyga Medininkai. Su
sirinkimas perrinko tą pačią 
valdybą, kurią sudaro: gar
bės pirmininkas Teodoras 
Rudaitis, pirm. Aurelija 
Dobrovolskienė, sekr. Vilma 
J arulienė, ižd. Birutė Micke
vičienė, vicepirm. renginiams 
- Rimas Garauskas, vice
pirm. organizaciniams rei
kalams - Albinas Smolins
kas. Į valdybą dar buvo pa
kviestos dvi naujos narės ar
chitektės - Rima Vilutienė 
ir Giedrė Gargauskaitė. Po 
susirinkimo pokalbiai bei 
diskusijos tęsėsi prie valdy
bos parengtų vaišių. 

Australija 
Adelaidės lietuvių mo

kyklos tėvų komitetas gegu
žės pirmąjį sekmadienį su
rengė Motinos dienos minė
jimą Lietuvių Namuose. Tą 
sekmadienį susirinko daug 
pietautojų. Papietavus, mo
tinoms pagerbti programą 
atliko lietuvių mokyklos mo
kiniai. Minėjimą trumpu žo
džiu pradėjo mokyklos ve
dėja Rūta Sankauskienė. 
Motinas pasveikino parapi
jos klebonas kun. Juozas 
Petraitis ir Moterų draugijos 
pirmininkė Renata Urbonie
nė. Mokiniai, pasipuošę tau
tiniais drabužiais, padainavo 
penkias dainas. Dainavimą 
pianinu palydėjo ilgametis 
mokyklos talkininkas muz. 
Algis Laurinaitis. Toliau mo
kiniai deklamavo eilėraščius 
ir pašoko tris šokius. Moki
nys Aidas Pocius paskambi
no du muzikos kūrinėlius. 
Mergaitės Chelsa ir Sasha 
Baumann, lankančios šokių 
mokyklą, pašoko po vieną 
šokį. Programa baig_}:a sušo
kant dar tris šokius. Ziūrovai 
buvo labai patenkinti prog
rama, atlikėjams atsimokėjo 
nuoširdžiais plojimais. Mo-

terų (PALM) draugijos pir
mininkė Renata Urbonienė 
apdovanojo programos atli
kėjus saldumynais ir kito
kiomis dovanėlėmis. 

Gudija 
Birutė Verkelytė-Feda

ravičienė, pasižymėjusi Gu
dijos lietuvių veikėja, atšven
tė 95-ąjį gimtadienį. Sukak
tuvininkė gimė Švenčionyse. 
Čia lankė "Žiburėlio" pra
džios mokyklą, mokėsi ir 
baigė Vytauto Didžiojo gim
naziją Vilniuje, studijavo 
Stepono Batoro universitete 
agronomijos mokslus. Veikė 
Lietuvių studentų sąjungoje, 
Šv. Kazimiero blaivybės drau
gijoj e. Darbavosi Lietuvos 
generaliniame konsulate Vil
niuje ir M.K. Čiurlionio dai
lės muziejuje Kaune. 1940 m. 
ištekėjo už gydytojo Petro 
Fedaravičiaus, susilaukė 

dviejų dukterų ir sūnaus. 
Karo metais gelbėjo žydų 
tautybės žmones. 2003 m. 
Birutė ir Petras (po mirties) 
Fedaravičiai buvo apdovanoti 
"Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiumi". 

Kaip rašoma Lietuvių 
godose, Birutės gyvenimas 
buvo sklidinas veiklos, susi
jusios su etninių žemių lietu
viais Gudijoje. Bendradar
biaudama su prof. Tadu Iva
nausku daug prisidėjo prie 
Gudijos lietuvių kalbos mo
kymosi. Ji palaikė ryšius su 
tuometiniais lietuviy. kalbos 
mokytojais Antanu Sironu ir 
Bernardu Šakniu. Ji taipgi už
mezgė ryšius su Gudijos lie
tuviais šviesuoliais Juliumi 
Valeika iš Gervėčių ir Mari
ja Kruopiene iš Pelesos. Bi
rutė rūpinosi, kad Gudijos 
lietuvių vaikai galėtų gyventi 
bendrabučiuose ir mokytis 
Lietuvoje. Keliavo po Gudi
jos lietuviškus kaimus, bend
ravo su vietos tautiečiais, ga
beno lietuviškas maldakny
ges. 1970 m. mirus prof. Iva
nauskui, lietuvybės puselė
jimo ir saugojimo darbas Bi
rutės dėka buvo tęsiamas to
liau su padidėjusia jos našta. 
1995 m. už nuopelnus Lietu
vai Birutę Verkelytę-Feda
ravičienę Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus ap
dovanojo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino or
dinu. 

Kauno Juozo Tumo Vaiž
ganto muziejuje vykusiame 
Birutės pagerbime dalyvavo 
nemažas būrys Gudijos lie
tuvių, atvykusių ją sveikinti. 
Sukaktuvininkę sveikino Lie
tuvai pagražinti draugijos pir
mininkas Juozas Dingelis, jo 
žmona Aldona, aktorius To
mas Vaisieta, aktorė Kristina 
Kazekevičiūtė, miesto vice
meras Stasys Buškevičius, 
Nepriklausomybės akto sig
natarai Algirdas Patackas bei 
Kazimieras Uoka. Iš Briuselio 
paskambino europarlamen
tarė Radvilė Morkūnaitė. JA 
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Plauksim Viešpaties laiko ir garso upe ... 

NIJOLė BENOTIENė 

Dainų šventės nuotaikomis jau 
gyvena visi dalyvaujančių chorų daini
ninkai ir, žinoma, Toronto lietuviai. 
Iki šventės beliko vos dvi savaitės. 
Susitikę draugus ir pažįstamus tik ir 
klausiame vieni kitų: ar turi bilietus, 
kurioje eilėje sėdėsi, rūpinamės, kad 
viskas kuo puikiausiai pasisektų, kad 
visi svečiai grįžtų patenkinti begaliniai 
dideliu vyr. vadovės, organizacinio 
komiteto ir visų prie šventės ruošos 
prisidėjusių darbu. 

"Patikėkite, šis darbas, šis kelias į 
Dainų šventę man asmeniškai buvo ir 
kūrybingas ir džiaugsmingas - sako 
Dalia Viskontienė - nes esu apsupta 
įdomių ir gabių meno žmonių atėjusių 
į talką šiai šventei". Dalios pakili nuo
taika, šmaikštūs posakiai, humoro pil
ni elektroniniu būdu siunčiami laiškai 
ir žinutės visiems choristams ir vado
vams buvo energijos, geros nuotaikos 
ir pasitikėjimo savimi šaltinis, skati
nantis ir įkvepiantis tolesniam darbui. 

"Su Dalia Viskontiene priešakyj 
nėra abejonės, kad šventė bus kiekvie
nu atžvilgiu puikiausiai suorganizuota. 
Beliks tik mums, dainininkams, įvyk
dyti jos viziją", - rašo Darija Deksny
tė-Powell, Aušros Vartų parapijos 
choro vadovė iš Hamiltono. O ta vyr. 
vadovės vizija šiai šventei buvo vykdo
ma ir vystoma ketverius metus ir tuos 
visus ketverius metus šalia jos buvo 
jos šeima, draugai ir visi į šventę pasi
ruošę atvykti dainininkai. Viena iš 
gausaus būrio dalyvių yra ir Dalios 
dukra Indrė Viskontaitė, choro "Ūka
na" įkūrėja ir vadovė. "Nors gyvenu 
labai toli nuo Turonto, vistiek širdyje 
pasiilgstu namų ir dejuoju karts nuo 
karto, kad taip retai matau savo Ma
mytę ir kitus artimus draugus ir šei
mos narius, - rašo Indrė. - Norėdama 
paremti Mamą, jos milžinišką darbą, 
galvojau, kaip prisidėti prie šios Šven
tės iš tolimos Kalifornijos. Žinojau, 
kad San Francisco mieste nebuvo cho
ro, bet, nors esu įsigijusi magistro 
laipsnį muzikos srityje, dirigavimo pa
tirties turėjau labai nedaug. Išsiunčiau 
žinutes keletą sykių San Francisco 
Lietuvių bendruomenės nariams, ir 
susikūrė mažas chorelis, maždaug 15 
žmonių. Pradėjom mokytis repertua
rą, ir, nors nėra "balanso" tarp balsų 
- žymiai daugiau moterų negu vyrų, ir 
nė vieno tenoro, po truputį išmokom 
dainas ir net pasirodėm Kovo 11-osios 
minėjimo proga! Mūsų grupėje visi 
labai simpatiški žmonės, visokio am
žiaus, net 2 vaikai! Ir mes visi labai 
gražiai sugyvename, mokomės ir labai 
laukiam kelionės į šventę. Tukiu būdu 
jaučiuosi arčiau prie šeimos ir draugų 
Turonte ir kitur. 

Nors aš Mamai tikriausiai nelabai 
padėjau, turbūt tik dar daugiau darbo 
daviau (ji buvo atvažiavusi ir keletą 
kartų dirbo su choru "Ūkana"), vistiek 
manau jai smagu, kad aš bandau pri
sidėti ir kaip tik įmanoma remti išeivi
jos lietuvių bendruomenę. Nežinau, 
kur toliau gyvenimas mane ves, bet ži
nau, kad Mamytė ir Turonto lietuviai 
niekad nebus per toli nuo mano šir
dies", - baigia Indrė Viskontaitė. Po 
tokių jautrių Indrės žodžių tuoj pat į 
eilę rikiuojasi panašios choristų min
tys, atspindinčios žmonių brangiausią 
dvasinį turtą, tai jausmus, prisimini-

Laiškai IX Dainų šventės belaukiant 

mus, išgyventas gyvenime akimirkas, 
kurias širdis ir vėl trokšta pakartoti, 
kaip ir tas, daug kartu kartotas dainas. 
"Labai laukiu kelionės į Turontą. ža
du susitikti su buvusia drauge, su ku
ria dirbau Vasario 16-tosios gimnazi
joje, Vokietijoje. Bus įdomu, nes nie
kad nesu dalyvavus Dainų šventėje. 

Chorų vadovės Nijolė Benotienė ir 
Dalia Viskontienė (IX Dainų šventės 
meno vadovė) jaunimo chorų semina
re Dainavoje (Manchester, JAV) š.m. 
gegutės pabaigoje džiaugėsi jaunimo 
stropumu Ntr. L. Landsbergio 

Laukiu tos progos. Bus smagu!", - ra
šo Dalia Grybinas, choras "Ūkana". 

"Laukiu šventės, nes visada miela 
pamatyti žmones iš įvairių vietovių. 
Tuip pat bus proga padainuoti su 
dukra ir vaikaite, kurios atvyks iš toli
mesnių miestų", - rašo Rauda Gela
žienė iš Klyvlando choro - "Exultate". 
Violeta, kažkada gyvenusi Turonte, o 
dabar Kalgaryje rašo: "Ne tiek laukiu, 
kiek jau dabar džiaugiuosi, būdama 
didelės lietuviškai dainuojančios 
bendruomenės dalis. Dainuojam gi 
visi! Nors kol kas ir atskirai. Jau dabar 
šilta, kai pagalvoju, kad sutiksiu drau
gus ir pažįstamus, apsikabinsim - ran
kom ir daina, ir kartu plauksim ta be
galine Viešpaties laiko, erdvės ir gar
so upe ... Nieko papildomo nesitikiu iš 
rengėjų, žinau kaip visi dirba ir stengia
si. Noriu savo šiltais jausmais ir žo
džiais kiek palengvinti juos spaudžian
čią įtampą ir jeigu reiktų pagalbos -
esu pasiruošus padėti". Vilius, taip 
pat iš Kalgario choro, laukia šventės, 
tikisi sutikti daug malonių žmonių iš 
kitų bendruomenių, džiaugiasi proga 
susipažinti su Turonto miestu, padai
nuoti ir šauniai pasilinksminti. Už
tikrinimui, pabaigai dar prideda, kad: 
"Viešbutį ir bilietus skrydžiui jau esa
me užsisakę". 

Iki širdies gelmių graudu iš džiaugs
mo skaitant Beverley mintis, kurios 
ainiai Lietuvą paliko daugiau kaip 
prieš 100 metų: "I am looking for
ward to my trip to Toronto, to meet
ing atbers of Llthuanian heritage, and 
to learning about a country and cul
ture that m.y grandparents had to lea
ve behind over a hundred years 
ago. My family is also looking for
ward to this trip, since it will be a kind 
of family reunion, and a time to ex
plore a new city and our cultural her
itage. I am hoping that there will be 
lots of cultural things to discover at 
the crafts booths, and that there might 
be maps and or directions on sight
seeing in Toronto. (Although, I guess, 
I should look up things on the web)" 
- mintimis dalinasi Beverley Flaherty 
iš San Francisco Kalifornijos choro 
"Ūkana". VJ.Ską, ko tikisi Beverley iš 
šventės rengėjų, ji tikrai ras Turonto 
Dainų šventėje, ypač kai lietuviškos 

prigimties šauksmą ji girdi ir nešasi 
širdyje iš tolimos senelių praeities. 

"Labai laukiu kelionės į Turontą 
dėl įvairių priežasčių. Nuo jaunystės 
dienų, masiniai lietuvių suvažiavimai, 
ar tai būtų šokių ar dainų šventės, jau
nimo suvažiavimai ar jubiliejinės sto
vyklos, subūrė nepaprastai daug išeivi
jos lietuvių ir įrodė, kad pastangos iš
laikyti lietuvybę buvo vertingos ir pra
turtinančios. Vėliau, kai sukūrėme 
šeimas, norėjome, kad ir vaikai pajus
tų paveldą, kurį mūsų tėvai brangino 
ir mums perdavė. O dabar, kai vaikai 
užaugo ir paliko šeimos lizdą, mums 
visvien rūpi dalyvauti tokiuose rengi
niuose, nes per metų metus esame su
~arę nepaprastai daug draugysčių. 
Sventės suteikia progą tas draugystes 
atnaujinti ir kartu dalintis lietuvybės 
turtais, ne tik su šeima bet ir su gimi
nėmis ir draugais. Esu tikra, kad Tu
ronto šventė bus nepaprastai sėkmin
ga, nes pažįstu didesnę dalįjos organi
zatorių. Jie daug metų yra pašventę 
lietuvių kultūros išlaikymui. Suprantu 
koks didelis yra jų darbas ir pasišventi
mas (nes dažnai pamirštame, kad vis
kas yra daroma nemokamai), todėl 
laukiu progos juos apkabinti ir iš visos 
širdies padėkoti", Eglė Laniauskienė 
- "Exultate". Eglė chore dainuoja 
daugiau kaip 20 metų, bet šiai šventei 
į choro gretas ji prikalbino ir savo vy-

šo: "Tikiuosi pamatysim Lletuvos res
publikos prezidentę. Gal atvyks Lletu
vos televizijos darbuotojai ir, nufil
mavę visą koncertą, parodys jį per 
Lietuvos televiziją". 

Pasiruošimo darbai labai rimtai 
vyksta visuose choruose. Štai jaunimo 
chorų vadovai Saulius Kliorys ir Liu
das Landsbergis gegužės 28-30 d.d. 
savaitgalį, Dainavos stovykloje buvo 
suorganizavę jaunimo chorų "mini" 
šventę, kurią D. Viskontienė pavadi
no Vilties Jventė. Jaunimas dirbo ypa
tingai gražiai, rimtai ir drausmingai. 
"Skaičiuojam dienas ir likusias repeti
cijas, o ypač laukiame atvykstančių 
svečių į mūsų puikų kraštą ir gražų 
miestą, - rašo Turonto jaunimo choro 
atstovė Viktorija Benotaitė. - Daina
vos savaitgalio metu mūsų jaunimo 
choras susipažino su daugelio puikių 
dainininkų iš kitų miestų, daug daina
vom, daug įspūdžių parsivežėm, todėl 
dabar ir vėl norime sueiti ir dainuoti 
kartu." 

Tikrai nepastebėsime, kai ateis ta 
diena ir visi vieningai atsikvėpę už
trauksime dainą ... bet prieš tai reikia 
išklausyti dar vieno svarbaus vyriau
sios vadovės D. Viskontienės paliepi
mo, kuris yra: - "Visi choristai dabar 
jau turi padėti knygas į šalį ir pradėti 
suprasti, kad jie yra atlikėjai, jie yra 
dainininkai, kurie turi galvoti, kaip 

Jaunimo chorų seminare Dainavoje (Manchester, JAV) gegužės pabaigoje 
dalyvavo ir būrys torontiečią 

rą Marių, kuris irgi prisipažįsta, kad -
"Labai laukiu kelionės į Torontą, nes 
pirmą kartą dalyvausiu Dainų šven
tėje ne kaip žiūrovas, bet choristas ir 
tikiuosi, kad patirtais jos įvykiais ir 
įspūdžiais galėsiu dalintis su šeima, 
giminėmis ir draugais", - rašo Marius 
Laniauskas - "Exultate". 

Mūsų kaimynai hamiltoniečiai, 
stebėdami iš šono drąsina torontiečius 
nesijaudinti, nes viskas bus kuo pui
kiausiai. Irena Vasiliauskienė tiki, kad 
Dainų šventės organizatoriai yra pa
rinkti geriausi. "Neturiu jokių abejo
nių - viskas turėtų praeiti sėkmingai. 
Linkiu daug sėkmės visiems vadovams 
jų darbuose", - baigia Irena, o R. So
lovienė dar prideda: "Laukiam šven
tės ir tikime, kad viskas praeis stebuk
lingai, be jokių problemy ir komplika
cijų. Getting excited!". Zibutė Vaičiū
nienė, irgi iš Hamiltono, visą dėmesį 
skiria dainai Nebuvo tai žemė ir rūpi
nasi, kad tik visi sklandžiai ją sudai
nuotume, o Virginija Lukavičienė ra-

geriausiai atlikti kūrinį, kad sugebėtų 
perduoti klausytojams dainos mintį, 
nuotaiką, jos muzikinį skambesį ir 
viską ką jie jaučia širdyse. O klausyto
jai irgi turi būti pasiruošę eidami į to
kį renginį". 

Labai teisingai, sakykim, važiuoji 
aplankyti istorinėmis vertybėmis tur
tingą miestą pasiskaitęs ir susipažinęs 
apie jo istoriją, į jį nuvykęs supranti ir 
įvertini žymiai daugiau, negu tik šiaip 
dairinėdamasis aplinkui 

Apie šią šventę, internetiniame 
tinklalapyje www.dainųsyente.or2 yra 
daug medžiagos, aiškinančios šventės 
scenarijuje ir režisūroje naudojamus 
simbolius, istorinę medžiagą, mūsų 
tautos papročius, tradicijas ir amžiais 
kauptą dvasinį turtą dainose. 

Thigi mielieji, paruoškime save, 
kad iš šios šventės grįžtume ne tik 
šventiškai nusiteikę, bet ir dvasiškai 
turtingesni tiek žiniomis, tiek jaus
mais. Iki pasimatymo Turonte, Dainų 
šventėje "DAINA AŠ GYVENU". 



Vardai lemia laimę? 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Daugelis mūsų šalyje renkamų vardų ne
lietuviški. Tarp jų nemažai slaviškų, Įtt"aikiškų, 
lotyniškų, angliškų, žydiškų. Kodėl? Salia tra
dicinių lietuviškų vardų apstu naujadarų iš lie
tuviškų žodžių (Rasa, Miglė, Ugnius ir pan.), 
vertinių į lietuvių kalbą (Auksė - Aurelijos 
vertinys) ir į juos panašių bei tapusių vardais 
ir pavardėmis dėl tam tikrų ryšių su Lietuva 
(Aistis, Gudaitis, Prūsaitis, Kuršaitis ir kt.). 

Esti daugybė vardų, turinčių dvi kilmės 
traktuotes (lietuvišką ir kitatautę): Saulius -
biblinis vardas ir kartu lietuviškas, Bartas -
trumpa vardo Bartolomėjus forma, bet kartu 
vardo Bartvydas trumpinys arba genties pava
dinimas, Ieva - biblinis ir kartu lietuviškas 
vardas pagal ievos medį. 

2009 m. daugiausia naujagimiams tėveliai 
parinko vardus, nieko bendro neturinčius su 
lietuviška tradicija: Emilija, Augustė, Ema, 
Deimantė, Airidas, Brunonas, Leira, Tairidas, 
Filotėja, Ulestinas, Kamilė, Gerda, Karolina, 
Dovydas, Nojus, Deivis, Kajus, Gvidas, Gajus. 
Vis mažiau vardų pratęsėjų, kurie turėjo seno
vinius senelių ar močiučių vardus. Jauni tėvai 
gėdijasi lietuviškų vardų šaknies. Ir restoranus 
bei klubus pavadina svetimybėmis: New York, 
Indija, Cicilija, Gravity, Forum Palace ir kt. 

Liaudiško humoro ir pasišaipymo daž
niausiai sulaukia žmonės su nelietuviškos kil
mės vardais, kaip antai: "Ei, Barbora, lipk per 
tvorą - gausi vištų porą"; "Kelkis, Mauša, jau 
išauša"; "Ona - gera žmona, davė duonos su 
smetona pėtnyčios rytą, katės aplaižytą"; 
"Petriukas - trumpas drūtas kaip plaktukas". 
Bernai šmaikštauja apie kaimo mergelę, ne
stokojančią vyrų dėmesio. "Pas Daratą suko 
ratą", kitai irgi tenka: "Elžbiet, jau saulelė 
popiet. Elžbieta kieta, bulbienė praskiesta". 
Merginos nelieka skolingos: "Kazys ožys di
džiaragis, džiaugės ožką darže radęs. Ožka 
paskavojo, Kazys apsraudojo". Ir taip be galo, 
be krašto ... 

Pavardžių "turgų" galima aptikti daugely-

Ir duonos mums atriek 
(TĖVO Atminimui) 

Prieš mirtį Tau sapnavosi arkliai 
Ir pap rūdėj žąsų naminių klyksmas ... 
Praskrido, šniokšdami spamais krankliai, 
Ir pajutai - pasaulis tolsta, nyksta. 

O taip giliai arei, kasei, tikėjai! 
Ir klojai pamatus ne šimtmečiui vienam ... 
Su obelim, kaip su žmona, kalbėjai, 
Dėkojai protėviams, nusilenkei dievams ... 

Tavęs nebėr, bet Tu vėl atsisėski 
Galustalėje ir duonos mums atriek ... 
Iš nebūties mums ranką dar ištieski, 
Mintis slaptąsias ir godas atspėk ... 

Yra danguj mėnulis, saulė, žvaigždės, 
Yra mūs meilėje vieta Tau pastovi ... 
Kažko ten eglė vis ūlyčioj dairos? -
Per laiko ūkanas pas mus Tu ateini ... 

Alfredas Guščius, Vilnius 

je valstybių. Tai ne juokai, o labai rimtos įstai
gos, užsiimančios asmenvardžių prekyba. Pa
gal jūsų norą už tam tikrą atlyginimą ju~s pa
rinks tinkamiausią vardą ir pavardę. Atsivertę 
Lietuvos telefonų knygą, vien su Jono vardu 
rasite dešimtis Jonaičių, Petraičių, Vasiliaus
kų, Juozaičių. Įsivaizduokite, kad tarp trijų 
šimtų Jonų Vasiliauskų jums reikia rasti kaž
kieno rekomenduotą vadybininką Joną Vasi
liauską. Ką daryti? Pvz. Danijoje panaši pa
vardė yra Hansen, Larsen, Petersen. Greta jų 
stovi Kristensen, Jorgansen, Olsenai. Hansų 
Hansenų ten begalė. Tai tapo galvos skausmu 
ne tik šių vardų bei pavardžių savininkams, bet 
ir darbdaviams, diplomus išduodančioms moks
lo įstaigoms. Nenuostabu, kad už tam tikrą 
atlygį Danijoje sėkmingai veikia įstaigos, siū
lančios naujas pavardes ir vardus tradicines 
pavardes turintiems danams. 

Lietuvoje kai kurios bėdos mažesnės, arba 
taip tik atrodo, kol pats su jomis nesusiduri. 
Galima atlikti paprastą bandymą: užtenka įra
šyti kieno nors (dar įdomiau - savo) vardą ir 
pavardę į Google interneto paieškos sistemą ir 
prieš akis išsirikiuos koks tuzinas ben
dravardžių ir bendrapavardžių. 

Renkant kūdikiui vardą, neretai gali būti 
sunku apsispręsti, nes tėvus visada veikia šei
mos, draugų, aplinkinių, svarbių mums 
žmonių nuomonė. Dažnai ne tik netrūksta 
informacijos, dargi susipainiojame jos gau
soje. Internetas, žiniasklaida, knygos, mo
kymo įstaigos, mūsų socialinio rato žmonės, 
organizacijos - tai šaltiniai, kurie suteikia 
reikiamos informacijos, tačiau jos gausa ne 
visada palengvina sprendimą. Aplinka, ku
rioje gyvename ir veikiame, sparčiai kinta. 
Kas buvo aktualu vakar, nebūtinai aktualu 
šiandien, ir dar daugiau tikėtina, kad nebus 
aktualu rytoj. Dažnai turime keletą vardo 
parinkimo kelių, todėl svarbu sugebėti tiksliai 
įvertinti pasirinkimus. Senovės lietuviai vengė 
duoti savo atžaloms nelietuviškus vardus, nes 
tikėjo, kad nuo vardo parinkimo priklauso 
žmogaus laimė. 

Tėvo biografija 
(Skirta Tėvo dienai) 

Arė, akėjo, sėjo. 

Ki,rto rugį, vežė į kluoną. 
Prakaitu šlakstė grūdą kiekvieną. 
Didelei šeimai raikė duoną. 

Mylėjo vaikus, Tėvynę, 
Gerbė senolius. 
Sakė tik tiesą gryną. 
Už nugyventą dieną Dangui dėkojo. 

Raudonam tvanui užplūdus 
Darbščios rankos nusviro; 
Įbruko į gyvulinį vagoną 
Ir išgabeno į Sibirą. 

Sugrįžęs paėmė kastuvą, 
Vėl žemelę pureno ... 
Dabar džiaugiasi iš Amžinybės, 
Kad ilsisi Tėvynės kalnely. 
Algimantas Zolubas, Vilnius 

Nendrių ugnies skulpturų paroda 
Gegužės pabaigoje Kuršių 

nerijos valstybiniame parke 
Juodkrantės gyvenvietėje vy
ko 7-oji tarptautinė nendrių 
ugnies skulptūrų stovykla. 
Lietuvos ir Latvijos skulpto
riai dirbo ir dalijosi patirtimi 
kūrybinėje studijoje, surengė 
nendrių skulptūrų parodą. 

Dirbiniai iš nendrių vėliau pa
virto ugnies deglais. Nuo se
novės laikų nendrės buvo nau- -
dojamos žvejų namų stogams, . . . .- l • • • v• 

o šiuolaikiniai menininkai iš jų kuria skulptūras Ir Įvamas formas. Nuotraukoje nendnms Zlf

gas Kuršių nerijos įlankoje tuojau pavirs liepsna. SK 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus paveikslų gale

rijoje gegužės 21 dieną pra
sidėjo vokalo rečitalių ciklas 
Dainų ratas, skiriamas vokie
čių kompozitoriaus, Lieder 
žanro genijaus Robert Schu
mann (1810-1856) gimimo 
200-osioms metinėms. Pir
mojo koncerto atlikėjai buvo 
norvegų baritonas Stein Skjer
vold ir pianistė Giedrė Mu
ralytė-Eriksonė. Programoje 
Šiaurietiški susitikimai skam
bėjo norvegų klasiko Edvard 
Grieg bei šiuolaikinio kom
pozitoriaus Ragnar Soder
lind kūriniai balsui ir fortepi
jonui. 

Antrojo rečitalio birželio 
4 dieną programoje - Robert 
Schumanno vokalinis ciklas 
Moters meilė ir gyvenimas ir 
kiti jo kūriniai balsui ir 
fortepijonui. Programą atli
ko Valstybinės premijos lau
reatė Sigutė Stonytė (sopra
nas), pianistas Jurgis Karna
vičius bei muzikė Sandra 
Fleišer. Birželio 11 dienos 
koncerto, pavadinto Gražus 
vakaras, programoje skam
bėjo prancūzų kompozitorių 

Claude Debussy (1862-
1918), Hector Berlioz (1803-
1869), Gabriel Faure (1845-
1924 ), George Bizet (1838-
1875), Jean-Philippe Ra
meau (1683-1764), Andre 
Gretry (1741-1813) bei Jean
Baptiste de Lully (1632-
1687) kūriniai balsui ir for
tepijonui, baroko arijos ir 
XIX š. Melodie. Programą 
atliko Asta Krikščiūnaitė 
(sopranas), pianistė Audro
nė Kisieliūtė bei muzikologė 
Laimutė Ligeikaitė. 

Po šio "Dainų rato" tarps
nio rečitalių ciklas sugrįš ru
denį. Koncertai ir tada vyks 
penktadieniais. Programų 
atlikėjai bus Lietuvos muzi
kos ir teatro akademijos so
linio dainavimo katedros 
studentai, Lilija Gubaidu
lina, Rygos operos teatro so
listė Antra Bigača, pianistas 
Zentis Zilbergas. 

Panevėžio Juozo Milti
nio dramos teatras gegužę 
dalyvavo Turkijos Trabzono 
mieste vykusiame tarptauti
niame Juodosios jūros vals
tybių teatrų festivalyje. Fes
tivalio uždarymo dieną teat
ras parodė naujausią režisie
riaus Sauliaus Varno spek
taklį, inscenizaciją Levo Tols
tojaus apysakos Kreicerio so
nata motyvais. Pasak teatro 
vadovo Rimanto Tereso, at
stovauti Lietuvai tarptauti
niame festivalyje, kuriame 
dalyvauja garsūs teatrai iš 
Vokietijos, JAV, Ispanijos, 
Italijos, Rusijos ir kitų vals
tybių, yra garbė ir didžiulė 
atsakomybė. 

"Muzika virš senamies
čio" - pirmą kartą Vilniuje 
rengiamas festivalis vyks il
giausiais vasaros vakarais, 
nuo birželio 19 iki liepos 23 
dienos, po atviru dangumi 
Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus amfiteatre, 

kuriame sėdimų vietų yra 
per 900, o stovimų kita tiek. 
Festivalio pradininkas Justas 
Šervenikas (dirigento Ro
berto Šerveniko sūnus) tei
gia, kad festivalio misija - po
puliarinti klasikinę muziką. 

Festivalio pradžios kon
certe birželio 19 dieną prog
ramą atliko vienas įdomiau
sių pianistų Denis Matsuje
vas, kuris grojo tik prieš ke
letą metų atrastus Sergej 
Rachmaninovo kūrinius. Lie
pos 2 dienos koncerte pasi
rodys mezzosopranas Ieva 
Prudnikovaitė, kuri šiuo me
tu dirba Vokietijos Esseno 
miesto operos teatre. Liepos 
9 dieną pasigirs ir džiazo im
provizacijų, kada koncertuos 
Vokietijos saksofonų kvarte
tas "Blat Sax Quartet". Lie
pos 16 dieną dainininkas Me
rūnas Vitulskis, pianistas J. 
Šervenikas ir aktorius Jonas 
Braškys rengia vakarą, skirtą 
Robert Schumanno kūrybai. 
Baigiamajame koncerte lie
pos 23 dieną pasirodys Rusi
jos Paganiniu vadinamas 
smuikininkas Maksim Fedo
tov ir Lietuvos kamerinis 
orkestras, diriguojamas Ro
berto Šerveniko. Programo
j e Johann Sebastian Bach, 
Piotr Čaikovskio, Antonio 
Vivaldi muzika. 

Austrijos operetės žvaigž
dė dainininkė Erika N avic
kaitė-Maj stor atvyko į dvy
liktą "Sugrįžimų" festivalį. 

Kartu su dainininkais, teno
ru Kęstučiu Alčauskiu ir ba
ritonais Deividu Staponkum 
ir Raimondu Baranausku 
bei pianiste Aušra Motuzie
ne, ji dainavo gegužės 12 
dieną Lietuvos valstybinėje 
filharmonijoje Vilniuje, o 
gegužės 15 dieną - Kauno 
filharmonijoje. Dainininkė 
jau septyniolika metų gyve
na Austrijoje, bet yra daina
vusi Lietuvoje viename iš pir
mųjų "Sugrįžimų" festivalių. 

Šį sykį jinai dainavo austrų 
kompozitoriaus Robert Stolz 
(1880-1975) dainų ciklą. 

Erika Navickaitė baigė 
Lietuvos muzikos akademiją 
kartu su Violeta Urmanavi
čiūte, bet po to jų keliai išsi
skyrė. Violeta išvyko stažuo
tis į Muencheną, o Erika 
metus stažavosi Kopenha
goje, 1993 metais gavo pa
siūlymą dirbti Badeno teatre 
Vienoje (Austrija). Ten stro
piai atidirbo septynerius me
tus, išmoko vokiečių kalbos. 
Lietuvoje buvo išmokusi ne 
tik dainuoti, bet ir šokti, net
gi fechtuotis, bet operetės 
tipo dainavimą ji turėjo mo
kytis Austrijoje. Dabar jau 
daugelį metų būdama nepri
klausoma dainininke, gali 
rinktis repertuarą ir teatrus. 
"Dainuoju operetes ir ope
retinius koncertus, - pasakoja 
dainininkė, - nedainuoju daug 
operos, nors kartais dainuoju 
Mozartą, kurio muzika yra 
švelni dainininko balsui, tarsi 
jį gydo". 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% Amerikos dolerilĮ 
3 metlĮ „.„„„.„„„.„.„„„„„ 1.75% sąskaita 0.20% 

4 metlĮ „„„„„„.„„„.„„„.„. 2.00% Amerikos dol. GIC 
5 metlĮ „„.„„„.„„„.„„„.„„. 2.50% l metlĮ term. ind 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., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

Asmenines paskolas 
nuo „.„„„.„„„„„„.„„„„„.„. 5.00o/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 RAMOS') 
Toronto ON, M8W l CS 

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

Kalbos politika 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Lietuvių kalbos instituto 
Kalbos skyriaus darbuotoja 
R. Misiūnaitė kalbėjo apie 
naujų įvairios .k:il.m.ės reiškinių 
poveikį lietuvių kalbai šian
dien. Pastaruoju metu lietu
vių kalboje vyksta cyškūs ir in
tensyvūs pokyčiai, kuriuos 
skatina globalizacijos veiks
niai ir ypač anglų kalba. Šie 
pokyčiai apima įvairias lietu
vių kalbos vartojimo sritis, vi
sus kalbos lygmenis ir ym su
siję su įvairių socialinių grupių 
kalbos vartotojais Lietuvoje ir 
emigracijoje. Lietuvių kalbos 
likimas labiausiai priklausys 
nuo to, kaip bus palaikomas 
kalbos specialistų ryšys su vi
suomene, kiek tas ryšys bus 
gyvas, paremtas racionaliais 
sprendimais ir abipuse pagar
ba. Valstybė tokiam ryšiui turi 
sukurti tvirtus teisinius ir ma
terialius pamatus. 

Valstybinės lietuvių kal
bos komisijos pirmininkė I. 
Smetonienė kalbėjo apie nyks
tančios kalbos požymius. Siuo 
metu rengiamos naujos lietu
vių kalbos gairės, kurios įver
tins naujus iššūkius kalbai, 
ypač internetinės kalbos atsi
radimą. Reikėtų, kad Lietu
voje atsirastų kalbos inspek
toriai visose savivaldybėse bei 
inspekcija Vtlniuje. Sie žmo
nės atliktų kalbos stebėseną -
kaip kinta kalbos vartosena. 
Reikia inventorizuoti kalbą, 
atsižvelgti į gyvenimo diktuo
jamus pokyčius. Daug dėme
sio reikalauja mokomoji me
džiaga vertėjams. Dabar ruo
šiamas Vertėjų vadovas, ren
giamas naujas Frazynas, šie 
dokumentai pasitarnaus geri-

nant vertimus į lietuvių kalbą. 
Mūsų svarbus uždavinys -
skatinti visuomenę domėtis 
kalba, o visa ko šaknys yra -
šeima. 

Dėl olmpadjos žalos 
atlygiaimo 

Kalbėjo URM Rytų kai
mynystės politikos departa
mento dir. J. Grinevičius. Šis 
klausimas esąs visada nagri
nėjamas istorinės atminties 
kontekste. Vyksta polemika 
su Rusija, vyksta ir diskusijos 
su sąjungininkais NATO. Su
pratimo Vakaruose nėra daug. 
Prieš keletą metų išvis nebu
vo supratimo, ko mes siekia
me, kai kurie įsitildnimai dar 
iki šiol yra išlikę. Mes siekia
me, kad stalinizmo vykdyti 
nusikaltimai būtų pripažinti 
kaip ir nacizmo. Lietuvos 
reikalavimai atlyginti okupa
cinę žalą yra pagristi ir teisėti, 
įteisinti ne viename teisinia
me dokumente. URM su
pranta, jog šis klausimas bus 
ilgas procesas. Diplomatai šį 
klausimą kelia nuolat dviša
liuose susitikimuose su Rusi
jos pareigūnais. Tuip pat sie
kiame, kad Rusijoje platesnė 
visuomenė suprastų šią prob
lemą. Reikėtų specialaus pa
tarėjo prie vyriausybės šiam 
klausimui. Šiuo metu yra ren
giama teisinė bazė (sukurta 
darbo grupė) kaip Lietuvos 
piliečiams išieškoti žalos atly
ginimo dėl okupacijos gau
nant nemokamą teisinę pa
galbą. 

2000 m. kainomis skaitinė 
žalos suma buvo 800 bln. JAV 
dolerių. Tiesioginė žala - 20 
bln. JAV dolerių, nors šie 
skaičiai nėra oficialiai Lietu-
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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 

vos vyriausybės patvirtinti. Ši 
tema Rusijos pusėje yra pri
imama nepalankiai, klausimo 
nagrinėjimą atmeta, nors 
1991 m. Rusija sutartimi oku
paciją pripažino. Yra ir pozi
tyvių poslinkių. Per A Kubi
liaus susitikimą su V. Putinu, 
šis klausimas buvo paliestas, 
buvo pasiūlyta Rusijos pusei 
kurti Pasitik.ėjimo forumą. At
rodo, kad pavyks tokį konsul
tacinį forumą įkurti. Veikia 
istorikų komisija - nepoliti
zuota institucija, kur išlaiko
mas Rusijos pusės susidomėji
mas šia tema. Pasiūlymas Pa
saulio lietuvių bendruomenei 
- reik.ia galvoti apie naują 
idėją, kuri sutelktų lietuvius 
pasaulyje. Kaip pavyzdys -
Lietuvoje organizuojama "Mi
sija- Sibiras". 

PLB pirmininkė R. Naru
šienė išsakė susirūpinimą, kad 
šie klausimai buvo keliami jau 
prieš dešimt metų JAV LB -
LRS komisijos rezoliucijose, 
prašant kuo skubiau patvirtin
ti žalos sąmatos pavirtinimo, 
bet tos rezoliucijos nebuvo įgy
vendintos. Ir žala būtų pateik
ta ne tik Rusijai, bei ir kitoms 
institucijoms - JT ir kitur. Pa
saulio lietuvių bendruomenė 
yra pasiryžusi padirbėti, bet 
reikia ir Lietuvoje atlikti daibus. 

Visuomenės informavimo 
klausimai 

Seime svarstomas Visuo
menės informavimo įstatymas 
sukėlė didelį susidomėjimą 
dėl interneto straipsnių ko
mentarų sutvarkymo. Prieita 
išvados, kad Lietuvoje kol kas 
priimtų taisyklių nėra. 

Lietuvos radijo ir televizi
jos (LRT) generalinis direk
torius A. Siaurusevičius pra
nešė, .kad Lietuvos valstybinis 
radijas ir televizija veikia 6 
kanalais - 3 TV ir 3 radijo. 
LRT šiuo metu negauna fi
nansavimo "LTV World" ka
nalui iš valstybės biudžeto, to
dėl tai lieka paties transliuo
tojo rūpesčiu. "LTV World" 
rodoma 24 val. per parą. Pa
grindinis bmožas - kultūros 
programos. Apimtis - š. 
Amerika ir Europa iki Uralo. 
Neprašoma lėšų programos 
kūrimui, naudojamos savos 
programos, bet mokama p~
dovams - Prancūzijos ir šve
dijos bendrovėms. Priimtas 
sprendimas pradėti kanalo 
uždarymo procedūrą, nes ki
tos atsakingos Lietuvos insti
tucijos finansiškai neremia. 

Anot A Siaurusevičiaus, 
televizija, nors ir brangus da
lykas, bet prieinamiausia pa
siekti didelį skaičių lietuvių. 
Yra transliuojamos progra
mos vaikams, Daugelis netur
tingesnių kraštų turi palydo
vines programas pasauliui. 
Bendra i§laidų suma siektų 
iki 2 min. litų per metus. 'Thi 
gailina išspręsti, klausimą na
grinėjant dėmesingai ir iš
saugojant transliaciją. Jis ra
gino suprasti valstybinį trans
liuotoją kaip Lietuvos kultū
ros dalį. (Pabaiga) 
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Nebeturėsiu už ką balsuoti? 
Buvusi premjero Gedimino Kirkilo vyriau

sybė nuščiuvusi stebi, o kartais meta nevisada 
pagrįstus kaltinimus naujajai Andriaus Kubi
liaus vyriausybei. Bet čia jau mūsų - rinkėjų 
kaltė, kurie okupacijos metais praradę tautinį 
orumą, pilietinę nuovoką balsavome už eksko
munistus, abonimentininkus ar nieko bendro 
su politika neturinčius asmenis. Tud iš tos 
marmalynės, kurią mes pribalsavome į seimą, 
Tėvynės sąjungai - krikščionims demokratams 
formuojant valdančių daugumą didelio pasi
rinkimo nebuvo. 

Koalicijos sąjungininkai labai blogi ir ne
patikimi, bet geresni už likusius. Su jais teks 
kartu dirbti, priiminėti įstatymus, ieškoti bend
rų sprendimų norint išgyventi krizę, apie kurią 
dabar taip daug kalbama. Neišvengiamai teks 
priimti daug ir nepopuliarių, mums nepatin
kančių, įstatymų. Klaidų kažin ar bus išvengta? 
Jau dabar kai kurie naujosios vyriausybės 
sprendimai kelia abejonių, o kartais ir pagrįstą 
pasipiktinimą. Daug kalbėta apie solidarumą, 
diržų veržimąsi. Tučiau tai liko tik kalbomis, ir 
įvairaus rango valdininkai, tame tarpe ir seimo 
nariai, pamiršę visas krizes, pirmiausia rūpi
nasi savo kišenėmis. Tuisėjai, prokurorai, ne
galintys imti mažesnių atlyginimų, priemokų 
ir priemokėlių, lygiuojasi į savo kolegas senbu
vėse Europos sąjungos valstybėse, tačiau ne
mato, kad ir tie, kurie uždirba po 700 ar 1000 
litų per mėnesį irgi gyvena Europos sąjungoje 
ir yra verti tokios pat pagarbos ir žmogiško 
orumo nežeminančio at-

bei politinius principus. Liko tik viską aprėpi
antis pragmatizmas. 

Deja, prie to prisideda ir ši vyriausybė. 
Nemokšiškumu, politiniu bei ideologiniu 
trumparegiškumu reiktų vadinti nesugebėjimo 
bulvarinių leidinių atskirti nuo kultūrinių ir 
bandymu apmokestinti juos vienodais mo
kesčiais. Pasirodymų renginiai, leidiniai Žmo
nės, Panelė, Gyvenimo būdas, neatliekantys 
švietėjiškos misijos, o ugdantis naujus man
kurtus, turėtų gelbėti valstybės biudžetą, bet 
tai negalėjo būti taikoma kultūriniams leidi
niams. Leidiniai Kultūros barai, XXI amžius, 
Tremtinys, laviruojantys ant bankroto ribos, 
ugdo pilietiškumą, patriotizmą, grąžina mus 
prie dvasinių vertybių. Jie turėtų būti valsty
bės remiami. 

Tėvynės sąjungos - krikščionių demokratų 
partijos lektoratas vadovaujasi amžinosiomis 
vertybėmis, valstybingumo idėja ir turi istori
nę atmintį. Norisi dabartinei seimo daugumai, 
vyriausybei, einančiai sunkiu erškėčių keliu, 
palinkėti nedaryti klaidų, ryžtingai taisyti 
esamas klaidas ir nepamiršti, kad iš jų teisin
gumo išsiilgusi laukia tauta. Kaip parodė 
paskutinieji rinkimai, jūs didelei tautos daliai 
buvote vienintelė ir paskutinė viltis, tad nenu
vilkite jų. Priešingu atveju, tie rinkėjai, ku
riems Lietuvos laisvė, valstybingumas ir pado
rumas yra vertybė, nebeturėsime už ką bal
suoti, o politikams tai bus paskutinė gulbės 
giesmė politinėj arenoj. S. Burba 

lyginimo. 
Čia būtų verta priminti, 

kad skęstant laivui, laivo kapi
tonas pirmiausia pasirūpina, 
kad visai laivo įgulai užtektų 
vietos gelbėjimosi valtyse ir 
tik paskutiniam įgulos nariui 
palikus laivą, jeigu liko valtyse 
vietos ir laiko, gelbėjasi pats. 
Tačiau mūsų valdžia nejaučia 
atsakomybės ir, krizės akivaiz
doje palikusi skęsti savo 
rinkėjus, ramiai jau plūdu
riuoja saugiose valtyse. Turint 
galvoje solidarumą ir norą iš
vengti skaudžių politinių bei 
socialinių pasekmių, apie atly
ginimų mažinimą valdinin
kams seimas turėtų nekalbėti, 
bet juos iš tikrųjų mažinti. Tui 
daryti reikia ryžtingai ir sku
biai. Žinant, kad didžioji vi
suomenės dalis gyvena už mi-

MARGUTIS Parcels 

nimumą, ir paties aukščiausio 
Lietuvos valstybės pareigūno 
atlyginimas neturėtų viršyti 
5000 litų. Tui būtų panašu į 
solidarumą. Na, o ta ekono
minė krizė, apie kurią nebesi
nori ir kalbėti, yra mūsų verty
bių ubagystės pasekmės, į ku
rią atėjome ignoruodami 
ideologiją politikoje, istorinę 
patirtį, moralines nuostatas 

JO'IVA CONSTRUCT'ION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531. 

4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. birželio 2, 16,30 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o tee. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

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

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

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

Verčia dokumentus iš a nglų į lietuvių ir iš li etuvių į angl ų ka lbą 

(Federalinės va ldžios akredit uo ta vertėj a) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F 647 435 7528 E info@milmantasimmigratio n.com 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Nea pmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.65% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamos 1. 10% 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.00% 
1.65% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.25% 

"Pla nas 24" Kasd ien inių 
palūkan ų čeki ų / 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 
Aukštesni 

nuoši mčiai ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

po l ūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.40% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamos 0.95% 
l metų JAV doleri'! 0.40% 

TERM INUOTI 
IN DĖLIAI 
30-89 d ienų 
90-1 79 dienų 
180- 269 d ienų 

•------------• 270-364 d ienų 

JAV DOL E RIŲ KASDIEN I N I Ų 1 metų 

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

PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 
Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.25% 1---------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.25% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.10% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintam ųj ų pa lūkanų 

l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1------------1 5 metų 

1.25% 
1.65% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENIN ĖS PASKOLOS 
5 .0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būti keičiami be jspėjimo 

MH 
PARAMA ASMENINIS RI BOTAS KREDITAS 

7.0% ir aukščiau www.par a ma.c a 

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

LIETUVIU KR E D I TO KOOPERATYVAS PARAM'A 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~~.i(t-~ ............. --\tt-~· .;"".į..::..-·~ 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 
Dainius RUŽEVIČIŲS, 

Laurynas R. MISEVICIUS 

Š.m. balandžio 30-gegu
žės 2 d.d. Klyvlande, OH, vy
kusiose jubiliejinėse ŠAL
FASS žaidynėse pirmavo Ka
nados sportininkai krepšinio 
"A", žemesnėje - krepšinio 
"B" bei moterų komandų gru
pėse. Čia stipriausi buvo To
ronto "Vyčio" klubo žaidėjai. 
Pirmąkart ŠALFASS žaidynių 
vyrų stipriausiame "A" ko
mandų lygyje varžėsi ir nese
niai pasibaigusios Čika~os lie
tuvių krepšinio lygos ( CLKL) 
čempionai BC "Kunigaikščių" 
krepšininkai. Jie žaidynėse iš
kovojo vieną pergalę, patyrė 
2 pralaimėjimus. 

BC "Kunigaikščių" ko
manda turėjo grumtis su būsi
maisiais ŠALFASS žaidynių 
nugalėtojais Toronto "Vyčio" 
krepšininkais. Pataikę net 29 
baudos metimus iš 32, "Vy
čio" krepšininkai pergalę 
šventė rezultatu 88:62. "Kuni
Ę_aikščiai" neatsilaikė ir prieš 
Cikagos "Lituanica-11" krep
šininkus, kuriems pralaimėjo 
72:108. Nors trečiose rungty
nėse ČLKL nugalėtojai rezul
tatu 107:88 laimėjo prieš Te
xas "Senų krienų" komandą, 
prastesnis tarpusavio rungty
nių taškų santykis neleido či
kagiečiams toliau tęsti kovos 
dėl medalių. Visas tris perga
les "A" pogrupyje iškovojo 
Toronto "Vytis", o su jais to
liau varžybas (dėl geresnio 
įmestų ir praleistų taškų san
tykio) tęsė po sykį pergalę iš
kovojusios "Lituanica-11" ir 

v 

"Senų krienų" komandos. 
Kitoje - "B" grupėje stip

riausi taip pat buvo kanadie
čiai - Toronto "Aušros" krep
šininkai, kurie savo pogrupyje 
91:87 nugalėjo Los Angeles 
(CA) "Bangą", 87:59-Hamil
tono "Kovą" ir 84:81 - ČLKL 
vicečempionę "Lituanica-I" 
komandą. Antri likę "Litua
nica" krepšininkai grupės var
žybose 89:83 įveikė "Bangą" 
ir 88:64 nugalėjo Hamiltono 
"Kovą". 

Dar po vienos pergalės 
(72:57 prieš Texas "Senus 
krienus"), "Lituanica" vyrai 
suklupo pusbaigmės varžy
bose 59:72, pralaimėję "Vy
čio" krepšininkams, o po to 
pastarųjų trijų ŠALFASS žai
dynių nugalėtojai atsisakė 
žaisti rungtynes dėl trečiosios 
vietos, kuri be kovos atiteko Los 
Angeles "Bangos" komandai. 

Labai atkakliai vykusioje 
baigminėje dviejų Kanados 
komandų - "Vyčio" ir "Auš
ros" krepšininkų dvikovoje 
stipresni buvo "Vyčio" žaidė
jai, kurie po daugiau nei de
šimtmečio į "Klevo lapo" šalį 
sugrąžino pereinamąjį ŠAL
FASS žaidynių čempionų pri
zą bei išsivežė Lietuvių fondo 
kasmet įsteigiamą taurę ge
riausiai S. Amerikos lietuvių 
vyrų krepšinio komandai. Tuo 
tarpu stipriausiai JAV lietuvių 
komandai skirta LF 1,000 dol. 
parama krepšininkų pasirink
tai lituanistinei mokymo įstai
gai šiemet atiteko iš toliausiai 
atvykusiems Los Angeles 
"Bangos" atstovams, kurie mi-

Zinios iš Lietuvos 
• Po itin sėkmingo sezono 

Prancūzijoje į Lietuvą sugrį

žęs, žaidėjo ir atakuojančio 
gynėjo pozicijose rungtyniau
jantis Arvydas Eitutavičius 
ketina keletą savaičių pailsėti 
ir jau nuo birželio 30 dienos 
pradėti treniruotis su antrąja 
mūsų šalies rinktine. Su Šolė 
"Cholet Basket" klubu iško
vojęs Prancūzijos čempionų 

titulą 27-erių metų klaipėdie
tis neslepia, jog jo tikslas da
bar yra patekti į valstybinę ko
mandą ir ginti šalies garbę pa
saulio čempionate Turkijoje. 

• 18-metis Laurynas Gri
gelis pateko į Ispanijoje vyks
tančio ITF serijos "F21 Fu
tures" teniso varžybų pusiau
baigmę. Trečiąjį įvertinimą 
turintis ir 440-ą vietą ATP kla
sifikacijoje užimantis lietuvis 
ketvirtbaigmėje rezultatu 6:2, 
6:4 nugalėjo 25-erių metų Ai
rijos tenisininką B. King 
(ATP-613). 

• Londone vykstančių 
prestižinių Didžiojo kirčio 
(Grand Slam) Vimbledono 
vyrų ir moterų teniso varžybų, 
kurių prizų fondą sudaro 
13, 725 min. svarų sterlingų, 
kvalifikacinę ribą pirmą kartą 
per savo karjerą įveikė Ričar-

das Berankis. ATP klasifikaci
joje 155-ą vietą užimantis ir 
atrankoje 30-ąjį įvertinimą tu
rėjęs 19-metis lietuvis lemia
mame vyrų vienetų varžybų 
trečiame rate trijų setų kovoje 
7:5, 6:1, 6:3 nugalėjo 30-metį 
ispaną S. Venturą (ATP-129), 
kuris kvalifikacijoje buvo 
skirstytas 16-uoju. 

• Dortmunde vykusiame 
Vokietijos "Gran Prix" grai
kų-romėnų imtynių rungtyse 
įspūdingai kovojo trečią vietą 
svorio grupėje iki 74 kilogra
mų užėmęs Valdemaras Venc
kaitis. "Jame vėl pabudo 
nuožmaus kovotojo instink
tas. Valdemaras visus be išim
ties varžovus nuskraidino me
timu per dubenį, o olimpinį 
čempioną S. Guenot iš Pran
cūzijos priplojo mentėmis 
prie kilimo", - pasakojo tre
neris R. Vartanovas. 

• Čekijoje baigėsi tarp
tautinės lengvosios atletikos 
daugiakovininkų žaidynės 
"TNT-FORTUNA" - trečia

sis IAAF "Iššūkio" varžybų 
ratas. Vyrų dešimtkovės šeš
tojoje rungtyje - 110 m kliūti
niame bėgime - Darius Draud
vila buvo septintas (14,47 sek. 
- geriausias jo sezono rezulta-

v 

SALFASS taurė Kanadai 

Po ilgos pertraukos ŠALFASS taurė iškeliavo i Kanadą: vyrų krepšinio "A" lygio laimėtoja 
Toronto ''Vyčio" komanda N tr. E. Misevičienės 

nėtą piniginį prizą skyrė savo 
miesto Šv. Kazimiero parapi
joje įsikūrusiai mokyklai. 

Nors ir be pergalių, 
bet su bronza.„ 

"Vyčio" klubo sportinin
kai neapsiribojo vien šiuo titu
lu ir į Kanadą parvežė dar du 
auksinius apdovanojimus, ku
riuos iškovojo tarp 16-os "B" 
lygio vyrų komandų krepši
ninkai bei stipriausiai tarp tri
jų moterų komandų pasiro
džiusios "Vyčio" žaidėjos. 
"B" lygio baigmėje "Vytis" 
63:49 įveikė Čikagos "Li
tuanica". Treti liko "Lituani
ca-11" komandos krepšinin
kai, kuri~ 57:36 nugalėjo Klyv
lando "Zaibas-Ill". 

Moterų krepšinio varžybų 
baigmėje "Vyčio" krepšinin
kės rezultatu 53:42 nugalėjo 
jungtinę Rytų pakrantės ko
mandą, kuri čempionėms pra-

tas) ir bendrojoje įskaitoje iš 
trečiosios vietos smuktelėjo į 
ketvirtąją. Po disko metimo 
( 47,95 m - penkta vieta) Lie
tuvos atstovas šią vietą bend
rojoje įskaitoje išsaugojo. 

• Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) būsti
nėje pagerbtos svarių pergalių 
šiemet iškovojusios šalies dvi
račių tako rinktinės narės: pa
saulio rekordininkė ir čem
pionė Simona Krupeckaitė, 
pasaulio čempionato prizinin
kės Vilija Sereikaitė ir Ginta
rė Gaivenytė, jų treneriai An
tanas Jakimavičius ir Dmitri
jus Leopoldas bei dviračių 
sporto organizatoriai. VP 

PRENl!MERATORIŲ 
DEMESIUI 

Sekite savo prenumeratos baigi
mosi datą, kuri yra pažymėta ant 
laikraščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku ją at
naujinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto išlaidas. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kullešlus 

laimėjo ir grupės varžybose 
(54:68). Trečia ŠALFASS žai
dynėse liko nė vienos pergalės 
per trejas varžybas nelaimėjusi 
Toronto "Aušros" komanda. 

Stipriausi -
Niujorko jauniai 

ŠALFASS žaidynių jau
nių krepšinio varžybose daly
vavo 4 komandos - trenerio 
Stepo Žilio vadovaujama Čika
gos "Lituanica", Niujorko 
LAK, kurio spalvas gynė vie
nas perspektyviausių šiuo me
tu Amerikoje gyvenančių lie
tuvių krepšininkų Gilvydas 

Biruta (nuo ateinančio rudens 
gavęs stipendiją krepšinį žaisti 
New Jersey valstijoje "Rut
gers" universite ). 

Grupės varžybose "Litua
nica" 67:47 nugalėjo "Aušrą", 
68:42 - "Kovą" ir 58:61 nusi
leido Niujorko LAK. Pusbaig
mėje kovose Čikagos jauniai 
dar kartą rezultatu 58:31 nu
galėjo "Aušrą", tačiau pristigo 
jėgų lemiamai dvikovai. Baig
mėje "Lituanica" antrą kartą 
turėjo pripažinti LAK koman
dos pranašumą (51:62), kurios 
atstovai pelnytai laimėjo auk
so medalius. 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

Tel. tiesiogiai: 416-568-16.04 
0:(416) 236-6000 N:(416) 232-9546 
www.sutton.com kuleza@sympatico.ca 

sutton group-
assurance realty inc., 
Brokerage* . 

0 'INDEPENDEHTl.Y OWNEDAND OPERATED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

HIROPODI T ROBERTAS NEKRAŠAS 
,.. KUL O SKAUSMAI 

,.. PĖDO SKAUSMAJ 

,.. P!R TŲ DEFORMACIJOS 

»> AGŲ DEFORMACIJ OS IR 

RYBELI !AI SU IRGIMAI 

,.. ĮAUGĘ AGA I 
IAI 

• PRllMAMEVI 
._____-=-----' PLANIN IU DRAUDIMU 

• TERI L lRANKLAI 

LIGONIUS PRJJMAME: 
352 Wl ON T .. A A T R, Ont. T . (905) 648-9176 



Toronto Maironio 
mokyklos šventė 

RIMA ŽEMAITVTĖ
DelULllS 

Birželio 5-ąją Toronto 
Maironio mokykla atsisvei
kino su abiturientais. Šiais 
metais aštuntąją klasę baigė 
16, o aukštesniuosius lituanis
tinius kursus 12 mokinių. Gau
sus tėvelių, svečių būrys, susi
rinkęs į šv. Mišias Prisikėlimo 
parapijos šventovėje, o po to 
Prisikėlimo parapijos salėje į 
išleistuves, bylojo apie litua
nistinio švietimo svarbą. Šven
tėj e dalyvavo KLB vicepir
mininkas švietimo reikalams 
Vytautas Bireta, pasveikinęs 
abiturientus ir pabrėžęs, kad 
mokykla yra viena iš svarbiau
sių institucijų, supažindinan
čių su kalba, kultūra, istorija, 
tradicijomis. Išleistuvių šven
tėje taip pat dalyvavo KLB 
Toronto apylinkės pirmininkė 
Danutė Garbaliauskienė ir iž
dininkė Birutė Jurienė, Prisi
kėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM, ir kun. Jonas 
Šileika, OFM, Lietuvos garbės 
konsulas Paulius Kuras ir KLB 
pirmininkė Joana Lasienė, bu
vusieji mokyklos ir lituanistinių 
kursų vedėjai. 

Išleistuvių vakarą pradajo 
mokyklos vedėja Aldona Si
monėlienė, po kelerių metų 
pertraukos vėl grįžusi vado
vauti mokyklai, pasveikinusi 
visus susirinkusiuosius ir pa
brėžusi, kad "smagu ir lengva 
dirbti su pasiryžusiais ir en
tuziastingais mokytojais bei 
padėjėjais, kurie myli savo 
mokinius, myli savo tėvynę ir 
jos kalbą" ir padėkojusi vi
siems už "meilę, pagalbą ir tą 
bendrą tikslą: auginti vaikus 
lietuviška dvasia" bei pakvie
tusi paskaityti mokyklos tink-

l 

lalapį, tvarkomą Kazimiero 
Sendos, www.maironiomo
kykla.net. 

Po Lietuvos kankinių pa
rapijos klebono kun. Vytauto 
Staškevičiaus sukalbėtos mal
dos - vakarienė su Genutės 
Kobelskienės paruoštais pa
tiekalais. Vakaro vedėjos Ni
dos Kartavičienės šypsena ne
geso visą vakarą, o scenoj e 
kalbos keitė kitas kalbas, vie
na programa - kitą - iki pat 
vėlaus vakaro. 

Abiturientų sveikinimo 
kalbas sakė vyresniųjų ir jau
nesniųjų abiturientų mokyto
jos, apdovanojusios geriausiai 
besimokančiuosius. Mokyklos 
premijomis ir Kanados lietu
vių fondo, kuriam atstovavo 
tarybos pirmininkas Kazimie
ras Deksnys, premijomis buvo 
apdovanoti šie aštuntokai: 
Vaiva Dzemionaitė už puikias 
lietuvių kalbos žinias, stropu
mą, ypatingą drabštumą ir ak
tyvumą klasėje, Elenutė Zub
rickaitė už stropumą, akty
vumą pamokų metu ir geras 
lietuvių kalbos žinias ir Vikto
rija Tatarskytė už pažangą 
moksle ir darbštumą, KL fon
do premijomis - Linas Vilke
lis, Emilija Gutauskaitė ir 
Andrius Trussow. Specialio
mis dovanomis buvo apdova
noti aštuntokai Viktoras Mak
simavičius - už kūrybingumą 
ir Gytis Pabedinskas - už labai 
gerą pamokų lankomumą. 
Mokyklos premijomis buvo 
apdovanoti šie vyresnieji abi
turientai: Veronika Jonuškai
tė, Tomas Trussow ir Daiva 
Ramanauskaitė. 

Abiturientai buvo labai 
dosniai apdovanoti lietuviškų 
bankų. "Paramos" kredito ko
operatyvas, kurio valdybos na
rys Tomas Kuras taip pat daly-
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Toronto Maironio mokyklos aštuntos klasės abiturientai, mokytoja Rima Žemaitytė-Deluliis, 
padėjėja Vida Naudžiūnaitė 

vavo išleistuvių šventėje, kiek
vienam aštuntokui padova
nojo po 100 dol., mokslinį 
kalkulatorių ir 1,000 dol. pa
žymėjimą, jeigu suaugę jie na
mą pirks, paskolą imdami iš 
"Paramos" banko. 

Prisikėlimo kredito ko
operatyvas, kurio valdybos iž
dininkė Julija Danaitienė pa
sveikino abiturientus, dova
nojo po 25 dol., rašiklį ir už
rašų knygutę. Lituanistinių 
kursų abiturientai buvo apdo
vanoti dar dosniau: "Para
mos" kredito kooperatyvas 
dovanojo kiekvienam po 200 
dol., Prisikėlimo kredito ko
operatyvas įteikė po 50 dol., 
rašiklį ir užrašų knygutę, Ka
nados lietuvių fondas - po 100 
dol. 

Tikėkimės, kad mokiniai 
tikrai įvertins apdovanojimus 
ir lietuviškų organizacijų bei 
visuomenės dėmesį ir supras, 
kokie jie svarbūs yra lietuvių 

davė dabar septintąją klasę 
baigusiems mokiniams, "pa
gąsdindami" juos, kad aštun
toje klasėje reikės kas šešta
dienį ruošti namų darbus, mo
kytis, o mokytoja nesupras, 
kai per pamokas jie norės ap
tarti krepšinio reikalus. 

Vyresniųjų abiturientų 
vardu kalbėjo Povilas Grigutis 
ir Matas Sungaila, pažadėję 
įsijungti į darbus lietuvių bend
ruomenėj e. Puikūs buvo ir 
abiturientų pasirodymai. Aš
tuntokai su mokytoja ir padė
jėja Vida Naudžiūnaite pa
ruošė programą "Laisvės ke
lias", norėdami paminėti Žal
girio mūšio 600 metų jubilie
jų. Patys pasidarė Vytauto ka
riuomenę simbolizuojančius 
s9dus, šalmus, kardus, iš 
"Zalių lankų" dramos grupės 
(vadovė Daiva Botyrienė) ir 
vaikų choro "Gintarėliai" (va
dovė Deimantė Grigutienė) 
pasiskolino drabužių ir pui
kiausiai suvaidino ką tik iš 
mūšio grįžusių laimėtojų susi
tikimą pilyje su jų laukusiomis 
moterimis, paruošusiomis mais
to, tvarsčių, ir trumpą mūšio 
aptarimą. Aštuntokų prog
ramą baigė Vaivos Dzemio
naitės atlikta daina "Laisvė", 
skambėjusi Lietuvoje prieš 
dvi dešimtis metų, kai Lietuva 
vėl paskelbė nepriklausomybę. 
Beje, šiai progai yra skirtas ir 
šių metų mokyklos metraštis. 

klasei, kurioje dvigubai dau
giau berniukų negu mer
gaičių. 

O tada - paskutinės klasių 
nuotraukos. Blyksėjo ir tėvų, 
ir nuolatinių mokyklos profe
sionalų fotografų Dainos ir 
Romo Puterių fotoaparatai. 
Graži šventė įamžinta„. Šven
tei einant į pabaigą, mokyklos 
vedėja Aldona Simonėlienė 
medaliu už penkiolikos metų 
darbą apdovanojo Ramunę 
Stravinskienę, grafikos dar
bais - mokytojas Janet Krikš
čiūnienę ir Vicki Vingelytę už 
dešimtį darbo metų, padėkojo 
po penkerius metus išdirbu
sioms mokytojoms Brigitai 
Ručinskienei ir Editai Kruko
nienei bei atsisveikino su į 
mokyklą kitais metai nebe
grįžtančiomis mokytojomis 
Jūra Sondaite-Bucek ir Diana 
Calderon. Medaliu už trylika 
darbo metų tėvų komitete ap
dovanotas Romas Puteris, o 
grafikos darbu - Jurgis Ku
liešius, buvęs tėvų komiteto 
pirmininkas. 

Aukštesniqjų lituanistinių kursų klasės abiturientai, mokytojos Brigita Ručinskienė, Justė 
Kisielytė ir Rasa Kapeniak 

Vyresniesiems abiturien
tams šiais metais paruošti 
programą padėjo mokytoja 
Rasa Kapeniak bei abiturien
tas Tomas Botyrius, ir, kaip 
iki šiol nebuvo įprasta, dra
mos grupės "Žalios lankos" 
vadovė Daiva Botyrienė ir 
kompozitorius Valdas Ra
manauskas. Skambėjo dainos, 
iš scenos tryško energija ir 
tiek kartų pakartota "Mes 
esame laimėtojai!", kad nebe
galėjai patikėti, kad yra kitaip. 
Iš tiesų, ši mintis teisinga: lai
mėtojai yra visi, gavusieji dip
lomus. Išleistuvių epilogas -
šokių mokytojos Violetos Ka
šinas išmokytas ir aštuntokų 
išmoktas išleistuvių valsas, ku
rį ji sukūrė specialiai tokiai 

Paskutinė oficiali kalba -
tėvų komiteto pirmininkės 
Dalios Ažubalienės, o po jos 
- kalbos prie kavos puodelio, 
ragaujant lietuvišką šakotį ir 
Napoleono pyragą, skanau
jant vaisių. Didelė ir graži 
šventė baigėsi. Ją suplanavo 
mokyklos administracija: ve
dėja Aldona Šimonėlienė ir, 
kaip sakė ji pati, jos dešinio
sios rankos Birutė Degutienė 
ir Ramunė Stravinskienė, o 
gražia ją padarė mokytojai, 
mokiniai ir jų tėveliai, svečiai 
- visa lietuvių bendruomenė. 
Labai norėtųsi, kad žinių 
troškimo šventė niekad nesi
baigtų mūsų širdyse. Norėtų
si, kad kiekviena pamoka 
Maironio mokykloje būtų 
šventė ir mokytojams, ir mo
kiniams. Šventė, mokinius ap
dovanojanti žiniomis, o moky
tojus - žinojimu, kad tos ži
nios neprapuolė, bet yra pri
imtos, įsisavintos, norimos ir 
įtvirtinamos namuose, ir bus 
perduotos vėliau kitiems. Tai 
yra stiprios lietuvių bend
ruomenės išlikimo sąlyga. Pa
ti būtiniausia. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 akeshore R ad ~ . 104-3945 Doug Leaven Blvd. 

-:;;: Mi · i -auga O LSG l ~ 5 Mi i auga, N LSN OA5 
......._ __ __. www.water.idedenla l.ca "vww.9thlined ntal.ca 

bendruomenei ir kad toji 
bendruomenė laukia jų, kad 
toliau tęstų lietuvybę Kana
doje. 

Nuotaikingos buvo moki
nių atsisveikinimo kalbos. Aš
tuntokų vardu atsisveikinimo 
žodį tarusieji Vaiva Dzemio
naitė ir Viktoras Maksima
vičius prisiminė visus dešimt 
metų Maironio mokykloje ir 
raktą į aštuntąją klasę per- (Ntrs. R.D. Puterių) 
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Mes esame bejėgiai prid lemtį ir mirtį. .. 

DĖL MYLIMOS MAMYTĖS 

a.a. ONOS SERGAUTIENĖS 
netekties nuoširdžiai užjaučiame LAISVĮ-PETRĄ 

SERGAUTĮ, jo brolius ir visus gimines -

KLB Londono apylinkės valdyba 

PADĖKA 
Einu į didžią tylumą ... 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 
Kuri priims mane, kaip lauktq svečią 
Pro pilkus sutemų rūkus 
Einu pas brolius ir draugus„. 

V. Mykolaitis-Putinas 

AtA 

PETRAS BREICHMANAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėtis ir Tėtukas baigė savo že

mišką kelionę 2010 m. gegužės 17 rytą, eidamas 96-uosius 
amžiaus metus. Aa. Petras buvo ramaus būdo ir draugiškas 
žmogus. Jis mokėjo pasikalbėti su jaunais ir senais. Mes visi 
jo pasigesim.e. Palaidotas šv. Jono lietuvių kapinėse Anapi
lyje, Mississaugoje, ON. 

Esame dėkingi kun. Audriui Šarkai už paskutinį patar
navimą ir apeigas laidotuvių namuose, Aušros Vartų šven
tovėje bei kapinėse, sol. D. Radtke už giedojimą gedulinių 
šv. Mišių metu ir Danutei Enskaitienei už skaitinius. Dėko
jame L. Paš.kui už kalbą laidotuvių namuose. Ačiū sesėms ir 
broliams skautams už tokį šiltą išlydėjimą a.a. Petro i jo pas
kutinę kelionę. Ačiū karsto nešėjams. Esame dėkingi Biru
tei Stanulienei už skaniai ir gražiai paruoštus laidotuvių 
pietus pagal mūsų pageidavimus. Ačiū "Rambyno" lietu
viams už nuoširdžią užuojautą. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, atsi
lankiusiems į laidotuves, atsiuntusiems gėlių, užprašiusiems 
šv. Mišias už a.a. Petro sielą, pareiškusiems užuojautą 
mums žodžiu, raštu ar spaudoje, aukojusiems Lietuvos 
vaikams ir Tėviškės žiburiams. Jūsų draugiškumas ir nuošir
dumas niekados nebus užmirštas. Tui mus ramina ir guodžia 
sunkiomis atsiskyrimo valandomis. 

Žmona Genovaitė, sūnus Gediminas, 
dukra Giedrė ir jų šeimos 

PADĖKA 

AtA 
REGINA BRIKIENĖ

DĖDINAITĖ 
staiga palikusi šios žemės prieglobstĮ, iškeliavo i 

Andinuosius Namus 2010 m. balandžio 27 d. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui k.un. P. Mališkai už 
velionės lankymą ligoninėje ir gražias laidotuvių apeigas 
Montrealyje, Aušros Vartų parapijos chorui bei jo va
dovui A. Mickui, solistei p. Grumbinienei, jautriai giedo
jusiems pamaldų metu ir H. Celtoriui už organizacinę 

pagalbą Montrealyje. 
Gili padėka visiems, lankiusiems velionę ligoninėje, 

užprašiusiems šv. Mišias, gausiai aukojusiems Vaiko 
tėviškės namams ir Canadian Cancer Society, atsiuntu
siems gėlių, pareiškusiems užuojautą ar paguodos 
žodžius. Didelė padėka diakonui K. Ambrozaičiui už 
apeigas ir maldas kapinėse, Thronte ir šv. Jono kapinių 
administracijai už greitai suorganizuotas paslaugas. 

Ačiū visiems, visiems dalyvavusiems laidotuvių 
apeigose Montrealyje ir Turonte. 

Ji)'ras Petras, sūnūs Saulius, Gintaras, 
Jonas ir jų šeimos 

IN MEMORIAM Antanui 
Ambrulevičiui (1924-2010) 

Antanas Ambrulevičius gimė 1924 m. rug
pjūčio 9 d. Alytaus apskrityje, Miroslavo vals
čiuje, Pupasodžio kaime, ūkininkų Pranciškos 
Monkelytės ir Kazimiero Ambrulevičiaus šei
moje. Tėvai turėjo 8 ha žemės, šeimoje augo 5 
vaikai. Antanas mokėsi Pupa
sodžio pradinėje mokykloje, 
kur užbaigė 4 skyrius, o po 
metų pertraukos pratęsė 
mokslus Miroslavo 6 skyrių 
pradinėje mokykloje. 1939 m. 
mokėsi Alytaus gimnazijoje. 

1943 m. gegužės mėn. su
imtas vokiečių žandarų ir prie
varta paimtas į Vokietijos ka
riuomenę. Tučiau po mėnesio 
iš Kauno pabėgo, slapstėsi tė
viškėj e. 1944 m. lapkričio 
mėn. įstojo į MVD operatyvininkų mokyklą 
Vilniuje, kurią po metų baigė. 1945 m. gruo
džio mėn. buvo paskirtas Vilkaviškio r., Gra
žiškių vis. operatyviniu įgaliotiniu. 1946 m. ko
vo mėn. užmezgė ryšius su Tuuro apygardos 
Vytauto rinktinės partizanais. 1947 m. sausio 
mėn., turėdamas žinių apie gresiantį suėmimą, 
pasitraukė pas partizanus, davė priesaiką ir 
tapo partizanu, slapyvardžiu Vėjas. 

1947 m. kovo 20 d. mūšyje su okupantais 
A. Ambrulevičius sunkiai sužeistas ir suimtas, 
kalintas Kauno kalėjime. 1948 m. balandžio 16 
d. Kaune Pabaltijo karo tribunolo nuteistas 25 
m. lagerio ir 5 m. tremties, 5 m. atimtos pilieti
nės teisės. 1948 m. vasarą perkeltas i Vilniaus 
Lukiškių kalėjimą. 1949 m. gruodžio mėn. iš
vežtas į lagerį Intoje, vėliau kalėjo Abezėje, 
Vorkutoje (Komijoje ), o nuo 1959 m. lapkričio 
27 d. Dubrovlage (Mordovijoje ). Nuo 1962 m. 
kovo 14 d. buvo tremtyje Uchtoje (Komijoje ). 

Dėl A. Ambrulevičiaus padaryto "nusikal
timo" 1948 m. gegužės 22 d. ištremti jo tėvai, 
broliai Juozas, Jonas ir Vitas bei sesuo Ona. 
1956 m. spalio 25 d. Abezėje Antanas Ambru
levičius susituokė su Petrute Čiužaite (1926-
2003), tremtyje gimė dukra Irena ir sūnus An
tanas. 1965 m. gegužės mėn. su šeima grižo į 
gimtinę, tačiau nebuvo leista prisiregistruoti, o 
reikalaujama išvykti iš Lietuvos, grasinant iš
kelti baudžiamąją bylą. 1967 m. liepos mėn. 
grįžo gyventi į Uchtą. 1971 m. bandė vėl grįžti 
į Lietuvą, tačiau negavo leidimo. 1974 m. apsi
gyveno Bauskėje, Latvijoje. 1993 m. visam lai
kui su žmona ir sūnumi grižo gyventi į Lietuvą. 
Dukra liko gyventi Bauskėje. 

Grįžęs iš lagerių ir tremties, tęsė lietuvy
bės misiją savo bute Alytuje, savo lėšomis kūrė 
istoriškai svarbias skulptūras. Sukūrė ir dzū
kams tiesiog padovanojo arba perdavė už ne
didelį atlygį: "Motinos tremtinės", "Motinos 
Tėvynės" ir Domininko Jėčio-Ąžuolio (Alytu
je), Emilijos Pliaterytės (Lazdijų r., Kapčia
miestyje), Švč. Marijos (Prienų r., Balbierišky
je), "Mokytojo" (Prienų r., Žiūronių k.)., Petro 
Perirumo (Kretingos r., Darbėnuose), Sv. Ka
zimiero (Varėnos r., Merkinėje). Už "Motinos 
tremtinės" skulptūrą (2004 m. liepos 16 d. van
dalai ją nuvertė ir sudaužė) dar ir dabar Alytu
je raudonųjų yra keikiamas. 

A Ambrulevičius - unikali asmenybė Lie-

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

tuvos istorijoje. Tui vienintelis kadrinis sovietų 
saugumo karininkas, tapęs laisvės kovotoju. 
Kybartuose, turgaus aikštėje, net buvo pastaty
tos kartuvės jam viešai pakarti. 1990.XIl.20 
LR Aukščiausiasis teismas A Ambrulevičių 

reabilitavo - pripažino nekal
tu ir neteisėtai represuotu. 
1998. V.6 Pasipriešinimo daly
vių (rezistentų) teisių komisija 
suteikė jam kario savanorio 
statusą, o 2000. IY.3 Lietuvos 
respublikos prezidento dekre
tu apdovanotas Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų savanorių 
medaliu. 

A. Ambrulevičius priklausė 
visuomeninėms organizaci
joms - Lietuvos laisvės kovos 

sąjūdžio Tuuro apygardai ir Lietuvos šaulių 
sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus 
šaulių rinktinės Alytaus šaulių 1-ai kuopai 
(įstojo 2000.VIII.7). 2006.X.9 A. Ambrule
vičius apdovanotas 111 laipsnio pasižymėjimo 
ženklu "Už nuopelnus šaulių sąjungai". 

2008 m. lapkričio mėn. išleista A. Ambru
levičiaus prisiminimų knyga KeUo atgal nėra. 
Autorius aprašęs savo gyvenimą nuo vaikystės 
iki mūsų dienų, buvo tvirtai įsitikinęs, kad au
kotis už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
šventa kiekvieno padoraus lietuvio pareiga: 
"Galima sakyti, išliejau visą savo kraują Suval
kijos lygumose. Tubūnie pamoka mūsų bręs
tančiam jaunimui, kad aukotis už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę yra šventa kiekvieno 
padoraus lietuvio pareiga. Paaukotas mūsų 
jaunų partizanų kraujas tebūnie įrašytas į mū
sų istorijos lapą kaip šventa kova, už kurią au
kojosi ir dešimtys tūkstančių gyvybių buvo pa
guldyta ant Lietuvos laisvės aukuro ... " 

Gintaras Lučinskas, 
Alytaus apsk. A Juozapavičiaus šaulių rinktinės 

Alytaus 2-<>s kuopos šaulys 

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

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Ddo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak· 
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400· 
1153 (cell). 
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cijos surengtas sibirinių trimi
mą minėjimas įvyko birželio 
14, pirmadienį, Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje 7.30 v.v. Da
lyvavo estų vyskupas Andres 
Taul, latvių kunigė Ilze Kup
lens-Ewart, kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, bei kiti šių 
trijų bendruomenių dvasiškiai. 
Ekumeninėse pamaldose Dalia 
Viskontienė giedojo solo ir su 
Danguole Radtke, kuri taip pat 
ir vargonavo, kitas giesmes, su
rašytas pamaldų knygelėje, gie
dojo visi šventovę užpildžiusieji 
dalyviai. Kunigas Fritz 'Iraugott 
Kristbergs skaitė pamokslą, ku
riame gvildeno praeities "real
politik" pasekmes, o uz"baigda
mas pabrėžė reikalingą baltie
čių "realpolitik" minint ištrė
mimus i Sibirą. Skaitinius iš šv. 
Rašto skaitė KLB pirm. Joana 
Kuraitė-Lasienė, estų bendruo
menės pirm. Avo Kittask ir lat
vių bendruomenės atstovas, 
trys dvasiškiai skaitė atskiras 
Tuutų maldas, k:un. Algimantas 
Žilinskas skaitė Bažnyčios mal
dą. Palaiminimą suteikė vysk. 
Andres Thul. Pamaldų užbaigai 
buvo sugiedoti visų trijų vals
tybių himnai, po kurių visi buvo 
pakviesti kavutei parapijos sa
lėje. DJ:v. 

4-oji Daugiakultūrė 
KANADOS DIENOS ŠVENTĖ 

2010 m. liepos 1 d. nuo 12 v.d. iki 9 v.v. 
Dundas Square (Yonge & Dundas g.) 

{ėjimas nemokamas 

"Atžalyno" studentų grupė šoka 
4 v.p.p. - 4.30 v.p.p. 

ATEIKJTE ŠVĘSTI KANA DOS DIENĄ SU MUMIS! 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaqjantlems į ubieJŲ ir 
ahyksbm.tiems į Kanadų. Skam
binti Mariui Rusinai teL 416 
588-2808 m. 26 dienos metu. 

SKAUTŲ VEIKLA 

• Primename tėveliams, 
kad jau išsiųsti stovy.klos regist
racijos lapai. Jei kas dar nega
vote, prašom kreiptis į vaikų 
vadovus, ir jie parūpins. Regist
racija turi būti atlikta iki birže
lio mėn. pabaigos. 

• Nuoširdžią užuojautą 
reiškiame Antanui Sergaučiui, 
ps. Aldonai Sergautienei, j.b. 
Pauliui Sergaučiui ir vyr .sk. 
Andrėjai Sergautytei, a.a.Onai 
Sergautienei iškeliavus amžiny
bėn. Int 
OrpnizKijas kviečiam.e skelbti 
savo renginius TŽ tinklalapio 
veiklos kalendoriuje. Rašykite 
tevzib@rogers.com. 

~< E S JV\ t ~l J.\ S 
ART STUD•O 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

~tl TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

„ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

>dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canad.ian 
l Rcsumx:1io11 Rd. Toromo O M9/\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 m etus JiisLĮ sureiktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 m/11. dol. pelno lientvybės 
išlaikymui Kanadoje, lzumanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms LietuviLĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

PADĖKA 
Gegužės 23-25 d.d. Missi

ssaugoje vyko "Carassauga" -
tautų kultūros festivalis. Suval
kų krašto lietuvių išeivijos sam
būris jau ketvirtus metus Ana
pilio sodyboje suruošė Lietuvių 
paviljoną, siekdamas supažin
dinti plačią visuomenę su lietu
viška kultūra, menu bei kulina
rija. 

Organizatoriai nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyviams ir sa
vanoriams, prisidėjusiems prie 
šio renginio sėkmės. Ypatinga 
padėka: 

• Kanados lietuvių muzie
jui, Turonto tautodailės institu
tui ir Turonto Lietuvių Na
mams, paskolinusiems rodinius 
parodai. 

• Lietuvos ambasadai Ota
voj e už reklaminę medžiagą 
apie Lietuvą. 

• VJSiems šokių ir muzikos 
vienetams, atlikusiems gražią 
programą, t.y. skrabalų meist
rui iš Lietuvos Regimantui Ši
linskui, "Atžalyno" šokėjams ir 
jų vadovei Julijai Puodžiukaitei 
-Jonaitienei, "Gintaro" šokė
jams ir jų vadovui R. Jonušo
niui, kapelai "Sūduva" ir jos 
vadovui V. Balytai bei Anapilio 
vaikų chorui "Gintarėliai" su 
vadove D. Grigutiene. 

• Janinai Gurklienei ir jos 
padėjėjoms už skanius lietu
viškus patiekalus. 

• Algirdui Pukui už foto
grafikos parodą. 

• Kanados jaunimo sąjun
gai už pagalbą organizuojant šį 
renginį. 

• Viltei ir Povilui Grigu
čiams, Viktorui Remesat bei 
Regimantui Šilinsk.ui už gražią 
lietuvių paviljono reklamą Ro
gers televizijos laidoje. 

• Ievai Paransevičienei už 
puikų programos vedimą. 

• Vilijai Pečiulytei ir Algiui 
Nevuliui už dalyvavimą repeti
cijose pasiruošiant atidarymo 
šokiui. 

Nuoširdi padėka visiems 
savanoriams, padėjusiems pla
tinti "Carassaugos" pasus bei 
ištvermingai dirbusiems visą 
savaitgalį. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
soms lietuviškoms organizaci
joms ir institucijoms finansiškai 
parėmusioms mūsų renginį t.y. 
Kanados lietuvių fondui, Prisi
kėlimo kredito kooperatyvui, 
Kanados lietuvių bendruome
nės Turonto apylinkei bei "Pa
ramos" kredito kooperatyvui. 
Ypatinga padėka visiems, kurie 
aplankėte mūsų paviljoną. 

SKLIS valdyba 
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VALIO! VALIO! VALIO! 
Lietuvių skautų sąjunga 

SVEIKINA IX DAINŲ ŠVENTĖS 
rengėjus, dalyvius, svečius, žiūrovus. 

Skautiškai sveikiname IX Dainų šventės meno vadovę 

skautininkę DALIĄ VISKONTIENĘ. 

LINKIME PUIKIAUSIOS SĖKMĖS! 
Toronto Airport Marriott šventės pagrindiniame 

viešbutyje bus atdara 

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

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

v.s.fil. Gintas Taoras, LSS Tarybos pirmininkas 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS Vyriausioji skautininkė 

s.fil. Tomas Dundzila, Vyriausiosios skautininkės pavaduotojas 
v.s.fil. Vytenis Klrvelaltis, ASS Vadijos pirmininkas 

t +I+ 
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 

wmv.foutpointstoronto.com 

1926 Lake Shore Blvd. W. prie Wmdermere g. 

Advokatas 

ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, a tsiradus ios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• im igracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• ne kilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, 'foronlo, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax ~16 236-1809 
Tinklalapi~: www.pacelawfirm.com El. pašta': lawycrs@pacelawfi rm.com 

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 

Q pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Pirmos Komunijos pa

maldos šį sekmadienį, birželio 
27, 11.15 v.ryto. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Anapilio žinios 
• Birželio 19, šeštadienį, 

pakrikštyta Kęstučio ir Lisa 
(Groeneveld) Vaitkų dukrelė 
Kaitlyn Alicija. 

• Birželio 21, pirmadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. Ronaldas Ast
rauskas, 64 m. amžiaus. Jo liūdi 
žmona, vaikai ir brolis. 

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

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu Mišios sekmadieniais at
našaujamos 10 v.r. 

• Wasaga Beach miesto ir 
apylinkės Pensininkų klubas 
rengia tradicinę gegužinę, kuri 
prasidės birželio 26, šeštadienį, 
4 v.p.p. prie Gerojo Ganytojo 
šventovės. 

• Wasaga Beach miesto 
apylinkės LB valdyba organi
zuoja autobusą į IX Dainų 
šventę. Autobusas važiuos nuo 
Gerojo Ganytojo šventovės į 
Dainų šventės koncertą Her
shey Centre, Mississauga mies
te, liepos 4 d. ir po koncerto vėl 
grįš atgal. Daugiau žinių teikia 
Joana Dūdienė tel. 705 445-
6898 ir Rūta Poškienė tel. 705 
429-0790. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Ta pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties XXX metinės ir mūsų 
vargonininko a.a. muz. Jono Go
vėdo mirties V metinės. Prašo
me tą dieną pasižymėti savo ka
lendoriuose ir ruoštis dalyvauti. 

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

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

• Mišios birželio 27, sek
mad.: 10 v.r. už Ažubalių ir Vai
čiulių šeimų mirusius; Vasagoje 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
birželio 27, sekmad., 10 v.r. už 
a.a. Algirdą ir ~ataliją Šal
kauskius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje birželio 26, šeštad., 
3 v.p.p. aukotojo intencija. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - B. Galinienė; 
$100 - A. Sekonis, S. Styrienė 
ir T. Zaleskienė (a.a. A. Zaka
revičiaus atminimui, užjausda
mos žmoną Danutę); $50 - A. 
Kutkienė. 

Wasagos "Bočių" choras 
Tėviškės žiburiams paaukojo 
$100. Leidėjai dėkoja už para
mą savai spaudai. 

IC.IDAINU 
ŠVENTE 

TORONTO 2010 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą šeštadienį ir sek
madienį parapijoj įvyko kle
bonų pasikeitimas. Seštadienį, 
giedant "Volungės" chorui, vy
ko buvusio klebono kun. Au
gustino Simanavičiaus, OFM, 
atsisveikinimo ir padėkos Mi
šios už jo trisdešimt šešerių me
tų įdėtą darbą parapijoj, ir va
karienė parapijos salėj po 
Mišių. 

•Sekmadienį per 10.45 v.r. 
Mišias, kuriose giedojo irgi 
"Volungės" choras, vyko naujo 
klebono kun. Juozapo M. Žu
kausko, OFM, įvedimas į kle
bono pareigas. Oficialias įvedi
mo apeigasv atliko Lietuvos 
pranciškonų Sv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas kun. Asti
jus Kungys, OFM. Po Mišių pa
rapijos salėj vyko kavos ir pyragų 
vaišės visiems Mišių dalyviams. 

• Parapijos kunigai ir para
pijiečiai džiaugiasi ir sveikina 
naują kleboną, linkėdami jam 
Dievo palaimos ir sėkmės, o 
buvusiam klebonui, kuris lieka 
gyventi parapijoj, linki ramaus, 
be rūpesčių, poilsio. 

• Abudu klebonai, buvęs ir 
naujas, dėkoja parapijos tary
bai, kuriai pirmininkauja M. Sun
gaila, ir visiems parapijiečiams, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie klebonų pagerbimo. 

• Dr. Kazimieras Ambro
zaitis 2000 m. birželio 17 d. kar
dinolo A. Ambrozič buvo įšven
tintas diakonu. Švenčiant tos 
sukakties dešimtmetį, ateinantį 
sekmadienį visi parapijiečiai 
parapijos salėj bus pavaišinti 
kava ir pyragaičiais. Sveikinam 
dr. diakoną Kazimierą šios su
kakties proga, dėkojam jam už 
sąžiningai atliktą diakono tar
nystę ir prašom jam Dievo pa
laimos ateityje. 

• Žodis tarp mūsų liepos ir 
rugpjūčio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Visi yra kviečiami jas įsigyti ir 
skaityti. Kaina $5. 

• IX Dainų šventė vyks 
liepos 4 d. Autobusas važiuos iš 
parapijos kiemo. Norintys va
žiuoti autobusu, pirkdami bilie
tus į šventės pagrindinį kon
certą, gali užsisakyti vietą auto
buse, arba skambinant Algiui 
Kaminskui, 416 588-2808. 

• Birželio mėnesio savait
galiais yra organizuojama talka 
"Kretingos" stovyklavietei pa
ruošti. Į pagalbą yra kviečiami 
savanoriai, kurie bus aprūpinti 
maistu ir nakvyne. Kas gali pa
dėti, prašomi susisiekti su para
pijos tarybos stovyklavietės 
priežiūros sekcijos pirmininke 
Rūta Jaglowitz, 416 622-9919. 
Stovyklų laikas: lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 4-17 d.d., lietuviš
kai kalbantiems liepos 18-31 
d.d. ir šeimų stovykla rugpjūčio 

• IX Dainų šventės proga, 
iškilmingos pamaldos su Sv. 
Komunija įvyks 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. 

• Sekmadienį, liepos 11, 
pamaldų nebus. 

• Pradedant liepos 18 d. 
pamaldos vyks 9.30 v.ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
• Ateinantį sekmadienį kvie

čiame pietų į Lietuvių Namus. 
Pietūs įvyks bare "Lokys". Po
piečių metu - nemokama mašinų 
stovėjimo aikštelė nuo 11 v.r. iki 
6v.v. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos! Galima išsinuomoti mėnesi
nę mašinos stovėjimo vietą. Dėl 
papildomos inf. kreiptis tel. 416 
532-3311. Taip pat baras "Lokys" 
išnuomojamas įvairioms šei
myninėms šventėms. 

•Lietuvių Namų interneti
nis tinklalapis, lietuvių kalba: 
www. torontolietuvi unamai. 
com, anglų kalba: www.lithua
nianbanquethalls.ca. 

Slaugos namų žinios 
• Šiais metais "Toronto 

Challenge" vajaus šūkis buvo 
"Surinktais pinigais pirksime 
naujas elektrines lovas". Taip ir 
įvyko! Surinkti pinigai padengs 
vienos naujos lovos ir matraco 
išlaidas. Nerijus Augutis ir Ja
net Krisčiūnienė vedė "Toronto 
Challenge" vajų birželio 13 d., 
ir šeši ėjikai surinko $2,540: 
Nerijus Augutis - $1145; Vilija 
Hakela - $50; Alicia Jurcevi
čienė - $180; Janet Kriščiūnas 
- $600; Gajutė Būdra - $435; 
Brigita Ručinskienė - $110. 
Sveikiname mūsų visus rėmėjus 
už jų atliktą didelį darbą. Ka
dangi lietuvių slaugos namai 
"Labdara" nėra pelno siekianti 
organizacija, kiekvienas doleris 
yra mielai priimamas ir įverti
namas. Nuoširdus ačiū už jūsų 
dosnumą. Inf. 

1-7 d.d. Registracijos blankus 
galima gauti parapijos raštinėj 
ar per internetą www.kretinga. 
com. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 27: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Joną ir Bronę Akelaičius; 10.45 
v.r. už Augaičių šeimos miru
sius, už a.a. Joaną Katauskienę, 
už Balaišių šeimos mirusius; 
12.15 v.d. už a.a. Sofiją Olekienę. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tevzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Kviečiame 
susipažinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu -
teyzib@rogers.com 

Aušros Vartų parapija 
Birželio 17 kun. Janusz Lipski lankėsi Montrealyje, daly

vavo 10 v.r. Mišiose su klebonu kun. Pauliumi Mališka. Kun. 
Lipski dirbo Aušros Vartų parapijoje daugiau nei 9 metus, buvo 
kun. J. Aranausko ir kun. K. Ambraso padėjėjas. Dabar jau 12 
metų, kai dirba JAV, Long Island, NY. 

Aušros Vartų parapija dėkoja Alfonsui Mileriui, kuris 
papuošė altorių gražiomis gėlėmis, pagerbiant jo mirusios 
žmonos Marion Milerienės atminimą. Dėkojame Julijai Kisie
laitienei ir jos padėjėjams, kurie nupirko ir pasodino gėlių prie 
šventovės. 

Birželio 20 buvo Aušros Vartų choro 59-jo giedojimo sezo
no uždarymas. Choras gražiai giedojo per Mišias, varg. Colette 
Favretti, dirig. Antanas J. Mickus, giedojo solistė Elena Grum
binienė. Klebonas kun. P. Mališka padėkojo choristams bei so
listams už giedojimą kas sekmadienį. Po Mišių vyko vaišės cho
ristams. Choras padėkojo ir įteikė dovanėlę choro koordinato
riui Antanui J. Mickui atsidėkojant už jo darbą. Visi linksmai 
praleido popietę. Linkime geros vasaros choristams. LP 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, birželio 20, kleb. kun. Aloyzas Volskis at

našavo šv. Mišias. Viena iš giesmių buvo chorvedžio Aleksandro 
Stankevičiaus - Kaip ilgesingai, Montrealio premjera. Sol. Guy 
Zenaitis visiems tėvams pągiedojo Svento Pranciškaus maldą. 
Po šv. Mišių Mary ir Guy Zenaičiai paruošė Tėvo dienos ska
nius pietus. Suėjo daug parapijiečių ir šeimų pagerbti visus 
tėvus, tėvelius, uošvius. 

Sekmadienį, birželio 27, kleb. kun. A. Vaiskia pranešimu, 
šv. Mišios bus 10 val., ne 11 val. Tai paskutinės klebono Mišios 
mūsų parapijoje. Vyks atsisveikinimas su klebonu, bus vaišės. 
Parapijos moterys prašomos iškepti pyragų. 

Parapijos komitetas labai dėkoja aukojusiems šventovės 
bokšto remontui. Aukojo: $200 - R. Baršauskas ir R. Navi
kėnas; $100 - B. Kalpokienė; $20 - S. Ambrozaitis; $15 -A. 
Ambrozaitytė. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROU IL L ETTE, C A STELLI INC . 

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

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

Labdaros fondo žinios NESENIAI IŠ LIETUVOS at-

• Labdaros fondo valdybos 
posėdis šaukiamas birželio 23 
d., 7 v.v. Slaugos namuose. Val
dyba sveikina visus bėgikus, 
ėjikus, kurie birželio 13 d. sėk
mingai atliko 5 km nuotolį nuo 
miesto centro iki Slaugos na
mų. Jų surinktos aukos bus skir
tos vienai elektrinei lovai nu
pirkti. Ypatingas ačiū Nerijui 
Augučiui, kuris organizavo šį 
žygį. Norintieji aukoti Slaugos 
namams arba tapti Labdaros 
fondo nariais prašomi aplankyti 
Slaugos namų raštinę. GP 

Lietuvių kredito koopera
tyvas PARAMA bus uždarytas 
liepos l, ketvirtadienį, ir liepos 
3, šeštadienį. 

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

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 

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

• Dainų šventės KONCERTO bilietai parduodami iki pat koncerto pradžios sekmadienį, liepos 4. Juos galite įsigyti www.ticket 
master.ca, 1-416-870-8000, arba Hershey Centre prie įėjimo. • Toronte bilietai į VISUS šventės renginius bus parduodami 
Prisikėlimo ir Anapilio parapijose po Mišių birželio 27 d. • Taip pat visus bilietus bus galima įsigyti nuo liepos 2 Informacijos 
centre Airport Marriott viešbutyje bei renginiuose prie įėjimo. • Patariame automobilius statyti Park 'N Fly aikštėje (kampas 
Dixon Rd. ir Carlingview Ave.) už $12.65 dienai su "discount voucher'', kurį galima gauti informacijos centre Marriott viešbutyje. 
•Mugė vyks Marriott Toronto Airport Hotel (pagrindiniame šventės viešbutyje) šeštadienį, liepos 3, nuo 10 v.r. iki 10 v.v. ir sekma
dienį, liepos 4, nuo 10 v.r. iki l v.p.p. Galėsite įsigyti įvairių rankdarbių, papuošalų, juvelyrinių dirbinių, skulptūrų, meno darbų ir 
daugiau. Taip pat bus ir įvairių lietuvių organizacijų parodėlės ir IX Dainų šventės suvenyrai bei chorų garsaplokščtės (CD). 




