
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, June 29, 2010 PM 40012376 R09408 

T H E LJGHTS O F HOMELAND 

Nr. 26 (3145) 2010 JUNE • BIRŽELIS 29 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • www.tevzib.com • Nr. kaina $1 

Renginiai ir šventės 
Šią vasarą pradedame ne tik nuolatinėmis metinėmis 

šventėmis (Lietuvos valstybės diena, Kanados diena, JAV 
nepriklausomybės švente), bet ir didžiuliu renginiu - IX 
Išeivijos lietuvių dainų švente. 

A PIE šį renginį ir informacijos, ir visaip reiškiamo 
paskatinimo prisidėti, dalyvauti nemažai buvo 
skelbta spaudoje, ir jau dėl to rengėjams yra pa

grindo tikėtis gausaus dalyvavimo tautiečių, kuriems ši mu
zikinė kultūrinė šventė galės likti viena iš labiausiai atminti
nų gyvenime dienų. Ir tai, greičiausiai, dar ne viskas. Giliau 
atmintin įsirėžia ne tik tas, kas patiriama, bet ir visa širdimi 
išgyvenama. Į šią šventę galima žvelgti kaip į atoliepį minint 
Valstybės dieną, kaip tęsinį visų buvusių išsakymų ir išdai
navimų, kurie mus jungė per ištisus šimtmečius. O toji 
jungtis kaskart darosi vis svarbesnė ir būtinesnė, vis atsiran
dant naujoms, savo lietuviška gyvastimi pulsuojančioms sa
lelėms visame pasaulyje. Tai gyvasčiai išlaikyti, jai stiprinti 
didieji bendri renginiai ir toliau liks viena iš geriausių ir vi
siems prieinamų priemonių. Jau iš anksto malonu žinoti, 
kad 2012 metais visi keliai nukryps į Bostoną, kur vyks XIV 
Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė. Tokie renginiai nėra 
uždari kabinetiniai, jie patraukia žmonių mases, sujudina, 
uždega jaunimą, visiems jie prieinami ir į visus tokius kiek
vienas gali aktyviai jungtis. Taigi, taip bedainuodami, bešok
dami nenutolsim vieni nuo kitų, o tuo pačiu būsime visą lai
ką užimti, neleisime veiklai aprimti. Pertraukos poilsiui rei
kalingos, bet jei poilsis per ilgas, jis atsistoja užsiėmimo vie
ton, o tada jau nelengva sudėlioti, kur kas priklauso. Todėl 
pasibaigus vienam renginiui planuoti jau kitą - tai ir bus di
džioji paslaptis, kaip išsilaikyti savimi įvairių veržlių kultūrų 
apsuptyje, ko išvengti svetur gyvenant neįmanoma. Kai vie
no pabaiga jau reiškia kito pradžią - tai turėtų tapti tradici
ja. Ta linkme jau pradėta su Dainų šventėm. Tegu tokia lie
tuviškos kultūros grandinė nenutrūksta. 

VALSTYBINGUMUI stiprinti, tikrajai pilietinei vi
suomenei kurti, tautiečiams, kur jie begyventų 
jungti - visos valstybinės bei tautinės šventės turėtų 

ir reikštis ta jungiamąja dvasia. Pasigirsta sveiko mąstymo 
balsų, kad kalendoriuose įvardintos šventės ir būtų šventės 
jų nenužeminant į nedarbo dienas. Valdžia turėtų rūpintis, 
kad įstatymais šventėmis paskelbtos dienos susilauktų ati
tinkamo dėmesio ir pagarbos. Į tomis dienomis reiškiamą 
išorinį šventinį bruožą būtinai turėtų būti įstatymu įjungtas 
ir Trispalvių iškėlimas prie kiekvieno gyvenamojo namo, o 
ne tik prie valstybinių pastatų. Pasipuošti savo tautinėmis 
vėliavomis tokią dieną kaip Karaliaus Mindaugo vainikavi
mas reikštų tautos džiaugsmą ir vienybę, reikštų jungtį lais
vėje gyvenant. Aiškinimas, kad kiekvienas žmogus turi teisę 
pasirinkti, kaip, kada ir kokią atributiką vartoti, yra klaidin
gas. Belieka prisiminti net ir už Lietuvos ribų pasklidusį 
triukšmą dėl svastikų nešimo eitynėse ... Prisimintina, kad 
įvairūs laisvi pasirinkimai bet kokiose srityse visuomeninį 
gyvenimą gali lengvai nuvesti į betvarkę, o valstybinį - į 
anarchiją. Todėl ne viskas, kas prieštarauja norams ar išsi
galvojimams, yra laisvės varžymas. Ne viskas, kas originalu, 
savotiška, nauja, yra vertinga. Iš šiapus Atlanto stebint gy
venimą Lietuvoje, kai kada susidaro įspūdis, kad tėvynėje 
esama nemažai polinkio griebtis tuoj už to, kas praktikuo
jama svetur. O kas neužsienietiška, atsiduoda kaimu ir atsi
likimu. O iš tikrųjų jau tokia galvosena yra atsilikimas. 
Mums, išeiviams, Lietuva, nors ir tėvynė, bet jau užsienis. 
Norėtume daug ko iš tenai pasimokyti. Dainuojame ir šo
kame, kad tik lietuviškesni būtume. O jei pagrindinis lietu~
bės šaltinis apsineša svetimom drumzlėm, kas belieka? CS 
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SVEIKINAME 
IX Išeivijos lietuvių dainos šventės rengėjus, 

dirigentus, choristus ir visus dalyvius, 
linkėdami kiekvienam po šios šventės 

išsinešti mintį - Daina aš gyvenu, 
kad Lietuva galėčiau gyventi. 

"Tėviškės žiburiai" 

HERSHEY CENTRAS Mississaugoje, ON, kur skambės lietuviškos dainos IX Išeivijos lietu
vių dainų šventėje, š.m. liepos 4 dieną. Apačioje - Kanados lietuvių muzikai - šventės dirigen
tai, iš k. Nijolė Benotienė, Dalia Viskontienė (Dainų šventės vyriausioji meno vadovė), 
Aleksandras Stankevičius ir Deimantė Grigutienė 

Esi manyje, Tavimi ir gyvenu 
IX Dainų šventės rengimo komiteto kopirmininkė Rasa Kurienė 

Numatyk, kad po šimto 
metų tavo atžalos kalbės tavo 
kalba, tikės tavo principais, 
gyvens Tavimi... Mūsų seno
liai, motinos ir tėvai, visuo
menininkai, mūsų kūrėjai my
lėjo savo tėvynę visa širdimi 
bei visa siela ir be sąlygų per
davė mums, savo palikuonims, 
tautinį troškimą, norą ir būti
numą išlaikyti savo protėvių 
kultūrą ir užtikrinti lietuvišką 
savitumą, kad pamiltume Ta
ve ir Gyventume Tavimi ... 

Džiaugiamės, kad po 32 
metų išeivijos Dainų šventė 
sugrįžo į Torontą, Kanadą; 

kad suvažiavo 1,116 daininin
kų iš 55 chorų, kurie mokėsi 
32 dainas visuose Šiaurės 
Amerikos kampuose, Angli-

joje, Lenkijoje ir Lietuvoje. 
Didžiuojamės, kad vieni esa
me išeivių vaikai ir vaikaičiai, 
kad kai kurių mūsų prose
neliai - pirmosios emigracijos 
protėviai, kad kiti mes, nese
niai atvykę, prisijungę prie 
užsienio organizacinės veik
los. Branginame lietuvių liau
dies dainas, dainas sukurtas 
jau iškeliavusių iš mūsų tarpo, 
dainas iš Lietuvos ir dainas, 
kurių gaidomis ir žodžiais, 
rašytais čia, išreiškiame savo 
meilę Tau, nes Gyvename Ta
vimi... 

Per ketverius metus kal
bėjomės apie viziją, kurią vie
ni jau matėme iš seniau, kiti 
išvydome ir dar kiti norėjome 
visiškai pakeisti; diskutavome 

nublukusius, gyvus, esminius 
ir naujus principus, kuriais 
pagrindėme visą kūrybos pro
cesą, visą šventės rengimą, 
kad atsispindėtų mūsų tautos 
tradicijos ir papročiai ir mūsų 
dabartinis dvikultūrinis gyve
nimas; kad sudarytume sąly
gas kurti ir išmokti; kad vy
rautų įvairios nuotaikos, pa
siekiančios platų ratą dalyvių 

ir žiūrovų, jaunų ir vyresnių, 
lietuviškai kalbančių ir nekal
bančių, šeimas, visas lietuvių 
bangas; kad visi matytume Ta
ve vienas kito akyse, kad pa
justume Tave visų širdyse, nes 
Gyvename Tavimi ... 

Nuo 2006 metų vasaros, 
prasidėjo įvairūs darbai. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGINIAME GYVENIME 
Kuo. Julius Sasnauskas, 

OFM, birželio 15 d. Lietuvos 
seime minint 70-ąsias oku
pacijos metines tarė žodį, 
kuriame jis pažymėjo, jog 
pusę amžiaus trukusios so
vietų okupacijos žymes te
besinešioja net laisvoje Lie
tuvoje gimusieji. Jis atkreipė 
dėmesį, kad okupacijos meti
nės taip plačiai Lietuvoje 
minimos pirmą kartą. Jo 
teigimu, labai svarbu su
skaičiuoti represijos aukas, 
jas apraudoti ir pagerbti. 
Kunigas įspėjo, kad totali
tarinių režimų aukos, net ir 
pagerbtos paminklais, labai 
nesunkiai apauga banalybe, 
įgyja normalumo statusą. 
"Tik tada, kai be užuolankų 
ir išsisukinėjimų sakome, kas 
iš tiesų buvo 1940 m. birželis, 
galima tikėtis pasididžiavimo 
savo valstybe, patriotizmo ir 
pilietiškumo vertinimo, mo
ralinių vertybių išryškinimų. 
Ne veltui laisvės kovotojai ir 
disidentai šiandien su neri
mu pastebi, kad peržengiama 
laisvės kovų prasmės riba, 
kad rezistencijai viešai ke
liami priekaištai, o kolabo
ravimas su okupantais ne tik 
teisinamas, bet ir paver
čiamas dorybe", sakė kuni
gas, ir klausė "Kodėl praėjus 
7 dešimtmečiams, iš kurių du 
pastarieji jau priklauso 
Laisvei ir Nepriklausomybei, 
per Lietuvą vis ritasi baimės, 
pykčio, neapykantos, melo 
bangos?" Kun. Sasnausko 
teigimu, Lietuvą palikus 
paskutiniam sovietų tankui, 
tauta turėjo bent dvasiškai 
atsitiesti, bet dabar "juo to
liau, juo didesnis pasimeti
mas ir netikėjimas laisve bei 
demokratija". Jis sakėsi tik 
pradedantis suprasti, kad 
komunistinė okupacija, pa
siglemžusi dvi žmonių kar
tas, buvo daug baisesnis ir 
pavojingesnis dalykas, negu 
atrodė atstatant Nepriklau
somybę. 

Pasaulinė pabėgėlių die
na paminėta birželio 20, no
rint atkreipti dėmesį į prob
lemas žmonių, kurie dėl poli
tinių persekiojimų, karų ar 
ekonominių priežasčių, epi
demijų, gamtinių katastrofų 

yra priversti palikti savo na
mus ir kitose valstybėse pra
šyti prieglobsčio. J ėzuitų 
įsteigta tarptautinė nevy
riausybinė organizacija "Je
suit Refugee Service", tei
kianti pagalbą pabėgėliams, 
išplatino pareiškimą, kuria
me primenama, jog pabėgė
liai paprastai apgyvendinami 
jiems skirtose stovyklose ar 
priėmimo centruose ir tik ten 
gyvendami gauna pagalbą. 
Tačiau dalis jų persikelia į 
miestus, kur negauna jokios 
paramos. Reikia padėti jiems 
įsijungti į visuomenę bei pa
remti juos ekonomiškai, nes 
kitaip jie yra pasmerkti skur
dui. J ėzuitų tarptautinė ne
vyriausybinė organizacija 
"J esuit Refugee Service" 
veikia 57 šalyse ir turi 1400 
bendradarbių, kasmet sutei
kia pagalbą daugiau kaip 
pusei milijono pabėgėlių bei 
priverstinių migrantų, rū
pinasi, kad beveik 300,000 
pabėgėlių vaikų galėtų gauti 
pradinį išsilavinimą. 

Kuo. Hermanas Šukas, 
misionierius Afrikoje, lan
kėsi Lietuvoje birželio mė
nesį. Kasmet misionierius 
aplanko jo įkurtą Jaunimo 
sodybą Kėkštų kaime, daly
vauja susitikimuose su žmo
nėmis įvairiose Lietuvos vie
tose. Jį lydėjo būrelis afri
kiečių, kurie suteikė gali
mybę susipažinti su Afrikos 
kultūra, papasakojo apie so
cialinę ir tikėjimo būklę jų 
krašte. Jau per 30 metų Afri
koje besidarbuojantis sale
ziečių misionierius kun. Her
manas Ruandoje įsteigė mo
kyklą, globos namus ir gim
naziją. 

Kaip mes išlikome 
Lietuvės krikščioniška laikysena sovietų okupacijos sąlygomis 

(Žurnalistės Aldonos Žemaitytės paskaita, skaityta KLKM dr-jos atstovių 19-ame suvažiavime Toronte 
š.m. gegužės 16 d. Autorei nebegalėjus atvykti, paskaitos tekstą perskaitė Angelika Sungailienė. Red.) 

ALDONA ŽEMAITYTĖ, Vilnius 

Kai ėmiausi šios temos, daug mąsčiau 
apie mūsų, pokario vaikų, motinas. Jos mums 
davė būsimo gyvenimo pagrindus: būk dora, 
sąžininga, teisinga, gailestinga, ori ... Mano 
kaimietė motina - pirmas ir didžiausias gyve
nimo autoritetas - davė ne tik pirmąsias doros, 
darbštumo, meilės artimui pamokas, bet ir 
klojo pirmuosius tikėjimo pamatus. Iš jos pir
mąkart išgirdau kasdienių poterių žodžius, su
žinojau apie dvigubą dviejų motinų-žemiško
sios ir dangiškosios - veikimą žmogaus gyve
nime. 

Jau paaugusi vis galvodavau apie mistišką 
sutapimą: kodėl gegužės, o ne kuris kitas, mė
nuo - gražiausias metų laikas, žydėjimo ir 
kvepėjimo metas -yra paskirtas Dievo Moti
nos garbei, kodėl poetiškiausia iš visų litanijų 
yra Mergelės Marijos litanija, o skambiausios 
giesmės šlovina būtent jos vardą ... ? Klausda
vau pati save: kodėl Motinos diena visame 
krikščioniškame pasaulyje yra pirmasis arba 
antrasis gegužės sekmadieniai, kai bažnyčiose 
ir tikinčiųjų širdyse aidi gegužinių pamaldų 

Kryžius 1945 m. žuvusiems Dzūkijos parti
zanams, Merkinės kryžių kalnelyje, Varėnos 
rajone N tr. iš leidinio Pietų Lietuvos 

partizanų sritis 

gausmas. Tai buvo naivūs paauglės apmąsty
mai, prisimenant pirmuosius savo gyvenimo 
gegužės mėnesius. Močiutė, mano mamos 
mama, saulėtomis gegužės pavakarėmis vedasi 
mane į miestelio bažnyčią, kur renkasi tik se
nyvos moterys, o iš jų lūpų sklinda ir visą erd
vę užpildo vaiko ausiai mįslingi ir pasakiški 
žodžiai: Paslaptingoji rože, Aušros žvaigžde, 
Balčiausiasis bokšte, Aukso namai - melskis už 
mus. Vėliau, jau mokykloje, man ir kitiems 
mokiniams, kuriems katalikės motinos buvo 
įdiegusios fundamentinį krikščionišką pasau
lėvaizdį ir pasaulėžiūrą, tekdavo iškęsti ateiz
mo sukreivintų mokytojų pajuoką, net pa
nieką. 

"Motulės išmokyta malda prigijo savaime. 
Visos maldos buvo dėkingumo pilnos: prie 
stalo, rugių ar bulvių laukuose, net atradus 
neprastą grybą ar plikę dar niekieno nerinktų 
uogų. Buvo ir maldos-prašymai: pasiklydus, 
pavargus, kantrybės pritrūkus. Taip brendo 
asmeninis ryšys su Dievu", - prisimena savo 
vaikystę dzūkė Onutė G. 

Įspūdingas jos pasakojimas apie gegužines 
pamaldas. "Buvau gal penkerių metų, kai vie-

ną gegužės vakarą pareiškiau namiškiams, su
klupusiems maldai: nūnai aš nesimelsiu. Ma
mytė išėjo į kiemą - rykštės. Aš tikėjausi, jog 
mane motulė, krikšto tėvas ar krikšto mama 
apgins. Deja, visi atstūmė, paliudydami, jog 
visi vienos nuomonės. Tai buvo vienintelės 
mano rykštės. Po daugelio metų supratau, ko
kios jos svarbios - pakirto mano puikybės vir
šūnę ir parodė, kokia reikšminga mano arti
miesiems malda". 

Dabartinei Lietuvos jaunajai kartai, o ir 
išeivijai, sunku įsivaizduoti, ką sovietinės oku
pacijos ir nuožmaus, buldozerinio ateizmo 
laikais išgyveno motinos, augindamos ir auk
lėdamos savo vaikus. Jos buvo apaugusios bui
tiniais rūpesčiais, nesibaigiančiais darbais kol
chozų fermose ar prie konvejerio fabrikuose, 
beprasmiškais potvarkiais mokyklose, medici
nos įstaigose ar valdiškoje tarnyboje. Iš jų val
džia nuolat mėgino atimti teisę ir laiką auklėti 
savo vaikus pagal tradiciją, paveldėtą iš savo 
motinų. Iš jų buvo pavogtas laikas, Kūrėjo 
skirtas prigimtinei švenčiausiai jų pareigai. 

O ką turėjo iškentėti partizanų motinos? 
Tos, kurios pas miško brolius išleisdavo savo 
vienintelį, dar tik mokyklos suolą palikusį 
gimnazistą. Ir akis pražiūrėdavo, kada jis 
trumpai valandėlei nakties tamsoje parslinks 
namo - pamiegoti, pavalgyti, pabučiuoti moti
nai ranką ir vėl išeiti į tamsą ir nežinią. Krūp
čiodavo nuo kiekvieno šūvio garso, galvoda
mos, kad galbūt pašautas miško ar laukų vidu
ry guli jų sūnus. Klaikdavo nuo sielvarto, kai, 
eidamos šventadienį į bažnyčią, pamatydavo 
savo mylimą vaiką - išniekintą, pamestą mies
telio turgaus aikštėje ir negalėdavo net ma
žiausiu judesiu išsiduoti, kad tai jos sūnus. Ar
ba tos motinos, kurių trys keturi sūnūs išei
davo pas partizanus ir, senkant partizanų jė
goms, stiprėjant enkavedistiniam terorui, vie
nas po kito žūdavo. Motinai iš sielvarto plyšda
vo širdis, bet ji vis tiek laimindavo, išlydėdama 
į mirtį savo vaikus, nes suprato, kad kova už 
motinos Tėvynės laisvę yra šventa pareiga, 
nuo kurios niekas neatleidžiamas. Tokia dalia 
ištiko legendinio partizano Juozo Lukšos
Daumanto motiną. 

Daug dzūkių motinų apraudojo savo vai
kus, sumestus į duobes Merkinėje, kur dabar 
stovi memorialas su šakotais kryžiais, saugan
čiais ištisų šeimų žūties atminimą. Kanadoje 
gyvenusi poetė ir prozininkė Birutė Pūkelevi
čiūtė, kurią tikriausiai prisimena ne vienas 
vyresniosios kartos išeivis lietuvis, savo kūri
nyje Lietuvos partizano apgarbstymas į moti
nos lūpas įdėjo tokius raudos žodžius: "Sūneli 
mano, pirmgimėli! Kokiais žiedais dabar tu 
sužydėsi, kokiais lapeliais sulaposi?" Ir žydi 
dabar tie sūnūs gražiausiais atminties žiedais 
- ir pakelės kryžiais, ir obeliskais miškų lauky
mėse, centrinėse miestų ir miestelių aikštėse ... 
Daug motinų iš Aukštaitijos ar Žemaitijos po 
sūnų žūties atsidūrė Sibire, nes jos buvo parti
zanų motinos. 

Bet tas laikmetis ir grūdino. Mūsų tauta ir 
jos motinos daug išgyveno, bet per visas trė
mimų netektis, per raudas, nesulaukus iš so
vietinės kariuomenės grįžtančių savo vaikų, 
jas vedė kelrodė žvaigždė - Mergelė Marija, 
Dievo Motina. Ir įvyko stebuklas - Mergelės 
Marijos metais, 1988-aisiais, prasidėjo mūsų 
tautos Atgimimas. Tūkstantiniuose mitinguo
se buvo giedamas neoficialusis Lietuvos him
nas Marija Marija. Jį giedojo ir 1991 metų 
kruvinojo sausio įvykių dalyviai prie televizi
jos bokšto, prie parlamento, bažnyčiose. Ma
nau, mūsų tauta išliko ir todėl, kad mūsų mo
tinos sunkiausiais savo gyvenimo momentais 
prieš akis turėjo Dievo Motinos pavyzdį. Prieš 
jas švietė Dievo Sūnaus kančia kelyje į Golgo
tą, jo Motinos tikėjimas savo vaiko pašaukimu 
ir paskirtimi šioje žemėje. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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Pilietybių klausimus aptariant 
Dabartinės diskusijos apie Lietuvos pilietybę 

REGINA NARUŠIENĖ, J.D. 

Šiuo metu Lietuvos seime 
svarstomas naujas pilietybės 
įstatymas. Jau ketveri metai, 
kai Konstitucinis teismas nu
sprendė, jog buvęs įstatymas 
buvo neteisėtas. Pilietybės 
įstatymo diskusijos tęsiasi jau 
ilgą laiką, bet, atrodo, jog ši 
svarbi problema vis dar men
kai suprantama: vartojame 
abstrakčias sąvokas, neatkrei
piame dėmesio į dabartines 
sąlygas bei pasekmes. Neretai 
neteisingai vartojame teisi
nius terminus ir sąvokas, ypač 
kai kalbame apie diskrimina
ciją, dvigubą pilietybę ar api
brėžiame dvigubą pilietybę 
"geo_srafiniu principu". 

Siandien pagrindinis klau
simas seime yra: iš kokio Lie
tuvoje gimusio Lietuvos pilie
čio atimsime Lietuvos respub
likos pilietybę? T.y. nesvars
tomas Lietuvos pilietybės su
teikimas svetimos tautos pi
liečiui, o sprendžiame, iš ko 
norime atimti Lietuvos pri
gimtinę teisę, garantuotą Lie
tuvos konstitucijos. Remiantis 
12 straipsniu, Lietuvos kons
titucijos pilietybės netekimo 
tvarka nustatoma įstatymais, o 
už šių įstatymų sukūrimą ir pri
ėmimą yra atsakingas seimas. 

Lietuvos prigimtinės tei
sės oponentai ragina pakeisti 
Konstitucijos 12 straipsnį re
ferendumo būdu. Referendu
mas dėl neribotos dvigubos 
pilietybės įteisinimo neatitin
ka dabartinės Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos interesų. 
Be to, Konstitucinis teismas 
yra pripažinęs, jog Konstitu
cijoje įtvirtintas dvigubos pi
lietybės draudimas nėra abso
liutus. Surengti referendumą 
rizikinga, be reikalo būtų iš
leistos lėšos. Juk referendumo 
įstatymas reikalauja, kad daly
vautų daugiau kaip pusė visų 
rinkėjų, o sprendimas laiko
mas priimtu, jeigu pasiūlytai 
formuluotei pritaria daugiau 
kaip pusė balsavimo teisę tu
rinčių piliečių. 

Lietuvos valdžia pripažįs
ta, kad tiksliai nežino, kiek 
šiuo metu Lietuvoje yra Lietu
vos piliečių ar rinkėjų ir kiek 
jų jau yra emigravę į kitus 
kraštus. Tad kaip bus galima 

nustatyti rinkėjų skaičių? Ant
ra vertus, į seimo rinkimus 
ateina tik maždaug 30-40% 
visų rinkėjų. Naivu tikėtis, jog 
toks referendumas pavyktų. 

Šiandien Lietuvos spauda 
Lietuvos dvigubos pilietybės 
plėtimą neretai apibūdina 
kaip "geografinį" ir todėl dis
kriminuojantį. Tačiau šiuo po
žiūriu, kiekvienas įstatymas 
gali būti interpretuotas kaip 
diskriminuojantis, nes jis lei
džia ką nors daryti vieniems, 
bet ne kitiems. Vaikai negali 
gerti alkoholio, pensininkais 
tampama sulaukus tam tikro 
nustatyto amžiaus, svetim
taučiai negali būti mūsų že
mės savininkais ir kt. Įstaty
muose yra priimtina nustatyti 
nevienodą (diferencijuotą) 
teisinį reguliavimą tam tikrų 
asmenų kategorijų, esančių 
skirtingose padėtyse, atžvil
giu. Lietuvių kilmės asmenys 
yra objektyviai bei istoriškai 
pateisinama kategorija. Pa
žvelkime į mūsų Konstituciją. 
Jos įvade rasite šiuos žodžius: 
"puoselėdama Lietuvos že
mėj e tautinę santarvę" ar 
"tautos teisę laisvai gyventi ir 
kurti savo tėvų ir protėvių že
mėje". I skirsnio antrasis straips
nis teigia: "Lietuvos valstybę 
kuria Tauta. Suverenitetas 
priklauso Tautai". Vadinasi, 
mes esame etninė žemė - tau
tinė tauta. Didžiausias Lietu
vos turtas yra jos žmonės -
lietuviai. Atmesti dalį jų - bū
tų kenksminga mūsų mažai 
tautai. Tai savotiškai pratęstų 
Sovietų Sąjungos mums pa
darytą žalą. 

Sprendimas stoti į Euro
pos sąjungą mūsų piliečių pri
imtas net referendumo būdu. 
Lietuvos piliečiai yra Europos 
sąjungos piliečiai. Užtenka 
pažvelgti į savo pasus. Pasira
šiusi sutartį su Europos sąjun
gos narėmis Lietuva sukūrė 
ekonominę sąjungą, išnyko 
šalis skyrusios sienos, mūsų 
tautiečiai gali dirbti ir jiems 
bus suteiktos socialinės garan
tijos bet kuriame ES krašte. 
Lietuva, jai prašant, buvo pri
imta ir į NATO, pasirašėme 
sutartį su NATO narių kraš
tais ir ši sąjunga įsipareigojo 
mus ginti. Tai garantuoja mū-

sų nepriklausomybę. Ar 
mums nepriklausomybė nėra 
svarbi? Todėl tokia klasifika
cija (išskiriant ES ir NATO 
šalis) yra objektyviai ir isto
riškai pateisinama. 

Naujame įstatyme, kaip 
atskirą atvejį, reikėtų įrašyti 
galimybę įtraukti ir kitas su
tartis, kurias Lietuva pasira
šys su kitais kraštais, puoselė
jančiais demokratines verty
bes, gerbiančiais žmogaus tei
ses ir teisingumą, besivado
vaujančiais laisvosios rinkos 
principais. Kuriant daugiau 
atskirų atvejų, kurių skaičiaus 
Konstitucinis teismas neapri
bojo, reikėtų įtraukti dar ir 
šias kategorijas: 

l. Turime, kiek galima, 
panaikinti okupantų žalos pa
sekmes, įtraukti tremtinius ir 
jų palikuonis bei etninių že
mių lietuvius. 

2. Turime įtraukti tuos lie
tuvių kilmės asmenis, kurie 
negali atsisakyti svetimos gim
tinės pilietybės, kaip yra, pvz., 
Pietų Amerikoje. 

3. Turime leisti lietuvių 
kilmės žmonėms grįžti į Tėvy
nę, jiems neatsisakant kitos 
tautos pilietybės. 

Retkarčiais vis girdime 
kaltinimus, kad priimdamas 
kitos valstybės pilietybę, Lie
tuvos pilietis atsisako Lietu
vos pilietybės. Laikas pripa
žinti, kad esame laisvi, nepri
klausomi nuo kitų kraštų, jų 
reikalavimų bei įstatymų. Be 
to, pvz., Pietų Amerikoje pri
gimtinės pilietybės teisės ne
galima atsisakyti, kitur - au
tomatiškai įgyjama kito krašto 
pilietybė, o dar kitur - kitos 
pilietybės nereikalaujama at
sisakyti. Lietuvos pilietybės 
galima atsisakyti tik aiškiai ir 
savanoriškai raštu tai pareiš
kus Lietuvos respublikos vals
tybei. 

Pasaulio lietuvių bend
ruomenė pageidauja, kad 
kiekvienas lietuvių kilmės 
Lietuvos pilietis nei jo pali
kuonys, nepriklausomai nuo 
to, kur jis gyvena ir ar turi kito 
krašto pilietybę, neprarastų 
Lietuvos pilietybės. Dėl savo 
saugumo Lietuva turėtų pri
pažinti tik savo krašto pilie
tybę - Lietuvos pilietybę. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
EP lėšos 

Europos parlamentas 
birželio 17 d. paskyrė 50 
min. litų aštuonioms valsty
bėms - Lietuvai, Danijai, Es
tijai, Latvijai, Lenkijai, Suo
mijai, Švedijai ir Vokietijai -
Baltijos jūros tyrimams. Pi
nigai skiriami vienos labiau
siai užterštų jūrų padėčiai 
pagerinti, nes valstybės vyk
do Baltijos jūros mokslinių 
tyrimų ir plėtros programą 
BONUS, ir lėšos reikalingos 
šiai programai tęsti. 50 min. 
litų bus skirta iš Europos są
jungos (ES) biudžeto, tiek 
pat dar turės skirti pačios 
valstybės. ES skirs 1.25 min. 
eurų programos BONUS-
169 parengiamajai stadijai 
2010-2011 m. laikotarpiu ir 
48.75 min. eurų jos įgyvendi
nimui 2012-2016 m. laiko
tarpiu. 

Pagrindinis programos 
taikinys bus aplinkosauga, 
tačiau jos lėšomis taip pat 
galės būti finansuojami susi
ję projektai tokiose srityse 
kaip žuvininkystė, žemės 
ūkis, infrastruktūra, energe
tika ar transportas. 

Nors Baltijos jūros re
gione vykdoma daug moks
linių tyrimų, dauguma jų vis 
dar yra nekoordinuojami. 
Atsižvelgiant į ribotas moks
linių tyrimų galimybes vals
tybių, regionų ir vietos mas
tu, numatoma ES lygmeniu 
paskatinti mokslinius tyri
mus, kurie padėtų veiksmin
gai gerinti Baltijos jūros re
giono aplinką. Dėl šio spren
dimo pasiektas susitarimas 
su ES Taryba. 

Susitikimas Liuksemburge 
Prezidentės Dalios Gry

bauskaitės vizito metu birže
lio 16 d. sutarta pradėti Lie
tuvos pasitarimus su Liuk
semburgu dėl Liuksemburgo 
investicijų į Lietuvos atsi
naujinančių energijos šalti
nių sektorių. Susitikime su 
Liuksemburgo ministeriu 
pirmininku J ean Claude 
Juncker jis rodė didelį susi
domėjimą šia, Liuksembur
gui aktualia galimybe. Jie 
taip pat susitarė parengti ir 
greitu laiku pasirašyti kultū
rinio bendradarbiavimo su
tartį, kuri suteiks impulsą 
turizmo plėtrai, meno ir kul
tūros žmonių bendradarbia
vimui. 

Naujas ministeris 
Kultūros ministeris Re

migijus Vilkaitis birželio 16 
d. įteikė premjerui Andriui 
Kubiliui atsistatydinimo pa
reiškimą. Balandžio pabai
goje Tautos prisikėlimo par
tija (TPP) pareiškė nepasi
tikinti savo pačios deleguotu 
R. Vilkaičiu. Iš pradžių į šias 
pareigas pasiūlytas partijos 
vadovas A. Valinskas, vėliau 
operos solistas Deividas Sta
ponkus, tačiau jų kandidatū
ra nesulaukė paramos. 

Birželio 22 d. prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sutiko 
su Vilniaus dailės akademi
jos prorektoriaus Arūno Ge
lūno kandidatūra. Po susiti
kimo su prezidente būsima
sis ministeris pristatė planus 
kurti žinovų tarybą, kuri tu
rėtų įgyvendinti kultūros po
litiką. 

Jo teigimu, Lietuvoje 
įprasta kultūrą laikyti tokia 
marginaline sritimi, tad rei
kia peržiūrėti esamą kultū
ros finansavimo sistemą ir 
kiek įmanoma bandyti pro
gramuoti ateityje jau minėtą 
Europos paramą kultūrai. 
Taip pat "absoliutus pirmu
mas" yra atsigręžimas į Lie
tuvos žmones. Tai yra centro 
ir regionų atskirties mažini
mas. Jis suvokia kultūrą ne 
vien kaip aukštąją kultūrą ir 
jos vartojimą didžiuosiuose 
miestuose, bet ir kaip kultū
ros prieinamumą ir kultūros 
veiklų prieinamumą tiek vai
kams, tiek suaugusiems 
žmonėms visos Lietuvos re
gionuose. 

Mažiau administracijų 
Nuo liepos l d. naiki

nant apskričių viršininkų ad
ministracijas, atleidžiamų 
darbuotojų išmokoms, kom
pensacijoms, perkeliamų pa
reigybių išlaikymui bei likvi
dacinėms komisijoms vy
riausybė paskirstė 18.6 min. 
litų Finansų ministerijos siū
lymu pagal programa "Vals
tybės valdymo reformos iš
laidos". Darbuotojams, dir
bantiems pagal darbo sutar
tis, išeitinėms išmokoms ir 
visiems darbuotojams kom
pensacijoms už nepanaudo
tas atostogas skiriama be
veik 10 min. litų. Daugiausia 
atiteks Vilniaus ir Kauno 
apskrities viršininko admi
nistracijoms - atitinkamai 
2.1 ir 1.5 min. litų. 

Iš apskričių viršininkų 
administracijų perkelia
moms pareigybėms 3 mėne
siams išlaikyti atseikėjama 
4.8 min litų. Daugiausia ati
teks Valstybinei žemės ūkio 
tarnybai prie Žemės ūkio 
ministerijos - 2.8 min. litų, 
Vidaus reikalų ministerijai -
477,000. Dar 390,000 litų nu
matoma Vidaus reikalų mi
nisterijai apskričių viršinin
kų administracijų likvidaci
nėms komisijoms išlaikyti 3 
mėnesius - numatoma fi
nansuoti 40 pareigybių. 

Nutarta atleisti iš parei
gų 9 apskričių viršininkus. 
Vidaus reikalų ministerio 
Raimundo Palaičio teigimu, 
dėl apskričių reformos di
džiausias leistinas pareigy
bių skaičius mažinamas 1089 
etatais - nuo 2035 iki 946. 
Finansų ministerija teigia, 
kad panaikinus apskričių ad
ministracijas, 2011 m. darbo 
užmokesčiui nebereikės skir
ti maždaug 35 min. litų. RSJ 
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Lietuvos sprendimas teisingas 
KĘSTUTIS MASIULIS 

Prasidėjus pasaulinei fi. 
nansų krizei vėl išsiskyrė dvi 
politinės nuomonės, kaip vals
tybėms tvarkytis. Vieni politi
kai teigė, kad reikia nemažinti 
valstybės išlaidų, o jas dar la
biau didinti, mažinti mokes
čius - taip stimuliuojamas 
ūkis atsigaus, o krizė bus 
įveikta. Lietuvoje šios strate
gijos gynėjai pirštais rodė į ki
tas Europos valstybes ir ragi
no sekti jų pavyzdžiu. Tučiau 
Lietuvos vairą tuo metu per
ėmė Permainų koalicija ir pra
dėjo įgyvendinti priešingą 
strategiją. Dešiniųjų koalicija 
valstybę jsivaizdavo kaip na
mų ūkį, todėl jeigu pajamos 
sumažėjo, vadinasi, reikia ati
tinkamai sumažinti ir išlaidas. 
Dabar, praėjus daugiau nei 
metams nuo krizės pradžios, 
galime įvertinti, kurie spren
dimai buvo tolygūs. 

Buvęs premjeras Gedi
minas Kirkilas iki paskutinės 
darbo vyriausybėje valandos 
slėpė krizę. Jis ir jo komanda 
manė, kad nieko nedarant fi
nansų krizė Lietuvą aplenks, 
o blogiausiu atveju turėsime 
"kietąjį nusileidimą" ir kelis 
nuošimčius ūkio smukimo. 
Tokios pat nuomonės buvo ir 
buvęs Graikijos premjeras 
Konstantinas Karamanlis. Jo
kių taupymo priemonių nesi
ėmė Ispanija, Italija ir kitos 
valstybės. 

Panašiai elgėsi ir Vokieti
ja bei Didžioji Britanija. Tui
kydamos John Maynard 
Keyes teoriją, šalys paskelbė 
apie planus didinti išlaidas. 
Jungtinė karalystė sumažino 
PVM nuo 17.5% iki 15%, įve-

dė kitų lengvatų. Šių veiksmų 
tikslas aiškus - padidinti ma
žėjančias gyventojų pajamas, 
taip skatinti vartojimą ir vals
tybės lėšomis kompensuoti 
privataus sektoriaus trauki
mąsi. Vokietija pradėjo masi
nę automobilių pirkimo veik
lą, kai perkant naują automo
bilį suteikiama lengvata biu
džeto sąskaita. Tikslas tas pats 
- padidinti vartojimą žinant, 
kad automobilių gamyboje 
dirba labai daug žmonių, be 
to, ši šaka yra Vokietijos eko
nomikos stuburas. 

Andrius Kubilius, tapęs 
premjeru, iškart paskelbė vals
tybės finansų padėtį nepaisy
damas populiarumo reitingų, 
paskelbė apie taupymą. Lie
tuvoj e buvo iššvaistyti visi 
įmanomi rezervai, išskyrus 
vieną - ES paramos lėšas. Ka
dangi G. Kirkilo vyriausybė 
nesugebėjo sukurti projektų 
ES pinigams panaudoti, todėl 
atsirado sąlygos juos įlieti į 
ekonomiką per krizę. Tui buvo 
ir yra dabar vykdomo "Skati
nimo plano" esmė. Tuupyti 
ėmėsi ne tik Lietuva, bet ir 
kaimynės Estija, Latvija, Airi
ja. Iki šiol išlaidavusi galiau
siai taupyti pradėjo ir Graiki
ja, kai krizės neigėją K Kara
manlį pakeitė racionalusis 
George'as Papandreou. Tuu
pymas, kurį įvykdė Lietuva, 
buvo vienas didžiausių pasau
lyje. Nenuostabu, kad prem
jero reitingai pasiekė žemu
mas, o žmonės nepatenkinti 
valdžia. Tučiau tarptautiniuo
se finansų sluoksniuose yra 
visai priešingai: Lietuvos ir A 
Kubiliaus sprendimai yra lai
komi sektinu pavyzdžiu. 

Kas buvo teisus? 

Dabar jau galime pasaky
ti, kad taupieji politikai buvo 
teisūs. Valstybės išlaidūnės 
įliejo į ekonomiką kiek tik ga
lėjo pinigų, sulaužydamos sa
vo pačių nustatytus viešųjų fi
nansų tvarumo kriterijus. Tu
čiau piniginės injekcijos bai
gėsi, valstybių skolos išaugo, 
o krizė tęsiasi toliau. Išlaida
vimas leido problemas nukelti 
metams, tačiau nepanaikino 
jas sukėlusių priežasčių. Vo
kietijoje pavyko išsaugoti au
tomobilių pramonę, tačiau 
šiemet pasibaigus lengvatų 
galiojimui, automobilių par
davimai šalyje krito 32%. 

Dabar pasaulio valstybės 
atsigręžė į tas šalis, kurios iš
kart sugebėjo sumažinti išlai
das. Apie taupymo priemones 
šiomis dienomis jau paskelbė 
Vokietija, Ispanija, Italija, 
Prancūzija, Jungtinė karalystė 
ir kitos. Sių šalių dar tik laukia 
panašios skaudžios priemo
nės, kurios buvo taikomos 
Lietuvoje: socialinių išmokų 
ir atlyginimų mažinimas, pen
sinio amžiaus ilginimas, nauji 
mokesčiai ir t.t. Stebuklingų 
receptų nėra ir negali būti, 
vakarykštis valstybės išlaidavi
mas užkelia skolos akmenį ry
tojui. 

Graikija, įgyvendindama 
griežtas taupymo priemones, 
paskelbė, kad sieks iki 2011 
metų pabaigos ar pirmojo 
2012 metų ketvirčio atnau
jinti skolinimąsi finansų rin
kose. Kitaip tariant, stengiasi 
įrodyti, kad šalis pajėgi pasi
skolinti, tuo tarpu Lietuva su
gebėjo tai padaryti net juo
džiausiu krizės laikotarpiu. 

Partizanų sesėms 
Kas per rytmečio šaltąjį rūką 
Vedė jus čia raistais be kelių, 
Jūs išbudinot raibą apuoką 
Ir išbraidėte irštvas žalčių. 

Nepasukot atgal, nesugrįžot, 
Nesiklausėte laumių dainų 
Ir eglynuos t.omsiuos nepaklydot, 
Nepabūgot plėlriųjų vilkų. 

Lauknešėliais maitinote brolius, 
Gydėt mūšiuose gautas žaizdas, 
'Rusi kregf,dės su vėju per kloniw, 
Nešėt laiškus, svarbiąsias žinias. 

~. trapios pavasario gėlės, 
Mie'/os dukros, mergaitės mamų, 
Kas per rudenio miglą jus vedė, 
Kas gi liepė išeit iš namų? 

Vėtra mišką tvirtai apkabinus 
Galynėjos~ laužė šakas, 
Kraujas polaidžiu tvindė Tėrynę, 
Laiwė kvietė kovon merginas. 

Daugel metų prabėgo, bet vėle~ 
Kai pavasarį grįžtant jaučiu, 
Kiekvienai vėl pražystanlwi gėlei 
Gražų vardą merginos skiriu. 

Kam lemtis vieškelėlį pabarstė, Pamiškėj, ryškiai žydi Onutė, 
'Ibs sugrįžo atgal iš miJkų, Sklei.džias, rausta Graii.nos žiedai, 
Kad vėliau sunkią dalią iškęstų, Paraistėj mėlynuoja Laimutė, 
Kad ilgai nematytų namų... Štai Aldona pražydo antai! .. 

Tos kurioms Lėmėjėlė Jykftėjo, Neprapuolė pralietas jų kraujas, 
Krito, liko ant žemės gulėt, Puošia žerw: gegužio žiedai 
Prielų kulkos per širdį praėjo, Ir kai skleidžiasi žiedlapis naujas 
Kraujas ėmė bijūnais žydėt. Tas drąsias merginas vėl matai! 
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Vokietijos valstybės išlaidos 
bus mažinamos mažiausiai 10 
bln. eurų per metus iki pat 
2016 metų. Be to, Vokietijos 
valdžia planuoja mokesčių di
dinimą, nepaisydama ikirinki
minių koalicinės vyriausybės 
pažadų, kad jos programos 
ašimi taps mokesčių mažini
mas. Tuip pat planuojama ap
karpyti daugelį valstybės pa
šalpų ir atsisakyti mokestinių 
lengvatų. 

Ispanijos vyriausybė, va
dovaujama socialisto Jose 
Luisas Rodriguezas Zapatero, 
jau šiais metais planuoja ap
karpyti visų iš biudžeto atlygi
nimus gaunančių darbuotojų 
algas vidutiniškai 5% bei pla
nuoja biudžeto sektoriaus 
darbuotojų skaičių sumažinti 
13,000. Be to, mažinamas re
gionų finansavimas, atšaukia
mos pašalpos, mokamos tė
vams gimus naujagimiui, įšal
domas pensijų indeksavimas. 
Tuupyti nutarė ir Prancūzija. 
Jos prezidentas dešinysis Ni
colas Sarkozy ragino netgi iš 
dalies pakeisti šalies Konsti
tuciją, kad kova su biudžeto 
deficitu būtų veiksmingesnė, 
mažiau biurokratiška ir įpa
reigojanti. Prezidento nuo
mone, Konstitucijoje turi būti 
nurodyta, kad nuo 2012 metų 
kiekviena Prancūzijos vyriau
sybė privalės skelbti, koks bus 
valdžios sektoriaus biudžeto 
deficitas per penkerius darbo 
metus. Prancūzija planuoja 
padidinti pensinį amžių (šiuo 
metu šalyje į pensiją išeinama 
sulaukus 60-ies). 

Peržvelgus tokius Euro
pos valstybių taupymo planus 
tikriausiai nejučia iškyla ana
logijos su Lietuvos, Latvijos, 
Estijos būkle ir skaudžia pa
tirtimi. Dabar aišku, kad kito
kios galimybės neturėjome ne 
tik mes. Jų neturi ir turtin
giausios Europos valstybės ir 
visai nesvarbu, ar valdo deši
nieji, kaip Prancūzijoje, Vo
kietijoje, ar kairieji, kaip 
Graikijoje, Ispanijoje, tačiau 
taupymo priemonės panašios. 
Gyventi "rytojaus sąskaita" 
galima tik trumpai, bet po to 
vis tiek tenka susidurti su rea
lybe. Lietuvoje dažnai girdžiu 
skundžiantis politikais, kurie 
"nieko nedirba". Jie Lietuvą 
valdė paskutinį dešimtmeti, o 
dabar žarsto pamokymus ir iš 
valstybės problemų kraunasi 
populistinį kapitalą. Buvusių 
valdžių neveiklumas išryškėjo 
tik dabar: nepasiruošta Igna
linos atominės elektrinės už
darymui, ignoruota finansų 
krizė, nesukaupti rezervai, iš
augusi biurokratija, neįgali 
teisėsauga. Visuomenei įkyrė
jo šios atviros žaizdos ir dabar 
pagaliau turime vyriausybę, 
kuri pajėgi dirbti. Būtent ši 
vyriausybė ne tik kovoja su 
pasaulinės finansų krizės su
keltomis problemomis, bet 
dar ir sugeba imtis dešimt
mečiais atidėliotų reformų. 
Kaip matyti iš pasaulinio kon
teksto, Lietuvos vyriausybė 
priėmė teisingus sprendimus, 
kurie, neabejoju, pasitarnaus 
ne atskirų grupių interesams, 
bet valstybės naudai ir žmonių 
gerovei. TSŽ nr. 21 

JŲ TEVISKES ZIBlIRIAI 
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius: 

~ 
• tautinės-krikščioniškos minties straipsnius ... • apsakymus, knygų, filmi1 recenzijas, koncertų, 

• išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, baliaus aprašymus, juokus, anekdotus ... 
pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, •naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją ... kitų kraštif ... 

- - -
Medžiagą siųsti redakcija i adresu: ''Tėviškės žiburiai", 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C IT3 • Faksas: 905-275-4364 • E-paštas: tevzib@rogers.com 



Kanados pilietybė - garbė ir pareiga 
Kanados pilietybės, imigracijos ir daugiatautiškumo ministeris Jason Kenney kviečia 

siūlyti kandidatus kasmetiniam Kanados piliečio apdovanojimui. Jie skiriami kanadie
čiams, kurie savanoriška veikla ir asmeniniu aktyvumu prisideda, aiškinant ir skatinant 
Kanados piliečio sampratą - pareigas, teises ir reikšmę, padeda naujai atvykusiems ir 
tapusiems piliečiais aktyviau įsijungti į visuomenės kultūrinį, politinį gyvenimą, perimti ge-

riausias tradicijas. Kanados pilietybė, sako minis
teris J.Kenney, tai nėra tik teisė balsuoti ar būti 
išrinktam. Tui garbė ir pareiga perimti ir tęsti de
mokratinės, atviros, daugiakultūrinės visuome
nės tradicijas. Jas kiekvienas iš mūsų turime pa
tvirtinti kasdieniniu sąžiningu darbu, moraliais 
poelgiais, kūryba, praturtinant valstybės gyveni
mą ir gerovę, užtikrinant kiekvienam taikų ir pa
garbų bendrabūvį. 

Kanados išskirtinio piliečio apdovanojimas 
Jason Kenney, Kanados pilietybės, imig- skiriamas tiems, kas savo asmeniniu pavyzdžiu ir 
racijos ir daugiatantiik.umo ministeris visuomenine veikla naujuosius kanadiečius ska-

tina domėtis Kanados istorija ir tradicijomis, 
tapti kūrybingais ir atsakingais valstybės piliečiais, daugiatautės visuomenės nariais. 
Kasmet iš savanorių aktyvių piliečių parenkama 20 kanadiečių, skiriančių savo laiką ir pa
stangas ugdyti šią svarbią valstybei ir visuomenei pilietiškumo sampratą. Kiekviena bend
ruomenė turi tokių žmonių - praneškite apie juos Kanados pilietybės ir imigracijos minis
terijai. Daugiau informacijos galima rasti tinklalapiuose www.cic.ac.cą/citizęnshipawąrd 
arba www.twitter.com/CjtlmmCana<la. 

Siūlymai apdovanojimams priimami iki rugsėjo 3 dienos. Kandidatus apdovanojimams 
parinks iš įvairių nusipelniusių Kanadai žnonių surinkta komisija. Išrinktųjų piliečių pavar
dės bus paskelbtos per Kanados pilietybei skirtą savaitę (spalio 18-24 d.d.). Laimėtojams 
bus įteikti auksiniai Klevo lapo ženkleliai ir ministerio pasirašytas pažymėjimas. Int 

Esi manyje, Tavimi ir gyvenu 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Pirmiausia visus nustebi
no pasaulio Shriners, kurie šį 
savaitgalį švenčia savo šimt
metį 'Ibronto miesto centre ... 
Ar keisti 2010 metais įvyks
tančios šventės datą? Ką kal
bėt apie vėliau nustatytus G8-
G20 tarptautinius suvažiavi
mus ... Juk IX Dainų šventė! 
Reik.ėjo rinktis vakarų Turon
tą su visais viešbučiais ir salė
mis prie aerodromo, nors la
bai norėjome visus priimti 
miesto centre. 

Rengimo komitetas posė
džiavo 33 kartus; buvo para
šyta tūkstančiai elektroninių 
laiškų; buvo prikalbėta šimtai 
valandų telefonu, skype ir vi
somis kitomis priemonėmis; 
buvo nuvažiuota ir nuskrista 
tūkstančiai kilometrų lankant 
chorus, vykstant į chorvedžių 
seminarus, pervežant reper
tuaro knygas ir koncertines 
aprangas (ne tik atgaivinti 
"knygnešiai", bet ir sukurti 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

"rūbnešiai"). Šalia komiteto 
veikė 25 įvairios komisijos, 
kurių nariai visuomenininkai, 
muzikai, kūrėjai, policininkai, 
gaisrininkai, valdžios tarnau
tojai, redaktoriai, architektai, 
cinematografai, fotografai, 
mokytojai, choreografai, dai
lininkai, bankininkai, versli
ninkai, vaistininkai, seniai vei
kiantys, seniai pasitraukę iš 
veiklos, nauji ateiviai.„ 

Visi kas Gyvena Tavimi! 
Tu buvai, esi ir visada būsi mū
sų visų jungties taškas! 

Per šiuos 4 rengimo metus 
įvyko poezijos konkursas, ku
rio eilės yra šešiose šiai šven
tei parašytose dainose; buvo 
sukurtos šešios naujos aran
žuotės, koncerto scenarijus; 
surengti chorvedžių semina
ras ir jaunimo chorams savait
galis; atspausdinti straipsniai 
apie chorus, jų vadovus, šven
tės rengėjus ir kūrėjus, apie 
koncerto simboliką ... Nes Tu 
esi mumyse ir mes Gyvename 

Tu 
•• , vum. 
Numatyk, kad po šimto 

metų, 2010 metais, liepos 2-4 
dienomis, tavo atžalos susi
tiks Turonte, Kanadoje, kad 
jos pirmą kartą Šiaurės Ame
rikoje išgirs Marijoną Milru
tavičių, kad jos repetuos ilgas 
valandas bendroje Šventės re
peticijoj e, kad jos susitiks iš 
stovyklų, suvažiavimų ir kong
resų, gal net iš lagerių, senus 
draugus Miestelio vakaronė
je, kad jos savo giesmėmis ir 
maldomis šlovins Aukščiau
siąjį visose Turonto ir apylin
kių lietuvių šventovėse, kad 
jos dainuos Thvo kalba ste
buklingame šventės koncerte 
ir pabaigoje visko dalinsis 
įspūdžiais, džiaugsmu ir atei
ties viltimi. Tu buvai mums 
perduota iš kartos į kartą; Tu
ve išsaugojo ir naujai atkūrė 
pastangos, užsispyrimas, bet 
svarbiausia-meilė; Tu amžinai 
liksi mumyse; mes Tuvimi gy
vensime visada! 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1'/~~ A~ 
DENTAL ~ ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 
115 Lakeshore Road E. 
Mississauga, ON L.5G l ES 

~-~ www.watersidedental.ca 

(905) 785-3900 
104-3945 Ooug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON L5N QJ\5 
www.9thlinedental.ca 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Aoad 

O pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MBZ 2X3 
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--..... : KANADOS IVYKIAI 1:----
Kaip vertina Kanadą? 
Kanados Įtaka pasaulio 

bendrijoje didelė - taip įsiti
kinę 64% k.anadiečių ir 55% 
kitų šalių gyventojų. Kaip 
savo valstybę vertiname mes 
ir kiti - ne kanadiečiai, i ši 
klausimą pakvietė atsakyti 
Ipsos Reid apklausa, atlikta 
Kanadoje ir kitose 24 pasau
lio valstybėse. Tučiau .Kana
dos įtaką pasauliui skirtingai 
- daug palankiau - vertina 
besivystančios (Indija, Brazi
lija) nei pasiturinčios Euro
pos valstybės, kuriose tik 
trečdalis apklaustųjų sutinka 
su tokiu vertinimu. Panašiai 
pasiskirstė nuomonės apie 
Kanados ekonominę padėtį. 
J apanai ir europiečiai Kana
dos ekonominius pasiekimus 
vertina kaip vidutiniškus; be
sivystančių valstybių gyven
tojai mano, kad ekonomi
nėje srityje Kanada yra sekti
nas pavyzdys. VISi apklausos 
dalyviai gana vieningai su
tinka, kad Kanada turi tei
giamos patirties taikdarystės 
ir žmogaus teisių gynimo sri
tyse. Thip galvoja ir daugiau 
nei du trečdaliai kanadiečių. 

Generalinė gubemato.rė 
Michaelle J ean, po poros 
mėnesių pasibaigus jos įga
liojimams, pakviesta dirbti 
UNESCO atstove Haityje. 
Jungtinių Tu.utų organizacija 
ir pasiturinčios pasaulio vals
tybės, po nuožmaus žemės 
drebėjimo, įsipareigojo at
statyti sugriautą valstybę, pa
sirūpinti ilgalaike jos gerove. 
Michaelle Jean savo kilme 
yra haitietė, bet užaugusi 
Kanadoje. Haityje ji lankėsi 
keletą kartų kaip žurnalistė, 
o vėliau kaip Kanados vy
riausybės atstovė. Kanados 
dienos išvakarėse gen. gu
bernatorė į Kanados garbės 
ordiną priėmė dar 44 nusi
pelniusius visuomenei moks
lo, kultūros, sporto, verslo 
veikėjus. 

Ontario Karališkojo is
torijos muziejans vadybą 
perima nauja pareigūnė. Po 
10 darbo metų dabartinis va
dovas William Thorsel pa
reigas perduoda J anet Car
ding, D. Britanijos pedago
gei ir mokslininkei. J anet 
Carding turi patirtį muzieji
nio darbo ir švietimo srityse. 
Ji yra studijavusi Cambridge 
ir Londono universitetuose 
istoriją, medicinos ir mokslo 
istoriją, filosofiją. Muzieji
ninkystės patirties įsigijo, 
dirbdama Londono Mokslo 
muziejuje, kurdama pertvar
kos projektus Londono 
Mokslo ir pramonės muzie
jui. Janet Carding ketvertą 
metų dirbo Sydney (Amtrali
ja) istorijos muziejaus direk
toriaus padėjėja. Rugsėjo 
mėn. perimanti pareigas Ja
net Carding bus pirmoji 
moteris, paskirta šio muzie
jaus vadove. 

Lėktnvo Air Indija 182, 
susprogdinto virš Airijos 
1985 metais, nelaimės prie
žastis - nesusikalbėjimas 
tarp Kanados policijos, vals
tybės saugumo, oro uostų 
saugumo tarnybų. Indijos te
roristai susprogdino lėktuvą, 
žuvo 329 keleiviai, daugiau
sia indų kilmės kanadiečiai. 
Tik po 25 metų tyrimo gru
pė, kuriai vadovavo pensi
ninkas, buvęs .Aukščiausiojo 
teismo teisėjas John Major, 
atskleidė, kad profesinis ne
pasitikėjimas ir nevieninga 
veikla tarp policijos, saugu
mo grandžių ir oro saugumo 
tarnybos neleido užkirsti ke
lio nelaimei, nors buvo įma
noma. Ministeris pirminin
kas S. Harper, vertindamas 
tyrimo išvadas, pasakė, kad 
vyriausybė atsiprašo nuken
tėjusių ir atlygins artimie
siems. Kartu su išvadomis 
apie lėktuvo ir keleivių žū
ties priežastis komisijos va
dovas pateikė konkrečius 
siūlymus, kaip pagerinti 
oro kelionių saugumą, de
rinant visų saugumo gran
džių darbą ir keičiantis in
formacija. 

Vyr. revizorė Sheila Fra
ser sulaukė leidimo tikrinti, 
kaip panaudojamos parla
mentui skiriamos lėšos. Par
lamento darbo poreikiams 
kasmet skiriama $500 mln., 
sąmatą sudaro ir lėšų panau
dojimą tikrina vidinė parla
mentinė komisija. Tučiau tik
rinimai ir rasti piktnaudžia
vimai valstybės lėšomis N. 
Škotijos ir Newfoundland
Labradoro provincijų parla
mentuose parodė, kad tai
syklės pažeidžiamos, kai nėra 
viešumo. Parlamento nariai 
ilgai priešinosi, bet, visuo
menei reikalaujant, jie nuta
rė leisti tikrintojus su sąlyga, 
kad apie pažeidėjus bus pra
nešama tik parlamentui, o 
ne visuomenei. Vyr. revizorė 
Sheila Fraser sutiko, bet ji 
pabrėžė, kad, atradus krimi
nalinio piktnaudžiavimo at
vejų, kaltinjnkai bus perduo
dami policijai. 

Ontario provincija ir 
Moose Cree genties indėnų 
bendruomenė pradėjo naują 
bendrą statybą. žemutinės 
Mattagami upės užtvanka ir 
elektrinė bus didžiausia sta
tyba per 40 metų. Naujoji jė
gainė - jau ketvirtoji prie 
šios upės - gamins 438 me
gawatus elektros energijos, 
jos užtektų 400,000 namų. 
Jėgainės statybai skiriama 
$2.6 bln., ji turėtų būti pasta
tyta per 5 metus. Pagal nau
jąjį projektą nebus užtvin
dyti nauji žemės plotai, vie
tiniams gyventojams sukurta 
800 darbo vietų. Susitarta 
dalintis pelnu: Cree bend
ruomenė galės įsigyti vieną 
ketvirtadaŲ būsimosios elekt
rinės akcijų. SK 



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.VI.29 Nr. 26 

~ MllSU TEVYl\IEJE 
LĖŠOS STUDENTAMS 
Vyriausybė birželio 16 

d. pritarė Švietimo ir moks
lo ministerijos siūlymui nu
statyti 629 nemokamų dok
torantūros studijų vietų pa
gal konkrečias mokslo ar 
studijų kryptis. Daugiau nei 
pusės iš jų - 390 - studijos 
bus finansuojamos iš valsty
bės biudžeto, kiti bus remia
mi Europos sąjungos (ES) 
lėšomis. Pastarosiomis bus 
finansuojamos 136 vietos 
biomedicinos mokslų srity
je, o kiti 103 įvairiuose 
"mokslui imliuose ūkio sub
sektoriuose". Valstybės lėšų 
daugiausia skiriama sociali
nių mokslų sričiai - 120 vie
tos, technologijos - 112, fi
zinių - 86, humanitarinių -
63, menų - 9 vietos. Dau
giausia lėšų tenka technolo
gijos ir biomedicinos moks
lų sritims - atitinkamai 159 
ir 157, socialiniams moks
lams skiriama 122, fizinių -
117, humanitarinių - 65, 
meno - 9 vietos. 

MAŽĖJA VAIKŲ 
Statistikos departamen

to duomenimis, per 2009 m. 
Lietuvoje gyvenančių vaikų 
sumažėjo 17,600, tai yra 
2.7%. Lyginant su 2005 m. 
Lietuvoje gyveno 110,200, 
arba 14.8% mažiau vaikų. 
2010 m. pradžioje kas penk
tas šalies gyventojas buvo 
vaikas. Lietuvoje buvo užre
gistruota apie 636J100 as
menų iki 18 metų. Sių metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 
325,900 berniukų ir 310,200 
mergaičių. Palyginus su 2005 
m. duomenimis, berniukų 
sumažėjo 56,300, mergaičių 
- 53,900. Dėl pastaraisiais 
metais didėjančio gimsta
mumo pakito vaikų amžiaus 
struktūra. Vaikų iki 4 metų 
amžiaus dalis padidėjo nuo 
16% 2005 m. iki 21 % 2009 
m. 2009 m. gimė 36,700. kū
dikių, tai 1,600 daugiau ne
gu užpernai. 

JEIGU RINKTŲ ... 
Bendrovės "Spinter ty

rimai" birželio viduryje at
liktos apklausos rezultatai 
rodo, kad jei rinkimai į sei
mą būtų įvykę tuo laiku, juo
se pirmautų trys šiuo metu 
opozicijoje dirbančios parti
jos: socialdemokratai, Dar
bo partija bei "Tvarka ir tei
singumas". 'fyrimo duome
nimis, už socialdemokratus 
savo balsą atiduotų 13.3% 
rinkėjų, už "darbiečius" -
12.5%, už "tvarkiečius" -
11.2%. Panašiai buvo ir 
praėjusį mėnesį, tuomet pa
laikymą "tvarkiečiams" ir 
"darbiečiams" pareiškė l% 
mažiau apklaustųjų. 

KOVOJA GERAI 
Naujoje JAV paskelb

toje ataskaitoje gerai įver
tintos Lietuvos pastangos 
kovoti su prekyba žmonė
mis. Lietuva pasiekimais 
lenkia daugumą kaimyninių 

valstybių ir posovietinių ša
lių. Nors dar neretai preky
bos žmonėmis aukomis tam
pa į prostituciją įtraukiamos 
merginos ir moterys, tyrimo 
autoriai Lietuvą priskyrė 
prie pirmosios kategorijos 
valstybių. Taip įvertintos 
valstybės rimtai baudžia 
prekeivius žmonėmis, akty
viai saugo aukas, tiria preky
bos žmonėmis atvejus ir ati
tinka kitus minimalius JAV 
nustatytus standartus. Iš 
anksčiau Sovietų Sąjungoje 
buvusių šalių aukščiausiai 
kategorijai be Lietuvos pri
skirta tik Gruzija, o iš kai
myninių šalių - Lenkija. 
Latvija, Estija, Gudija ir Ru
sija atsidūrė prasčiau įver
tintoje antrojoje kategori
joje. 177 įvertinos valstybės 
suskirstytos iš viso į tris ka
tegorijas. Tyrime tvirtinama, 
kad nors vyriausybė neskiria 
finansavimo padėti preky
bos žmonėmis aukoms, ta
čiau tinkamai bendradar
biauja su nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Lietuvai 
rekomenduojama skirti dar 
daugiau pastangų tirti pri
verstinio darbo atvejus, pa
remti aukoms pagalbą tei
kiančias nevyriausybines or
ganizacijas. 

PERPLAUKĖ JŪRĄ 
Per penkias paras klai

pėdiečiai Marius Norvaišas, 
Domantas Laukevičius ir 
Paulius Paulionis baidarė
mis perplaukė Baltijos jūrą. 
Pradėję kelionę birželio 5 
d. prie Palangos tilto, tikė
josi per kelias paras nuirk
luoti iki Švedijos Gotlando 
salos, tačiau užėjo permai
ningi vėjai ir lietūs. Irkluo
tojai savo baidares sujung
davo specialiu prietaisu, kad 
bangos juos mažiau blašky
tų. Tik vieną kartą žygeiviai 
lipo į juos jūroje lydėjusią 
jachtą "Lietuva" pasipildyti 
maisto ir vandens atsargų. 
Po trijų dienų pavakare pa
siekusi Gotlandą ir ten pail
sėjusi trijulė paryčiais pu
čiant palankiems vėjams iš
plaukė kitos Švedijos salos, 
Blando link. Per pusantros 
paros nuirklavę 74 km žy
geiviai išsilaipino Elande. Iš 
viso jie įveikė apie 300 km. 

AUKOTŲ ORGANUS 
Nauja Eurobarometro 

apklausa rodo, kad aukoti 
transplantacijai savo orga
nus po mirties sutiktų pusė 
Lietuvos gyventojų. Pado
vanoti organų persodinimo 
laukiantiems žmonėms savo 
mirusių artimųjų organus 
sutiktų taip pat 53% ap
klaustųjų. Paklausti, ar no
rėtų paaukoti savo organus 
iškart po mirties, lygiai pusė 
apklausoje dalyvavusių Lie
tuvos gyventojų atsakė tei
giamai. Pagal norinčiųjų au
koti savo organus transplan
tacijai rodiklį Lietuva ne
daug atsiliko nuo ES šalių. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

v 

Lietuvos diena Cikagos 
centrinėje aikštėje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Birželio 4-oji išliks kaip 
lietuviškos dainos ir šokių die
na, surengta Čikagos "Daley 
Plaza" aikštėje. Nuo 10 v. r. 
iki 3 v.p.p. čia visi galėjo pasi
justi Lietuvoje. Si lietuvių 
diena, kaip sakė šventės ren
gėjų atstovė gen. konsulė 
Skaistė Aniulienė, yra skiria- Lietuvos gen. konsulė Čika
ma dviem didelėm sukaktim goje Skaistė Aniulienė (kai
pažymėti. Tai Lietuvos Nepri- rėje) su programos vedėja 
klausomybės atkūrimo 20- akt. Audre Budryte-Nakiene 

Lietuvių jaunimas Lietuvos dienos scenoje 

mečiui ir Žalgirio mūšio 600 
metų jubiliejui prisiminti. Tam 
ir buvo sukviesti žmonės į šią 
Čikagos aikštę. Gen. konsulė 
paminėjo ir pačią Lietuvą, pa
žymėdama, kad tai yra antra
sis konsulato organizuojamas 
renginys (pirmasis buvo pra
ėjusiais metais) šioje vietoje. 

Daugiau apie Lietuvą ir 
programą papasakojo meni
nės dalies vedėja aktorė Aud
ra Budrytė-Nakienė, kuri vė
liau pristatė ir renginyje daly
vaujančius atlikėjus. Trumpą 
žodį tarė Čikagos mero Ri
chard Daley atstovė Eileen 

Wasaga Beach, ON 

PAVASARIO ŠVENTĖ 
VASAGOJE. Š.m. birželio 12 d. 
Vasagos "Bočių" choras Ge
rojo Ganytojo šventovės salė
je surengė "Pavasario links
mavakarį". "Bočių" choras 
mūsų Vasagos lietuvių bend
ruomenei yra gerai pažįsta
mas jau daugelį metų. Nenu
ilstantis, talentingas muz. Al
gis Ulbinas jį suorganizavo ir 
sutiko vadovauti. Jo muziki
niai kupletai ir dainos pratur
tino Vasagos švenčių progra
mas, skambūs choristų balsai 
šventai nuteikia parapijiečius 
gražiomis giesmėmis sekma
dieninių pamaldų metu. 

Pavasario "Bočių" kon
certo pranešėja Lina Ver
bickaitė-Sawitz vaizdžiai api
būdino "Bočių" choro ir jų 
vadovo Algio Ulbino veiklą. 
Gražiais, jautriais eilėraščiais 
ji sujaudino klausytojus. Prog
ramos pradžioje paprašė visus 

Hubbell, nuoširdžiai pasveiki
nusi susirinkusiuosius. 

Lietuvių meninį pasirody
mą pradėjo jaunoji atlikėja 
Agnė Giedraitytė. Po jos pa
sirodymo atlikėjai keitė vienas 
kitą, ir žiūrovai neturėjo laiko 
nuobodžiauti. Šalia mažų ir 
jaunų talentų buvo galima iš
vysti ir studentiško amžiaus 
jaunimą - tai tautinių šokių 
grupę "Suktinis". Joje ne tik 
patys šoko, bet kvietė ir žiū
rovus įsijungti į jų būrį. Įspū
dingai dainavo vaikų estradi
nis chorelis "Svajonė" (vad. 
Alina Šimkuvienė ). O kai sce-

svečius salėje, choristams ei
nant į sceną, dainuoti liaudies 
dainą Bijūnėlis žalias. Gražiai 
pasipuošę choristai pradėjo 
programą. Pirmoji daina Ba
čių sveikinimas, Amerikos 
liaudies melodija, žodžiai su
kurti "Bočių" choristų. Kita 
daina Lietuva, muz. Maka
čino, žodžiai Babravičiaus. 

Toliau - daina Senelio armo
nika, muz. Tiškaus, žodž. 
Ščiukaitės. Melodingos, pa
triotinės dainos sujaudino 
klausytojus, kurie tai išreiškė 
nuoširdžiais plojimais. 

Daina Svajonė, muz. ir 
žodž. Telksnio. Tui švelni, ro
mantiška daina nuteikusi vi
sus svajoti. Daina Laimingo 
vėjo, autorius nežinomas; 
dueto partijas atliko A. Bražys 
ir R. Dūda. Malonūs solistų 
balsai, padedant chorui, buvo 
klausytojų labai įvertinti ilgu 
plojimu. 

Pabaigai, svečiams pagei
daujant, sudainuota Wasaga, 
muz. ir žodžiai A. Ulbino. Tai 

non sugužėjo visi lietuvių vai
kų choro dalyviai Gų buvo gal 
pusšimtis), tada tikrai vaizdas 
pasikeitė. Muz. Darius Poli
kaitis, šio jaunimo choro siela 
ir dirigentas, įrodė, kad jo va
dovaujami jaunuoliai tikrai 
yra verti dėmesio ir pagarbos. 
Programoje pasirodė ir dau
giau atlikėjų, o pabaigoje pro
jektuotojos Renata Liutkienė 
bei Auksuolė Marciulevičienė 
pristatė savo sukurtus dra
bužius. 

Beveik visą dieną savo pa
tiekalais išalkusius maitino 
"Kunigaikščių užeiios" resto
rano darbuotojai. Salia resto
rano palapinės įsikūrusi "Lie
tuvėlės" krautuvėlė praeivius 
kvietė įsigyti lietuviškų su
venyrų. Kitoje aikštės pusėje 
Lietuvos lino gaminiais pre
kiavo Inga Lukauskienė, o ne
toli buvo įsikūrusi turizmui 
skirta vieta. Čia buvo platina
ma informacinė medžiaga 
apie Lietuvą. 

Šventėje lankytojų dėme
sį traukė pastatytas lietuviškas 
sodo namelis. Minioje vaikš
čiojo riterių drabužiais apsi
rengę jaunuoliai, kurie dalijo 
programinius lapus, teikė kitą 
informaciją. Turistų iš Japoni
jos grupelė, smalsiai stebėjo 
meninę dalį. Užkalbinti jie 
pažymėjo, kad buvo nepa
prastai įdomu susipažinti su 
Lietuva. Vienas svečių pažy
mėjo, jog ši pirmoji pažintis 
su Lietuva ateityje gal paska
tins nuvykti į šį kraštą. 

Šį renginį Lietuvos gen. 
konsulatui Čikagoje finan
siškai pagelbėjo surengti Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terija. 2011 metais čia planuo
jama panaši lietuvių šventė. 

(Ntrs. E. Šulaičio) 

romantiška daina apie gražų 
gyvenimą Vasagoje tarp kve
piančių pušų prie melsvo eže
ro. Visa programa buvo labai 
įvertinta svečių nuoširdžiu 
plojimu. Programos pranešėja 
Lina Verbickaitė-Sawitz pa
kvietė choristą Adolfą Kanap
ką sukalbėti maldą prieš pra
dedant vaišes. 

Visi svečiai buvo kviečia
mi prie vaišių, kurias labai 
gražiai, rūpestingai ir skaniai 
paruošė choristės moterys. Po 
vaišių A. Ulbinas ir R. Dūda 
pralinksmino svečius padai
nuodami porą kupletų. Pava
sario šventės pabaigoje A. Ul
binas nuoširdžiai padėkojo vi
siems svečiams, atsilankiu
siems į "Bočių" Pavasario 
šventę. Ačiū "Bačiams" už 
malonų vakarą. Lauksime ki
to pasirodymo. A. Vitkienė 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka ar rėmėjo prenume
rata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai 



Prel. Edmundas Putrimas lankėsi 
Venezuelos lietuvių bendruomenėje 

Šv. Mišios su dalyviais Rafaelio Petraičio namuose 

Š.m. gegužės 14-16 d.d. 
Caracas mieste lankėsi Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
delegatas prel. Edmundas 
Putrimas, kurį pakvietė atsi
lankyti Venezuelos Lietuvių 
bendruomenės valdyba, vado
vaujama Vytenio Folkmano. 
Sutiko prelatą oro uoste du 
bendruomenės nariai - Zig
mas Sakalauskas ir Viktoras 
Hernandez Bieliukas. Prela
tas apsistojo Caracas mieste, 
Rafaelio Petraičio namuose, 
kur visa Petraičių šeima pa
ruošė savo namuose tam sek
madieniui tinkamą vietą tro
pikinėmis gėlėmis dengtame 
sode šv. Mišių aukojimui ir 
vaišėms. 

Mišioms ir pasiklausyti 
prelato Putrimo pamokslo bei 
kitų pranešimų susirinko apie 
60 lietuvių iš Caracas ir Ma
racay miestų. Po Mišių susi
rinkusieji gardžiavosi valgiais, 
paruoštais Caracas bendruo
menės narių, vadovaujant Vi
vian Petraitienei, Ritai Devei-

kytei-Senior, Aldonai Gu
tauskaitei-Sikore, Onai Nes
laitei-Marquez ir kitoms. 

VLB pirmininkas Vytenis 
Folkmanas pasikalbėjimuose 
su prel. Putrimu nurodė, kad 
pagrindinis Bendruomenės 
rūpestis yra pritraukti jauni
mą, daugiausia mišrių šeimų 
vaikus ir vaikaičius, į lietuviš
ką veiklą ir supažindinti juos 
su Lietuva. Pats prelatas, jau
nas, energingas ir gerai su
prantantis padėtį, ilgai tarėsi 
su Bendruomenės atstovais. 
Vienas iš projektų, kurį nori 
įgyvendinti pirmininkas Vy
tenis Folkmanas, būtų su
rengti Venezuelos lietuvių 
jaunimo stovyklą. 

Prelatas lankėsi Venezue
loj e ypatingai tinkamu laiku, 
kai jau sumažėjusi lietuvių 
bendruomenė išgyvena išimti
nai sunkų politinį laikotarpį ir 
jai reikia pirmiausia morali
nės paramos. Iš kadaise gau
sios Venezuelos lietuvių bend
ruomenės beliko visame kraš-

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 

te palyginti mažai lietuvių. 
Kai kurios šeimos, kaip pvz. 
Algio Dugno, grįžo į Lietuvą, 
kitos jau prieš daugelį metų 
emigravo į JAV. Iš dabartinės 
Lietuvos prie lietuviško telki
nio prisidėjo keletas darbščių 
šeimų, bet, deja, atsirado ir 
kalinių, sugautų vežant nar
kotikus, ir buvo įkalintų il
goms bausmėms. 

Tačiau svarbiausia šiuo 
metu būtų gresianti Venezue
lai izoliacija, panaši į kadaise 
išgyventą Lietuvoje sovietme
tį. Venezuelos prezidento 
U go Chavez valdžia įveda 
krašte ekonominius suvaržy
mus panašius į Kubos santvar
ką, įskaitant ir tam tikras eko
nomines kliūtis keliavimui į 
užsienį, kai keliautojui yra lei
džiama iškeisti tik valdžios 
kontroliuotas mažas sumas, o 
išsiųsti pinigus iš viso yra 
draudžiama. Visa tai ateityje 
suvaržys Venezuelos lietuvių 
galimybes bendrauti su Lietu
va ir su kitomis lietuviškomis 
bendruomenėmis. Tad vertėtų 
iš anksto pasiruošti blokados 
atvejui, o tam vertingiausia 
galėtų būti Katalikų Bažnyčia. 

Jūratė Rosales 

London, ON 
ŠĮ PRAĖJUSĮ sekmadie

nį po Mišių, kuriose prisimi
nėme neseniai mirusią Lais
vio-Petro Sergaučio mamą, 
gražiai praėjo jo sodyboje su
rengtos Joninės. Sveikinome 
ne tik visus Jonus ir Jones, 
bet taip pat ir Vandas, Vladus, 
Vlades, Petrus, Petres, Pau
lius ir Paules! Tai buvo tikrai 
vardinėmis turtinga šventė. 

ŠIĄ VASARĄ iki rugsėjo 
mėnesio pradžios sekmadie
niais po Mišių nebus salėje 
kavos. 

PRIMENAME 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 v.r. Ten 
galite palikti ir savo automo
bilius. Autobusas nuo tos aikš
tės išvažiuos 10.30 v.r. 

ĮSPĖJAME visus, kad lie
pos 4, ateinantį sekmadienį, 
ryšium su Dainų švente To
ronte, lietuviams Londone 
Mišių nebus. Prašome tą sek
madienį eiti į vietines savo 
apylinkės šventoves. 

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

LIEPOS 11, sekmadienį, 
Mišios bus už a.a. Adomą Kal
nėną. Inf. 

JOTVA CONSTRUCTION. 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. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Rašiusių Lietuvių kal
bos diktantą Čikagoje, pa
kvietus Lietuvos generali
niam konsulatui, susitikimas 
įvyko "Goodwill Insurance, 
Mortgage and Estate" įmo
nės patalpose. Šeimininkai 
susirinkusius šiltai priėmė; 
užkandžiaujančius svečius 
pasveikino šios įmonės vado
vas Vytas Skapcevičius, pasi
džiaugė, galėdamas prisidėti 
prie lietuvių kalbos iškėlimo, 
trečius metus iš eilės skirda
mas geriausiai parašiusiam 
diktantą apdovanojimą. Ren
ginyje dalyvavusi generalinė 
Lietuvos konsulė Čikagoje 
Skaistė Aniulienė, savo žo
dyje pabrėžė diktantą rašiu
sių žmonių dėmesį ir meilę 
gimtajai kalbai. Paskelbė, 
kad šiais metais Čikagoje ge
riausiai diktantą parašė Ag
nė Vertelkaitė, padariusi tik 
tris klaidas ir patekusi į ga
lutinį konkurso ratą Vilniu
je. (Į šį ratą pateko 100 as
menų, tarp jų 8 užsienyje gy
venantys tautiečiai). Agnei 
Vertelkaitei buvo įteiktas 
grafiko Petro Repšio darbas 
Vilniaus miesto siena. Vėliau 
Lietuvių studentų sąjunĘ_os 
Ilinojaus universitete Ci
kagoje pirmininkė Astėja 
Kaveckaitė pasveikino raštin
giausius studentus: Paulių 
Vertelką, Giedrę Elekšytę ir 
Moniką Adomaitytę. Jie bu
vo apdovanoti suvenyriniais 
marškinėliais, dovanų korte
lėmis ir knygomis. Po apdo
vanojimų susirinkusieji vaiši
nosi, dalijosi prisiminimais 
apie diktanto rašymą ir ža
dėjo vėl dalyvauti kitų metų 
diktanto rašyme. 

Australija 
Geelongo lietuviai daly

vavo šiame mieste vykusia
me festivalyje "Pako Testa". 
Pagrindinėje gatvėje vyko 
paradas, kuriame dalyvavo 
įvairių tautybių žmonės, pa
sipuošę savo tautiniais dra
bužiais. Lietuviai dalyvavo 
su lietuviškomis vėliavėlė
mis. Po parado prasidėjo 
pasirodymas. Geelongo 
jaunesnių šokių grupės "Ge
gutė" mergaitės pašoko Ke
purinę, o berniukai - Oželį. 
Vyresniųjų grupė "Linas" 
atliko tris šokius, užbaigda
ma nauja linksma polka. 
Choras "Aidas" padainavo 
dainų. 

Sydney mieste lietuviai 
Motinos dienos šventę pra
dėjo pamaldomis St. Joa
chim šventovėje. Mišias at
našavo kun. Jonas Stankevi
čius, pasakęs atitinkamą pa
mokslą. Po pamaldų buvo 
aplankytas lietuvių skyrius 
australų kapinėse. Sugiedota 
Marija, Marija ir Tautos him
nas. Minėjimas vyko Lietu
vių klubo patalpose. Moti
noms įeinant, kiekvienai bu
vo prisegamas chrizantemų 
žiedas (tai Motinos tradicinė 

gėlė Australijoje), ir visos bu
vo vaišinamos šokoladiniais 
saldumynais. LB valdybos 
vicepirmininkė Greta Savic
kaitė-Fletcher motinas pa
sveikino eiliuotu žodžiu. Sa
vaitgalio mokyklos mokiniai 
atliko programėlę. Jie suvai
dino pasaką apie "Ropę". 
Mokinė Briana Taylor pa
grojo klarnetu, o Danutė 
Taylor - fleita. Lola Wollas
ton padeklamavo eilėraštį 
Mano mamytė, visi mokiniai 
pašoko Noriu miego. Pa
baigai mokiniai padainavo 
dainą Išbėgo pelė iš miško. 
Buvo pagerbta vyriausia lie
tuvė motina. LB vicepirm. 
Greta Savickaitė-Fletcher 
sveikinimo žodžiais kreipėsi 
į gerbiamą vyriausią motiną 
Ceciliją Protienę, o Kristina 
Dičiūnienė jai įteikė puokštę 
chrizantemų. Vaikai už prog
ramos atlikimą pavaišinti 
skaniais saldainiais. 

Lenkija 
Seinų lietuvių gimnazi

jos lietuvių kalbos mokytoja 
Irena Gasperavičiūtė su de
vyniais 11 ir Ill klasės moki
niais ir Punsko Kovo 11-
osios licėjaus direktore Ire
na Marcinkevičiene bei lie
tuvių kalbos mokytoja Bi
rute Vaičiuliene su moks
leive Valentina Drobovols
kyte dalyvavo jaunųjų litua
nistų konferencijoje Prienų 
"Žiburio" gimnazijoje. Ši 
konferencija buvo skirta vie
nam žymiausių XX š. kalbi
ninkų baltistų Jonui Kaz
lauskui ir kitam žymiam lie
tuvių kalbininkui bei peda
gogui Antanui Lyberiui. Bu
vo svarstoma tema Lietuvių 
kalba viešoje erdvėje. Apie J. 
Kazlauską kalbėjo jo moki
nė, Klaipėdos universiteto 
Baltų kalbotyros ir etnologi
jos katedros profesorė dr. 
Audronė Kaukienė bei Klai
pėdos universiteto Baltis
tikos centro vyriausioji 
mokslo darbuotoja dr. Jūra
tė Sofija Laučiūtė, o apie A. 
Lyberio nuopelnus - lietu
vių kalbos mokytoja Anarsi
ja Adomienė. Pastaroji paro
dė, kokia turtinga yra lietu
vių kalba - žodis "eiti" turi 
net 300 sinonimų. 

Antroje programos dalyje 
buvo aptariamos lietuvių 
kalbos problemos Lietuvoje 
ir už jos ribų. Apie Seinijos 
krašto lietuvių švietimą ir 
didžiulę barbarizmų įtaką 
lietuvių kalbai kalbėjo lietu
vių kalbos mokytoja l. Gas
peravičiūtė. Taip pat svarsty
muose dalyvavo gimnazijos 
moksleiviai, o Kovo 11-osios 
licėjaus moksleivė V. Dob
rovolskytė skaitė ir savo ra
šinį. Seinijos lietuvių moks
leiviams, kaip rašoma Auš
roje, konferencija padarė di
delį įspūdį, nes buvo patirta, 
kad moksleiviai kovoja dėl 
taisyklingo lietuvių kalbos 
vartojimo. JA 
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Dainų šventės estafetės lazdelę perduodam ... 
GABIJA PETRAUSKIENĖ 

Jei teko olimpinėse žai
dynėse stebėti, kaip estafetės 
lenktynėse perduodama laz
delė sekančiam bėgikui, čiuo
žėjui, slidinėtojui - pritarsite, 
kad tai nuostabiai graži, vien
tisa visos komandos susildija
vimą liudijanti akimirka. Tui 
sukelia pačioje komandoje bei 
žiūrovų tarpe džiaugsmą bei 
pasididžiavimą ir liudija pasi
sekimą. Manau, taip pat pri
tarsite, kad kai lazdelė per
duodama nesėkmingai - ji ne
pagaunama, nukrinta, ar nėra 
kam jos perduoti, komandą ir 
žiūrovus apima liūdesys, nes 
estafetės vientisumas nu
trauktas, ir visa komanda su
kompromituota. Thi liudija 
nepasisekimą. Šis palyginimas 
taikomas ir išeivijos lietuvių 
dainų šventėms, nes kas kartą 
stojame prie iššūkio - o kas 
bus toliau? Kam perduosim 
tą estafetės lazdelę - dainų 
šventės vyriausio/s meno va
dovo/ės dirigento lazdelę, kad 
pradėtas darbas tęstųsi tolyn, 
žadėtų ateitį? 

Po keletas dešimtmečių 
pertraukos, atgaivinus Išeivi
jos lietuvių dainų švenčių tra
diciją surengiant VIII-ąją 
Dainų šventę 2006 m. Čika
goje, nuaidėjus paskutiniams 
tos šventės didžiojo choro gar
sams į praeitį- salėje tyla. Vi
sų mintyse - neatsakytas klau
simas: o kas bus toliau? Ar 
tuo viskas ir baigsis, ir vėl 
lauksime keleto dešimtmečių, 
kol atsiras drąsus kvalifikuo
tas savanoris, kuris imsis to 
darbo? Ar bus kam perduoti 
dainų švenčių estafetės lazde
lę? Jei nebūtų atsiradus, kam 
perduoti tos lazdelės, kad 
ruoštų IX šventę - liudytų, 

tam tikra prasme, VIII šven
tės nesėkmę. Tui, kas buvo at
gaivinta, nugrimstų pamirštin. 
Nebūtų to akstino, apie kurį 
vėl toliau vystytųsi kūryba, 
darbas ir veikla. 

Ir atsirado iš Toronto 
"Volungės" choro vadovė -
Dalia Viskontienė, turinti 
profesinį pasirengimą ir drą
sos imtis to didžiulio darbo su 
viltimi ir tvirtu žvilgsniu at
eitin. Ir taip buvo laimingai 
perduota lazdelė ir pernešta 
iš VIII į IX Išeivijos lietuvių 
dainų šventę Turonte š.m. lie
pos 2-4 d.d. Thi liudijo VIII 
Dainų šventės sėkmę. Nuai
dėjus paskutiniams IX Dainų 
šventės Toronte garsams, ir 
vėl patirsime tą tylos minutę 
ir nežinią. Kas perims X Išei
vijos lietuvių dainų šventės 
vyriausio/s meno vadovo/ės 
lazdelę? Kas bus tas/ta drą
suolis/ė turinti/s užsidegimą ir 
viziją ateičiai? Kuriame ar ku
rioje degs kūrybinis variklis, 
gaunantis "garo" per pamiltą 
lietuvišką dainą? Kas rūpinsis 
puoselėti lietuvišką dainą at
eities kartoms ir neleis atgai
vintai tradicijai išnykti? 

Vilčių dėl ateities yra dė
ka subtilių, kuklių reiškinių, 
kurie pradėjo reikštis ruošian
tis IX Dainų šventei Turonte. 
Stebime jaunimo entuziastin
gą įsijungimą. Stebina kūrybi
nis jaunimas, kuris užaugęs 
išeivijoje kuria lietuviškai ne 
tik žodžius, bet ir savo muzi
ką, pagauna lietuvišką dvasią, 
giliai supranta ne Lietuvoje 
gyvenančių lūkesčius bei tau
tos tapatybės svarbą. Kęstutis 
Daugirdas, Saulius Kliorys, 
Liudas Landsbergis, kompo
zitorius Rimantas Biliūnas ... 
Darius Polikaitis ... 18 chor
vedžių. kurie IX šventėje diri-

guos kai kuriems kūriniams, 
atliekamiems per pagrindinį 
koncertą - visi jie teikia daug 
vilties ateičiai. Naujai kurian
tys, kaip aukščiau paminėti, 
taip pat teikia vilties, kad jie 
ir toliau kurs lietuviškas dai
nas, kurios aktualios išeivijos 
lietuvių gyvenime, jos išreiš
kiamos jautriai ir su giliu įsiti
kinimu, kad tai svarbu ir pras
minga. Kūryba rodo, kad dar 
esame gyvi! Besiruošiantys 
šventėje dalyvauti jaunimo 
chorai sava iniciatyva suvažia
vo į Dainavą savaitgaliui. Pa
siruošimo savaitgalį surengė 
Saulius Kliorys ir Liudas 
Landsbergis. Dainavos jauni
mo paruošiamasis savaitgalis 
girtinas reiškinys, nes liudija, 
kad tarp jaunimo yra pakan
kamai asmenų. kurie rūpinasi 
dainų švenčių darbu, ir tiki
mės, kad jo neSlbaidys ir atei
tyje. 

Kūrybiškai reiškiasi ne tik 
muzikai, bet ir kitų talentų 
čia gimęs ir augęs jaunimas. 
Pvz. turime Audrą ir Ilyssa 
Sederavičiūtes iš Turonto, ku
rios kartu su savo tėvu Jurgiu 
ruošia šios šventės scenovaiz
dį. Šventė davė progą naujai 
besireiškiančiai žurnalistei 
Andrejai Benotaitei iš Turon
to šventę aprašyti anglų kal
bos leidiniuose. Andreja, kar
tu su bendradarbiu Andrium 
Birgiolu iš Toronto, sukūrė 
šventės kompiuterinį tinklalapį 
per kurį teikiamos vėliausios 
žinios dainininkams bei visuo
menei www.dainusvente.or2. 

Daug vilties taip pat teikia 
ir organizacinė dalis. Jauni
mas kūrybingai įsijungė ir į 
pačios šventės įvykių organi
zacinį darbą. Tui liudija sėk
mingas jaunimo įjungimas į 
šeštadienio Miestelio vakaro-

nės organizavimą, kuriam va
dovauja Viktoras Remesat su 
Tumu Kuru. Pirmą kartą ban
doma pripratinti jaunimą fi
nansiškai remti lietuviškus 
renginius suo~anizuojant ant 
"Facebook" Simtukų klubą, 
kur jaunimas skatinamas pri
sidėti savo $100 auka. Šiam 
užmojui vadovauja Vaiva Ku
raitė. Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos iniciatyvai vado
vauja Rūta Samonytė ir Vik
toras Šimkus - taip pat origi
nali idėja kaip pajungti jauni
mą. Neturėdama pati savo fi
nansinių išteklių, Kanados lie
tuvių jaunimo sąjunga prisi
deda savanorystės pagrindu -
aukoja 5,000 valandų savano
rių darbo per pačią šventę -
juos matysime šventėje dėvint 
oranžinės spalvos marškinė
lius. Visi šie reiškiniai vyksta 
pirmą kartą - tai naujovės, 
kurios rodo pozityvų nusitei
kimą ir dėmesį jaunesniajai 
kartai. Vilties ateičiai, kad 
dainų šventės išeivijoje gy
vuos, duoda jų entuziazmas ir 
noras prisijungti. 

Tučiau stojamės prieš dar 
kitą iššūkį, kuris nulems lšei
vij os lietuvių dainų švenčių 
ateitį - tai profesionalus mu
zikos vadovų paruošimas. Kas 
išeivijoje rūpinasi dirigentų, 
chorvedžių profesiniu paruo
šimu bei tolesniu lavinimusi? 
Kas rūpinasi lietuvių chorve
džių paruošimo programos iš
vystymu? Ar teikiame nuo
seklią finansinę paramą tiems, 
kurie sava iniciatyva vysto ta
lentus muzikiniame pasauly
je? Ar esame pagalvoję apie 
finansinę paramą ne už dyką, 
bet su įsipareigojimu, kad bai
gus, kaip atpildą už paramą, 
pasižadės atidirbti kurioje 
nors lietuviškoje bendruome-

Dalyviai IX DainlĮ šventės jaunimo chorų seminaro, įvykusio Dainavoje (Manchester, Michigan) 

nėje ar įdėti 4-5 metus darbo 
ruošiant ateinančią Išeivijos 
lietuvių dainų šventę? Iki šio
lei - didžiąją profesinio pasi
ruošimo naštą nešė pats as
muo ant savo pečių. 

Užsimokėjimas už kursus, 
įvairias muzikos pamokas lie
ka individualiu asmeniniu įsi
pareigojimu be paramos arba 
su jau labai kuklia parama iš 
lietuvių bendruomenės. O kai 
vyksta paminėjimai, pagerbi
mai, mūsų lietuviškų bend
ruomenių pagrindiniai įžy
mieji įvykiai - visi ieškome 
programos atlikėjų, chorų, 
muzikų vietoje - nesame tiek 
pajėgūs, kaskart atskraidinti 
programos atlikėjus iš Lietu
vos ar kitų užsienių. 

Ši IX šventė sudarė progą 
sekančiai kartai aktyviai pasi
reikšti - kaip liudija Dainavos 
jaunimo pasiruošimo savait
galis bei jaunimo įsijungimas 
organizuojant kai kuriuos šios 
šventės įvykius. Ar mūsų išei
vijos lietuvių bendruomenė 
pakankamai atkreips dėmesio 
į tas pastangas ir ar pajėgsime 
jas prasmingai paremti ir 
vystyti, kad duotų gražių vai
sių ateityje? 

Šioje IX šventėje matome 
pakankamai gražių reiškinių 
iš jaunimo pusės. Visa tai tei
kia vilties, kad tikrai bus kam 
perduoti dainų švenčių esta
fetės lazdelę sekančiai kartai 
- nes ateitis jau jų rankose! 

Tikiu, kad paskutiniams 
didžiojo šventės choro gar
sams nuaidėjus praeitin, išgir
sime tvirtus pranešėjo žo
džius: "Ateinančią X Dainų 
šventę ruoš ... " Ir estafetės 
lazdelė bus perduota ... O tai 
liudys tikrąjį IX šventės pa
sisekimą! 



IEIDAINU 
ŠVENTĖ 

TORONTO 201 O 

DAINA Aš GYVENU! 

ŠVENTĖS PROGRAMA 
2010 m. liepos 2-4 d.d. 

PENKTADIENĮ, liepos 2 d. 

MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS 
lnternational Centre, 8.30 v.v. (atidaroma 7.30 v.v.) 

v v 

SESTADIENĮ, liepos 3 d. 

CHORŲ REPETICIJA 
Hershey Centre, 8.30 v.r. iki 5 v.p.p. 

MIESTELIO VAKARONĖ 
Toronto Airport Marriott Hotel, 7 v.v. (atidaroma 6 v.v.) 

SEKMADIENĮ, liepos 4 d. 

ŠV. MIŠIOS 
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL 
10 v.r. 

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖ 
(Lietuviai pranciškonai) 
8 v.r. l 9 v. r. (angliškai) / 10.45 v.r. / 12.15 v.p.p. 
1 Resurrection Road,Toronto, Ontario M9A 5G1 

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖ 
10 v.r. 
2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
ŠVENTOVĖ 
Pamaldos 11.15 v.r. 
1691 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 181 

v • 

IX DAINŲ SVENTE 
Hershey Centre, 2 v.p.p. 

POKYLIS "MIŠKO BALSAI" 
lnternational Centre, 7 v.v. 

Hershey Centre lnternational Centre 
5500 Rose Cherry Place 6900 Airport Rd. 
Mississauga ON Mississauga ON 
L4Z 486 L4V 1 ES 

Toronto Airport Marriott Hotel 
901 Dixon Road 
Toronto, ON 
M9W 1J5 

• Dainų šventės KONCERTO bilietai parduodami iki pat 

koncerto pradiios sekmadienį, liepos 4 d. Juos galite įsigyti 

www.ticketmaster.ca, 1-416-870-8000, arba Hershey Centre 

prie įėjimo. Taip pat visus bilietus bus galima įsigyti nuo lie

pos 2 d. Informacijos centre Toronto Airport Marriott viešbu

tyje bei renginiuose prie įėjimo. 

• Autobusai į Dainų šventės koncertą važiuos nuo Prisi
kėlimo parapijos, Anapilio ir ''Vilnius Manor" liepos 4 d. 
12.30 v.p.p. ir grįš tuoj po koncerto. Kaina: $10 į abi puses. 

Vietų užsisaąmui skambinti vakarais Rūtai Rygelienei 416-
234-0545 ar Nijolei Simonavičienei 416-239-7226. 

• Atvykstant į Toronto Airport Marriott viešbutį galima 
automobilius statyti Park 'N Fly aikštėje (kampas Dixon Rd. 
ir Carlingview Ave.) už $12.65 dienai su "discount voucher'', 
kurį galima gauti šventės informacijos centre Toronto Airport 
Marriott viešbutyje. 
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Šventės dalyviai -
Kanados lietuvių chorai 

ir vadovai 
ANGELIUKAI Mississauga, Ontario 

Pirmoji vadovė Nijolė Puranaitė-Benotienė subūrė Lietuvos kankinių 
šventovės vaikučių chorą 1988 m., išlaido kompaktinę plokštelę "Tau, 
Jėzuli" Anapilio 70-mečio proga. Nuo 2001 m. "Angeliukams" vadovavo 
Lilija Turūtaitė ir su ja choras dalyvavo 2006 m. Dainų šventėje Čikagoje. 
Dabartinis vadovas ir akompaniatorius Valdas Ramanauskas perėmė 
grupės vadovavimą 2007 m. "Angeliukai" atliko programą Anapilio 80-
mečio šventėje. 

ARIJA Ottawa, Ontario 

"Arija" gyvuoja jau aštuntus metus. 2003 m. rudenį įsikūręs moterų ok
tetas, kuriam ėmėsi vadovauti Loretta Lukšaitė-Cassidy, greitai išaugo j 
gražų chorą, subūrusi dainuoti ne tik suaugusius, bet ir vaikus. l 2006 m. 
Dainų šventę Čikagoje važiavo beveik 20 dainininkų. "Arija" dainavo Bal
tiečių vakaro ("Baltic Evening") pobūvyje (2007 m.), Lietuvos ir Lenkijos 
ambasadų surengtame Konstitucijos dienos minėjime (2008 m.) bei ;vai
riuose lietuvių bendruomenės renginiuose. l Toronto Dainų šventę "Arija" 
atvyksta net su 31 dainininkui Suaugusiųjų ir jaunimo chorų dalyviams 
vadovauja Loretta Lukšaitė-Cassidy, padėjėja Adrija MacVicar-Bourque. 
O šios šventės proga susibūrusius vaikus dainų moko Ramunė Zitikienė. 
Mūsų akompaniatorė - Anne Balys. 

EDMONTONO 
lietuvių choras Edmonton, Alberta 

Edmontono lietuvių choras buvo įsteigtas 2008 m., jam vadovauti ėmėsi 
Adrijana Podberskienė. Pirmas pasirodymas įvyko 2009 m. kovo mėn. 
Nepriklausomybės dienos minėjime. Tais pačiais metais choras dalyvavo 
ir Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje Lietuvoje. 

VADOVAS 
Valdas 

Ramanauskas 

VADOVĖ 
Loretta Lukšaitė

Cassidy 

VADOVt 
Adrijana 

Podberskienė 
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DAINIAI Wasaga Beach, Ontario 

"Vasagos dainiai" -
mėgsta muziką ir dainą, 
didžiuojasi galėję repe
tuoti su Toronto "Volun
gės" Dainų šventės 
choru. Jie - choristai, 
buvę nariai muz. Dalios 
Viskontienės Prisikėli
mo parapijos ir "Volun
gės" chorų. 

KALGARIO CHORAS 

Kalgario choras save vadina "maža kart
kartėmis padainuojančių asmenų gru
pele". 2007 m. Rasa Rimavičienė subūrė 
folklorinę dainų-šokių grupę •Klevelis", 
kuri koncertavo lietuvių renginiuose Kal
garyje bei Edmontone, vėliau trumpam 
sudarė "pap" grupę "Bigudukų aidai", 
kuri pasirodė 2009 Naujų metų sutikime 
ir atliko keletą populiarių lietuviškų šla
gerių. Dabartinė chorinė grupė išsivystė 
iš šių vienetų. 

• 

SUTARTINE 

Calgary, Alberta 

--

,, l 

VADOVĖ 
Rasa Rimavičienė 

vokalinė-kamerinė grupė Toronto, Ontario 

Vokalinė-kamerinė grupė "Sutartinė" 
susibūrė 1984 m. Per pirmuosius 7 veik
los metus "Sutartinė" atliko daugiau kaip 
60 koncertų Kanados ir Amerikos lietu
vių telkiniuose, išlaido kompaktinę plokš
telę "Kiškis piškis". 1988 m. dalyvavo 
PLJK Australijoje, koncertavo Sidnėjuje, 
Melburne, Adelaidėje ir Kanberoje. 1994 
m. buvo išleista skautiškų dainų kompak
tinė plokštelė "Romuvos prisiminimai". 
Po šio įrašo "Sutartinės" veikla sustojo 
iki 2009 m., kai jos dainos vėl suskam
bėjo skautų renginyje "Ruduo Romu
voje". 

VADOVĖ 
Nijolė Puranaitė

Benotienė 

• 

GINTARELIAI Mississauga, Ontario 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo chorą "Gintarėliai" 2001 m. įsteigė ir 
jam vadovauti ėmėsi Deimantė Grigutienė. 2006-2009 m. šis choras lai
mėjo pirmąsias premijas žymiame •Kiwanis" muzikos festivalyje Toronte, 
yra išleidęs tris kompaktines plokšteles - "Pavasaris gimtinėje" (2005 
m.), "Kalėdinės Giesmės" (2006 m.) ir "Aš ir mano muzika" (2009 m.). 
Su koncertinėmis kelionėmis aplankė Niujorką, Ročesterį, Montrealį ir 
daugelį kitų vietinių lietuvių telkinių. Yra dalyvavę minėjimuose bei kon
certuose Toronte ir yra kviečiami atstovauti Kanados lietuviams kitų tau
tybių organizuotuose renginiuose. Jauniausioje vaikų choro "Gintarėliai" 
grupėje, kuri susibūrė 2009 m., dainuoja vaikai nuo 3 m. iki 8 m. amžiaus. 

TORONTO JAUNIMO 
CHORAS Toronto, Ontario 

VADOVĖ 
Deimantė 
Grigutienė 

VADOVėS 

Toronto Jaunimo choras įsikūrė 2002 m. artėjančios Dainų 
šventės Lietuvoje proga. Jaunimo choro išleistuvių į Lietuvą 
koncertas įvyko 2003 m. birželio mėn., o liepos mėn. visi 37 
dainininkai dalyvavo 111 Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje "' 
Lietuvoje. 2006 m. choras pasirodė "Volungės" metiniame kon
certe Toronte ir Dainų šventėje Čikagoje. 2009 m. koncertavo Nijolė Puranaitė-Benotienė ir 

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė Prisikėlimo parapijos metinėje šventėje. 

IX DAINŲ ŠVENTĖS MUGĖ vyks Turonto Airport Marriott Hotel (pagrindinia
me šventės viešbutyje) šeštadienį, liepos 3, 10 v.r. iki 10 v.v. ir sekmadienį, liepos 4, 
10 v.r. iki 1 v.p.p. Galėsite įsigyti įvairių rankdarbių, papuošalų, juvelyrinių 
dirbinių, skulptūrą, meno darbą ir daugiau. Tuip pat bus ir įvairių lietuvių organi
zacijų parodėlės ir IX Dainų šventės suvenyrai bei chorą CD's. 
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IX DAINŲ ŠVENTĖS GLOBĖJAS 
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 

DEIMANTINIAI MECENATAI 
($20,000 +) 

LIETUVOS RESP. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA 

LIETUVIŲ FONDAS (JAV) • ALGIS PACEVIČIUS PACE 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS "PARAMA" 

PRISIKĖLIMO PARAPIJA (LIETUVIAI PRANCIŠKONAI} 

SAVAITRAŠTIS "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 

DR. RAYMONDAS ZABIELIAUSKAS 

AUKSINIAI MECENATAI 
($10,000 - $19,999) 

Genovaitė KUZMIENĖ • Alena, Tomas, Marytė, Gailius 

SKRINSKAI ir Indrė, Darius VISKONTAI • INTERNATIONAL 

CENTRE • TOURISM TORONTO - TORONTO CONVEN

TION & VISITORS ASSOCIATION 

SIDABRINIAI MECENATAI 
($5,000 - $9,999) 

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA "LITAS" • 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS• LIETUVIŲ 

KREDITO KOOPERATYVAS "TALKA"• KANADOS LIETU

VIŲ JAUNIMO SĄJUNGA • Danguolė JUOZAPAVIČIŪTĖ • 

Paulius ir Rasa KURAI • Rita URBONAVIČIUS-MUIR, Algis 

URBONAVIČIUS, Vida URBONAVIČIUS-WATKINS 

BRONZINIAI MECENATAI 
($1,000 - $4,999) 

ARIEL MULLER DESIGN Inc. • Leonidas ABARIS • Dr. Eimu

tis ir Rita BIRGIOLAI • E. A. BUBULIAI • Jūratė ČEPONKU

TĖ-NEIMANIENĖ • Tadas ir Dana DABŠIAI • Gražina IG

NAITYTĖ • Jurgis ir Regina JOGA • Dr. Česlovas K. JONYS 

ir dr. Birutė R. JONIENĖ • Dr. Raymond ir Aušra KARKA 

• Dr. Kastytis ir Rasa KARVELIAI • Kęstutis KESMINAS • Al

mis ir Danguolė KUOLAI • Dr. Česius ir Joana KURAI • LIE

TUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE • R. ir J. 

LYNN šeima ir Ada JUCIENĖ • Silvija ir Vincas PIEČAIČIAI 

• Dr. Jonas ir dr. Terri Prunskis • Dr. Thomas ir Dainė 

QUINN • Bernadeta ROVIENĖ • Gedas ir Dana SAKAI 

• Dr. Ramūnas ir Silvija SAPLIAI • Nijolė ir Algis SIMONAVl

ČIAI • Morkus ir Ina SUNGAILOS • Rūta ir Kęstutis SU

ŠINSKAI • Dana ir Don ŠABLINSKAI • Nijolė ŠČEPANAVl

ČIŪTĖ-DRAUGELIENĖ ir šeima • G.M. ŠERNAS ir E. ŠER

NAS • Dr. Agota E. ŠIDLAUSKAITĖ • TURNER & PORTER 

FUNERAL DIRECTORS • Dr. Jūratė ULECKAITĖ • Dr. Mikas 

ir Dalia VALADKOS 

Rėmėjai cssoo - $999) 

Micheline ir Algis BENIUŠIAI • Robert BERG (Assured Care 

Consulting Inc.} • Dr. Gina GINČAUSKAS • Dr. Victor ir 

Kristina JUSKEY • Raimundas ir Rūta KLIČIAI • Rūta ir Jur

gis KULIEŠIAI - Printing Net • Haris ir Gražina LAPAI • 

Lydia ir Juozas LUKŠOS • Liudas ir Gražina MATU KAI • Al

gis ir Vaida MIKUCKIAI • Indrė ir Raimundas PAŠKAUSKAI 

• Dalia ir Rodney PEDDLE • Gus ir Dalia ROCCA • Birutė 

STANULIENĖ • Laima ŠEŠKUVIENĖ • Irena ir Petras ŠTUR

MAI • TAUTOS FONDAS KANADOJE • Algis VAIŠNORAS 

• Dr. Saulius ir Daina VALADKOS 

Nukelta j 12-tą psl. 

HAMILTONO AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORAS Hamilton, Ontario 

Kaip ir visi kiti garsūs Kanados lietuvių dainos vienetai, taip ir Hamiltono 
Aušros Vartų lietuviškos parapijos choras yra gyvas!„.sparčiai ruošia
si dalyvauti išeivijos lietuvių dainų šventėje su meile Dievui, dainai 
ir Tėvynei Lietuvai, dalyvauja visose tautinėse ir religinėse šventėse, gieda 
per šv. Mišias šventovėje, neseniai atliko gražią meninę programą Tautos 
šventės proga 

MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORAS Montreal, Quebec 

Šis mišrus choras, vadovaujamas Aleksandro Stankevičiaus, įsisteigė 
2005 m. Jame - trys kartos dainininkų, kurių dainuojamas repertuaras 
sudaromas iš liaudies dainų, religinių giesmių ir šiuolaikinių melodijų. 
MLC yra pasirodęs Montrealyje, Toronte ir Klyvlande, dalyvavo Čikagos 
2006 Dainų šventėje ir Lietuvos Tūkstantmečio jubiliejaus Dainų dienoje. 
Choras yra išleidęs kompaktines plokšteles "Šlama šilko vėjas", "Adeste 
fideles" ir "Lietuva", o šiemet ruošiasi išleisti jau ketvirtą. 

TORONTO MAIRONIO 
MOKYKLOS CHORAS Toronto, Ontario 

Šis choras susibūrė Dainų šventės Toronte proga. Mokiniai mokėsi šven
tės repertuaro, o tie, kurie priklauso kitiems chorams, savo balsais 
pastiprino mūsų grupę, o mes suteikėme jiems galimybę papildomai 
parepetuoti! Mūsų akompaniatorė- Diana Markuvėnaitė-Calderon. 

VADOVĖ 
Darija Deksnytė

Powell 

VADOVAS 
Aleksandras 
Stankevičius 

VADOV~ 
Julija Kriščiūnaitė 
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"PAŠVAISTĖ" Kanados 
Londono lietuvių choras 

London, Ontario 

Londone lietuviškos dainos ir giesmės skambėjo nuo 1947 m., kai po 
karo atvykusius lietuvius subūrė Jonas Petrauskas. Besiruošiant 1978 
m. Dainų šventei Toronte, gimė "Pašvaistė" (1977 m.} ir subrendo i VADOVAS 
stiprų 23 choristų vienetą. Per 15 metų, vadovaujant Ritai Vilienei, su Edmundas 
programa apkeliauto~ įvairios Kanados ir JAV vietovės, išleisti du įrašai Petrauskas 
"Gintarai pabiro" ir "Sirdies daina". Po to 1 O metų choro veikla rūpinosi 
Gražina Petrauskienė, pasikviesdama į talką Ritą Vilienę, Andrių Petrašiūną, jn., R. Audet. 
Keturi "narsuoliai" 2006 m. vyko į Dainų šventę Čikagoje. "Pašvaistė" išskirtina tuo, kad per 16 
metų gyvuoja be chorvedžio ir be akompaniatoriaus, o nuo 2005 m. - ir be patalpų (uždarius 
Šiluvos Marijos parapiją}. 

• 

TORONTO PRISIKELIMO 
PARAPIJOS VAIKŲ 
CHORAS Toronto, Ontario 

VADOVĖS 

Tėvų pranciškonų vedamoje Prisikėlimo parapijoje Toronte 
1954 m. buvo įsteigtas jaunimo choras, kuriam vadovavo Vac
lovas Verikaitis, kun. Bronius Jurkšas, Eugenijus Krikščiūnas. 
Nuo 1980 m. chorui vadovauja D. Skrinskaitė-Viskontienė su 
Anita Pakalniškyte-Puodžiūniene. Joms talkina parapijos vargo
nininkė Danguolė Radtke ir Vilma Sabaliauskienė, kuri yra cho
ro akompaniatorė. Chore dainuoja 35 choristai. 

Anita Pakalniškytė ir 
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė 

• 

"VOLUNGE" Toronto, Ontario 

Toronto lietuvių choras "Volungė" 1975 m. prasidėjo aštuonių mergaičių 
vienetu, kuriam ėmėsi vadovauti Dalia Skrinskaitė-Viskontienė. Pasivadi
nęs "Volunge", choras iki 1980 m. subrendo į mišrų chorą Akompania
torė - Ilona Damašiūtė-Beres. Toronto "Volungės" moterų kamerinis 
choras prieš trylika metų atsirado vadovei pakvietus mažą moterų gru
pelę atskirai nuo choro repetuoti šiek tiek sudėtingesnį repertuarą. O 
Toronto "Volungės" Dainų šventės chore dainuoja prie "Volungės" 
choro prisijungę net 54 dainininkai, kurie nepriklauso nuolatiniam cho
rui, tačiau nutarė dalyvauti šioje neeilinėje šventėje. 

VADOVt: 
Dalia Skrinskaitė

Viskontienė 

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, šeštadienį, 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
LIEPOS 4, sekmadienį, 9 v.r. iki 12 v.d. 

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

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

s.fil. Tomas Dunclzila, Vyriausiosios skautininkės pavaduotojas 
v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, ASS Vadijos pirmininkas 

t tlft 
Atkelta iš 11-to psl. 

DRAUGAI ($100 - $499) 
BGS lntertrade Limited • V. B. BIRETOS • H. BUTKEVIČIUS 
• Dr. Judita ir Eugenijus ČUPLINSKAI • Dr. Arūnas ir Vida 
DAILYDĖS • Ambasadorė Gintė DAMUŠYTĖ • Julija ir 
Rimas DANAIČIAI • Alvydas ir Deimantė GRIGUČIAI • 
Malvina KLIVECKA • Vytas KULNYS • Lietuvių liuteronų 
IŠGANYTOJO PARAPIJOS MOTERŲ DRAUGIJA • Ed 
MAKAUSKAS • Dr. Jonas MALIŠKA • Irena MEIKLEJOHN • 
Montrealio lietuvių jaunimo "GINTARO" ansamblis • Neris 
NEILSON • NICHOLS & Associates Barristers & Solicitors • 
Dana PARGAUSKAITĖ-BISKIENĖ - ccDJ Entertainment • 
Rimas ir Giedra PAULIONIAI • Daina PETRAUSKAS • Irena 
PUNKRIENĖ • Virginija PUZERIENĖ • Aldona ir Viktoras 
REMESAT • Rima ir Alvydas SAPLIAI • Bronius ir Vanda 
SAULĖNAI • Peter SERGAUTIS • Tyrunė ir Virginijus 
SIČIŪNAI • ŠVYTURYS Brewery • Dr. Vytautas ir Aldona 
URBA • Antanas ir Viktorija VALAVIČIAI • Dana ZAKARE
VIČIUS • Kun. Algimantas ir Rūta ŽILINSKAI 

v 

SIMTUKO KLUBO NARIAI 
(Facebook) 

Daiva BARŠAUSKAITĖ • Vanda JASINEVIČIENĖ • Karolina 
KLIČIŪTĖ • Jonas KORSAKAS • Stasys KULIAVAS • Daina 
KURAITĖ •Vaiva KURAITĖ • Darius KURAS• Tomas KU
RAS • Linas NARUŠIS • Linas PAULIUS • Vilija PETRAUS
KAITĖ • Aras PETRAUSKAS • Rūta SAMONYTĖ • Nerija 
SUNGAILAITĖ • Matas SUNGAILA • Vytautas VISKANTAS 

AUKOTOJAI 
Aldona BALTCH-GRAVROGKAS, MD, ir Jurgis GRAV
ROGKAS • Eglė BALKYTĖ-ZUBIS • Lydia BALSYS • A. ir R. 
BARISA • Birutė BERNOTAS • Cralg COLRAINE • Ramutė 
ir Algirdas ČESNAVIČIAI • Van DOMANSKIS •Frances 
DOMANSKIS • G. ir D. DUBININKAI • Genė GAIŽUTIENĖ • 
Andrius GIEDRAITIS • Mike HOGAN • Elena JASAITIENĖ • 
Vytautas ir Romaine JONAITIS • Dr. Petras JOKUBKA • 
Joseph KALVAITIS • Joe ir Marie KANDIZAUSKAI • 
Maksiminas KARAŠKA • Marius KASNIŪNAS • Stan ir 
Vincenta KEITAS • Gražina KENTER • Jadvyga KLIORIENĖ 
• Danutė KRIVICKAS • Stanley LANDAU • LITHUANIAN 
AMERICAN COMMUNITY OF GRAND RAPIDS, MICHIGAN 
• Augusta MASIONYTĖ • Rasa MORKEVIČIŪTĖ • Gedimi
nas MURAUS KAS • Stanislaw PACZKA • Vida ir Vytas PAŠ
KAI • Petras ir Danutė PETRAUSKAI • Aldona PINTSCH • 
Eita REPŠYTĖ • Auksė RIMAS • Nicola SAVIN • Aldona ir 
Pranas SKILANDŽIŪNAI • Howard STEINBERG • Ona ir 
Jonas VAIČEKONIAI • Viktorija VALAITYTĖ 



Marijonas Mikutavičius: 
"Gal mums pakeliui?" 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Šių metų liepos 2-ąją IX 
Dainų šventė Toronto mieste 
International Centre prasidės 
Marijono Mikutavičiaus kon
certu. Tai - vienas populia
riausių Lietuvos dainininkų, 
galintis pasigirti ne tik auksi
niais, bet ir platininiais dis
kais. Vien debiutinio jo albu
mo Pasveikinkit vieni kitus, vė
liau tapusio platininiu ir at
nešusiu jam du "Bravo" ap
dovanojimus - "Metų atlikė

jo" ir "Metų albumo" nomi
nacijose, buvo parduota 40, 
000 kopijų, o jo daina Trys mi
lijonai tapo kone antruoju 
neoficialiu Lietuvos himnu, 
lydinčiu svarbiausias sportinių 
įvykių TV transliacijas. 2008-
aisiais Marijonas išleido al
bumą Baigėme mokyklą, kuris 
greitai tapo auksiniu. Lietu
voje "Radiocentro" apdova
nojimuose "Apdo2009" Mari
jonas Mikutavičius atsiėmė 
vieną svarbiausių prizų - jo 
dainą 12 savaičių sniego klau
sytojai išrinko geriausia metų 
daina. Humoro jausmo nesto
koj antis Marijonas Mikuta
vičius yra leptelėjęs, kad mū
sų muzikos pasaulyje itin 
prasta būklė, jei tokie veikėjai 
kaip jis tampa dainininkais. 
Nepaisant to, jo prikimusį bal
są Lietuva myli daugiau nei 
dešimt metų. Beveik šimtą 
tūkstančių įrašų pardavęs dai
nininkas yra taip pat nenusi
bostantis TV veidas, TV scena
rijų rašytojas bei žurnalistas. 

M. Mikutavičius, kuris 
dar yra pramintas "draugiš
kiausiu Lietuvos šou verslo 
atstovu", gimė 1971 metais ir, 
kaip atlikėjas, karjerą pradėjo 
praeito dešimtmečio pradžio
j e grupėje "BOVY". Su ja 
Marijonas koncertavo Skan
dinavijoje bei Vokietijoje. 
Latvijos festivalyje "Liepajas 
dzintars" laimėjo geriausio 
vokalisto vardą ir įrašė iki šiol 
žiemos švenčių metu dažnai 
transliuojamą dainą Velnias, 
man patinka Kalėdos. Žurna
listo išsilavinimą turintis, ta
čiau nuo muzikos stengęsis 
neatitolti charizmatiškasis 
dainininkas atliko vaidmenis 

roko operose Velnio nuotaka, 
Meilė ir mirtis Veronoje, Jūratė 
ir Kastytis. O 2006-aisiais kar
tu su grupe M. Mikutavičius 
laimėjo 6-ą vietą Eurovizijos 
dainų festivalyje. 

Lietuvos gyventojai Mari
jono karjerą stebėjo valstybi
nėje televizijoje, komerci-

niuose kanaluose LNK bei 
TV3, kur tai vienas tai su 
draugais vedė laidas "Tango
manija", "Pasaulis pagal mus", 
"Bumerangas" (pastaroji skir
ta 2000-ųjų metų Olimpinėms 
žaidynėms Sydney nušviesti), 
"Telepica", įvairius vienadie
:gi us projektus televizijoje. 
Siuo metu M. Mikutavičius 
LNK televizijoje veda laidą 
"Vakaras su Marijonu", "Tu 
gali šokti"( pagal amerikietiš
kąjį projektą "So you think 
you can dance"), yra vienas 
iš scenaristų politinio humoro 
laidoje "Dviračio žynios" ir 
dirba korespondentu Lietuvos 
ryto dienraštyje. Televizoriaus 
ekranuose M. Mikutavičius 
pasirodo ne tik kaip laidų ar 
renginių vedėjas. Šiais metais 
jis aktoriaus amplua pasirodė 
su intriguojančia šventinės 
televizijos istorijos "Kareivis 
grįžta namo" antrąja dalimi, 
taip pat ryžosi naujam iššū
kiui - vaidmeniui naujoje lie
tuviškoje kino juostoje Sibiro 
Madona. 

Naujoje 2010 metų daino
j e Ar mylit ją Jūs? M. Miku
tavičius išpažįsta meilę Lietu
vai ir demonstruoja savo pilie
tinę poziciją. "Kaip ir visi, aš 
esu šio sunkmečio dalyvis, -
viename savo interviu sako 
Marijonas. - Tad natūraliai 
man svarbūs bendri mūsų rū
pesčiai. Aš nesu patenkintas 
daugeliu blogybių mūsų vals
tybėje, tačiau tikrai nepriklau-

sau tiems, kurie linkę ją kone
veikti ir maišyti su purvais. 
Mūsų pozicija yra maždaug 
tokia: aš užsiknisęs, aš pavar
gęs, man baisu dėl visų triukų, 
kuriais kasdieną mus stebina, 
bet aš myliu tą mūsų Lietuvą. 
Vienintelis dalykas, kurio no
riu paklausti - ar mylit ją Jūs. 
Sakydamas "Jūs" aš turiu 
omeny visą sistemą, valstybės 
administravimo aparatą, kuris 
nuolat mus moko lojalumo, 
atsakomybės, baudžia ir aiški
na, kas yra pilietiškumas bei 
patriotizmas, tačiau kažkodėl 
pats niekaip nesusitvarko vi
duje ir daro tokius dalykus, 
prieš kuriuos vargšas papras
tas žmogelis su savo niekin
gais nusižengimais atrodo tar
si angeliukas". 

Marijonas Mikutavičius -
apie brandą ir ... 

... pomėgius ... 
Jis mėgsta žaisti futbolą. 

Nes, anot populiaraus daini
ninko ir televizijos laidų ve
dėjo, be sporto vyrai darosi 
niekam tikę. 

... apie dovanas ... 
Banalu, bet geriausia, kai 

kas nors tave priglaudžia prie 
krūtinės ir pasako, jog tebesi 
svarbus ir reikalingas. Aš jau 
seniai nebesidžiaugiu daik
tais, tad esu ir žioplas dovano
tojas, nes nežinau jų vertės. 

... apie laiką ... 
Aš galiu skiesti valandas 

apie brandą, neva ateinančią 
išmintį, patirtį ir kaip tai gra
žu. Bet pasakysiu sąžiningai -
velniop visa tai! Jaunystė ne
būtų tiek garbinama ir apdai
nuota, jeigu ji nebūtų to verta. 

... apie buitį ... 
Manau, šiuolaikinis žmo

gus apskritai per daug dėme
sio skiria buičiai. Pažiūrėkite, 
kokios reklamos dominuoja. 
Tos, kurios susijusios su kaž
kokia namų apyvoka. Atrodo, 
kad dabar mes tik krapštomės 
prie skalbimo mašinų, pjaus
tome iš morkų žvaigždutes 
kažkokiais figūriniais peiliais, 
išsišiepę skalaujame stiklines 
ir gelbėjame unitazus nuo 
bakterijų ... 

-------

Nukelta į 15-tą psl. 

IX Dainų šventės vadinama "darbštuolių" komanda, vadovaujama architekto Jurgio Sedera
vičiaus, kuri ilgus mėnesius statė įvairią scenovaizdžio "butaforiją". Priekyje Gintas Neu
mann, Audra Sederavičiūtė, stovi iš k. Algimantas Nakrošius, Romas Puteris, Dalia Vaškevi-
čiūtė, Shirley Sederavičienė, Gintas Neimanas Ntr. D. Puterienės 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
1)1tuvėnų vasaros festi

valis prasidėjo birželio 6 die
ną koncertu Tytuvėnų vie
nuolyne. Programoje Franz 
Schuberto Mišios G-dur, W. 
A. Mozarto Divertismentas 
F-dur, KV 138, Franz Joseph 
Haydn Koncertas violončelei 
C-dur ir A. Martinaičio Ag
nus Dei. Atlikėjai - Klaipė

dos kamerinis orkestras (va
dovas Mindaugas Bačkus) ir 
valstybinis kamerinis choras 
"Polifonia" (vadovas Gedi
minas Ramanauskas), diri
gentas - festivalio meno va
dovas Robertas Šervenikas. 
Koncerto solistai: Mindau
gas B~čkus (violončelė), 
Aistė Sirvinskaitė (sopra
nas), Julius Andrašūnas (te
noras) ir Mindaugas Žalalis 
(bosas). 

Festivalis šiemet vyks ne 
tik Tytuvėnų vienuolyne, bet 
ir Kelmės dvaro sodyboj e, 
Kurtuvėnų svirne, Baisoga
los dvare ir J oniško Švč. 
Mergelės Marijos šventovė
je. Jame žada dalyvauti daug 
užsienio atlikėjų. Kartu su 
smuikininku Raimondu But
vila koncertuos Izraelio for
tepionininkas Zecharia Pla
vin. Joninių dieną koncer
tuoja ansamblis "Afrika So
nante" iš Pietų Afrikos res
publikos. Iš Vokietijos at
vyks saksofonų kvartetas 
"Blattwerk", iš Lenkijos -
duetas "Duo Wasko" (Da
nuta ir Taras Wasko) žavės 
fortepionine muzika, o iš 
Olandijos grigališkojo cho
ralo specialistas prof. Eu
geen Liven d'Abelardo diri
guos Grigališkojo choralo 
studijų savaitės "AdFontes 
2010" jungtiniam chorui. 

'Jjtuvėnuose liepos mėnesį 
yra numatytas koncertas 
"Dedikacija", skirtas kuni
go, poeto ir meno rinkėjo 
Ričardo Mikutavičiaus at
minimui. Jame gros 50-metį 
švenčiantis Lietuvos kameri
nis orkestras (vadovas Ser
gej Krylov) ir žinomas Rusi
jos smuikininkas Maksim 
Fedotov. Svajonių muziką 
žada pagroti Valstybinis Vil
niaus kvartetas: Audronė 
Vainiū:gaitė (l smuikas), Ar
tūras Silalė (11 smuikas), 
Girdutis Jakaitis (altas), Au
gustinas Vasiliauskas (vio
lončelė), su žiūrovų mėgsta
mu solistu Merūnu Vitulskiu 
(tenoras). A. Klovos Žalgirio 
arba Dviejų kalavijų koncer
tinį atlikimą parengė Sabina 
Martinaitytė, Liudas Mika
lauskas, Andrius Apšega, 
Egidijus Bavikinas ir pianis
tė Audronė Eitmanavičiūtė. 

Festivalio baigminiame 
koncerte, kuris numatytas 
rugpjūčio 28 dieną, dalyvaus 
kvartetas "Arca": Irma Be
lickai tė (I smuikas), Dalia 
Suraučiūtė (11 smuikas), Ra
mūnas Zakaras (altas), Dai
nius Palšauskas (violončelė), 
su soliste Joana Gedmin
taite ir aktore Egle Gabrė
naite. "Kamerinės salės, ku-

riose vyksta koncertai, dik
tuoja sąlygas visam festivaliui, 
jo programai, - pasakoja fes
tivalio vadovas R. Šerveni
kas, - šiemet norėjome, kad 
žiūrovai išgirstų įvairios mu
zikos, o svarbiausia, kad kiek
viename koncerte pajaustų 
profesionalių atlikėjų atlie
kamos muzikos galią, jos 
grožį ir galimybes". 

Dirigentas prof. Vytau
tas Viržonis mirė birželio 15 
dieną, eidamas 80-uosius gy
venimo metus. Gimė 1930. 
VIII.25 Biržuose. Lietuvos 
valstybiniame operos ir ba
leto teatre dirbo nuo 1953 
metų. Pradėjęs darbą kaip 
pianistas, dirigento padėjė
jas, nuo 1956 m. - dirigentas. 
1959 metais paruošė savo 
pirmąją premjerą, V. Gokie
lio operą vaikams Raudon
kepuraitę. Jo repertuare bu
vo per 60 operos ir 15 baleto 
spektaklių. V. Viržonis diri
gavo Lietuvoje ir užsienyje: 
Maskvos Didžiajame teatre, 
Rygoje, Taline, Bulgarijoje, 
Vokietijoje, Olandijoje, Suo
mijos Savonlinos operos fes
tivalyje, Belgijoje, Šveicari
joje, Cikagoje (1991 m. kartu 
su A. Vasaičiu parengė A. 
Ponchielli operos Lietuviai 
spektaklį). Nuo 1963 m. dėstė 
Lietuvos muzikos akademi
joje, nuo 2003 m. dirbo Lietu
vos valstybinio operos ir ba
leto teatro operos studijoje. 

Dailininko Jono Rimšos 
(1903-1978), didžiąją savo 
gyvenimo dalį praleidusio 
Pietų Amerikoje, kūrybos 
paroda Tropikų šauksmas, 
Argentina-Bolivija-Tahitis 
birželio 10 dieną buvo atida
ryta Vilniaus paveikslų gale
rijoj e. Šiai parodai, aprė
piančiai visą dailininko gyve
nimą ir jo kūrybos kelią, pa
vyko surinkti net 105 kūri
nius iš muziejų ir privačių 
rinkėjų. Pats J. Rimša yra 
paveikslų galerijai padova
nojęs 23 paskutiniojo, bran
džiausiojo, savo kūrybos de
šimtmečio paveikslus. 

J. Rimša gimė Svėdasų 
miestelyje, augo Kaune. Tė
vo skatinamas, Austrijoje 
baigė siuvimo-kirpimo mo
kyklą, bet po to išvyko kitur 
laimės ieškoti. 1931-1934 m. 
mokėsi Buenos Aires (Ar
gentina) dailės akademijoje. 
1943 m. Bolivijos sostinėje 
Sucre įsteigė meno mokyklą. 
Savo mokinius dailininkas 
pats rėmė, talentingesnius 
siuntė savo lėšomis į Europą 
toliau mokytis meno. Noras 
keliauti ir tobulėti nuvedė J. 
Rimšą į Tahitį, kur jis surado 
kitokį pasaulį, negu prieš jį 
ten gyvenęs Paul Gauguin 
(1848-1903). Ten sukurti jo 
paveikslai buvo spalvingi, 
vaizdavo švenčių linksmybes, 
šokius. Nepaprastai darbštus 
dailininkas nutapė beveik 
1,000 paveikslų, surengė per 
30 individualių kūrybos paro
dų. Ši paroda Vilniuje tęsis 
iki rugsėjo 5 dienos. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC m oka ffJ1tJ:i 
TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienq „„„.„„„„„ .. 1.25% 
180-364 diemt „ „„„.„„„ 1.25% 
1 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.25% 
2 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.50% 
3 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.75% 
4 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 2.00% 
5 metLĮ „„„„„„„„„„„„.„„„ 2.50% 

Taupomoji sąskaita 

ČekiLĮ sąskaita iki 

Amerikos doleritĮ 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metq term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 meti.Į "cashable" „.„.„. 1.25% 
1 metq .„„„.„„„„.„„„.„„.„. 1.40% 
2 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 2.00% 
3 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 2.25% 
4 metLĮ „„„„„„„„„„„.„„„„ 2.50% 
5 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kin1antis„„„„.„„ 2.00% 
RRSPirRRIFatviras, kintantis.„ 1.25% 
1 metų „ .„„.„.„„.„„.„.„„„ 1.65% 
2 metų „.„.„„„.„.„.„„„ „ „. 2.25% 

3 metų „.„„ .. „„„.„„ .. „„.„. 2.50% 
4 metų „.„„.„ ... „.„„.„.„.„. 2.75% 
5 metų „.„.„„„.„.„.„„„ „ „. 3.25% 

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

Sutarties paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„„.„„„„„. 7.00% 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOJ.AS 

Su nekinta nči u n uošim čiu 

1 rnetlĮ.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.50%> 
2 rnetLĮ .„.„„„„„„.„„„„.„.„.„„„„ 3.75%> 
3metq.„„„„.„„„ .. „„.„„.„„„„.„„ 4.35%> 
4metq.„„„„„.„„ .. „„.„„„„.„.„„„ 4.75%> 
5metq.„„„„.„„„ .. „„.„„.„„„„.„„ 5.00%> 

~---------
Su kintančiu nuošimčiu 
1,2,3metq„.„.„„.„„.„.„„ 3.25% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 

1-------------1 turto užstatu„„„„„„„„„ 3.50% 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road • Su teikiame CMHC apdraustas 
Toronto, Ontario M9A 5G1 nekilnojamojo tur to paskolas 
Tel.: 416-532-3400 • Su teikiame komercines 
Fax: 416-532-4816 nekilnojamojo turto paskolas 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr., treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeš tadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

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 ... 

LEDAS REFRIGER•"llON 

AIR CONDITIONING A Hl!ATING 

PlldsEZONINIS ORO iALDB10 SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareekal 
Tai. 418-370-3539 arba 418-825-3328 

@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.Ro,yalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Kaip mes išlikome 
Atkelta iš 2-ro psl. 

'Tu.d jau suaugusi suvokiau 
Motinos dienos paslaptį: mo
tinos kančia ir motinos meilė 
yra tiltas, jungiantis šiapusini 
ir anapusinį pasaulį, gyveni
mą ir mirtį, liūdesį ir džiaugs
mą. O savo Motinai esu dė
kinga už tai, kad visose okupa
cinių metų netektyse ji išlaikė 
gilų tikėjimą, tvirtą būdą ir 
laisvą dvasią. 

Apie krikščionės moters 
laikyseną sovietmečiu teko 
daug kalbėtis su įvairių profe
sijų bendraamžėmis. Jau mi
nėta Onutė G. iš Musteikos 
Vilniaus universitete studija
vo biologiją, tapo mokslinin
ke. Studijuodama ji ne kartą 
susidūrė su alternatyva - me
luoti ir taip išsiginti savo pa
žiūrų ar neiti į kompromisus 
su savo sąžine ir įsitikinimais. 
Jau pirmame studijų kurse ji 
buvo iškviesta į KGB būstinę, 
kur kagėbistai ją klausinėjo 
apie parapijos kleboną, kun. 
Joną Lauriūną, kuris ne tik 
apylinkėje, bet ir visoje Iietu
voje buvo žinomas kaip inte
lektualus pamoks1ininkas, ta
lentingas katechezės mokyto
jas, literatas, mąstytojas. Tuo
met ji apsimetė naivia ir ne
suprantančia, ko iš jos nori
ma. 'Il'ečiame kurse per egza
miną marksizmo-leninizmo 
dėstytojas ją paklausė, kada 
paskutinį kartą buvo bažny
čioje. Atsakė, kad praėjusį 
sekmadienį. Nustebęs dėsty
tojas prašė pakartoti atsaky
mą. Ji vėl atsakė taip pat. Dės
tytojas nieko nepasakė ir ėmė 
rašyti pažymi i egzaminų .kny
gelę. Onutė apmirusia širdimi 
laukė, kas čia dabar bus. Kai 

atvertė knygelę, pamatė, kad 
dėstytojas parašė ketvertą. Tui 
buvo maža, bet ryški pergalė 
prieš blogį kuris buvo nugalė
tas drąsa ir sąžiningumu. Jau 
baigiančią universitetą, lai
kant filosofijos egzaminą, gar
sus to meto filosofijos profe
sorius ir jo kolegė paklausė, 
ką absolventė galinti papasa
koti apie socializmą. Onutė 
atsakė: "Nieko". - "Kaip tai?" 
- per.klausė egzaminuotojai. 
"Nieko" - pakartojo studentė. 
Dėstytojai susižvalgė ir nieko 
daugiau neklausė. "Jau ma
niau, kad neišlaikiau egzami
no", - prisimena anas dienas 
Onutė. Kai buvo paskelbti eg
zamino rezultatai, ties jos pa
varde stovėjo ketvertas. 

Kita mano pašnekovė me
dikė Genutė Č. jaudindamasi 
prisiminė kai kuriuos savo 
jaunystės dienų epizodus. 
"Kai 1980 metais atvažiavau 
dirbti į Merkinės ligoninę, su
pratau, kad medicina čia at
skirta nuo Bažnyčios, išgirdau 
ligoninės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotojos griežtus pasisa
kymus prieš kunigus". O na
muose ji buvo auklėta giliai 
tikinčių tėvų, bet žinojo, kad 
bažnyčią lankyti reikia slap
čia, kad nereikia patikliai at
virauti, nes pasitaiko, kad stu
dentai seka vieni kitus ir įda
vinėja kagėbistams. 1977 m., 
kai buvo pats brežnevinio re
žimo apogėjus, egzamino me
tu jaunas dėstytojas ją paklau
sė, ar yra Dievas. Nebūdama 
tokia ryžtinga, kaip Onutė G., 
ji pradėjo kažką lementi. Šyp
sodamasis dėstytojas atsakė 
už ją: dar niekas neifodė, kad 
Dievo nėra. 'Thme mažame 
miestelyje dirbdama Genutė 

~ W~\I~ 
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2373 Bloor St. West 
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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 

pagimdė keturis sūnus, juos 
pakrikštijo, mokė tikėjimo 
tiesų. Kai ją, jauną, aktyvią, 
sąžiningą gydytoją, medikų 
kolektyvas išrinko profsąjun
gos pirmininke, Genutė išgir
do, kad profsąjunga tarp dar
buotojų turi dirbti ateistinį 
darbą. "Nesupratau, ar čia 
mano kolegos tyčiojosi iš ma
nęs, ar tikrai buvo toks įstaty
mas", - pasakojo Genutė, 
prisimindama anas dienas. 
Tikrą šoką patyrė, kai į mies
telį atvažiavo tuometinė Lie
tuvos televizija filmuoti ateis
tinio darbo mokykloje. Tulevi
zininkai nusivežė Genutc; i 
mokyklą, pastatė prieš klasę 
skaityti paskaitos ateistine te
ma. "Bet prieš monstrą radau 
jėgų: pasakiau, kad mano šei
ma, visa mano giminė, mano 
gimtasis kaimas yra tikintys 
žmonės, kad aš užaugau šven
tųjų gyvenimo istorijų ir gies
mių poveikyje ir kad ši tele
vizijos laida nužudytų mano 
mamą". Laidos vedėja nieko 
jai nepasakė, gydytojai Genu
tei nereikėjo kalbėti moki
niams apie ateizmą ir religiją, 
o kitą vakarą per televiziją bu
vo rodomas reportažas, kaip 
Merkinėje puikiai darbuojasi 
jauna pediatrė, trijų vaikų 
mama. 

'ftečią istoriją noriu pa
pasakoti iš pedagogų gyveni
mo. Mano buvusi mokytoja, 
lituanistė Stasė D., .k:wiai esu 
dėkinga už savo literatūrinio 
kelio pasirinkimą, neseniai 
prisiminė tokį epizodą iš savo 
pedagoginio darbo .kasdieny
bės rajono centro mokykloje. 
Jos sūnus, tėvą (abu tėvai mo
kytojai) buvo auklėjamas 
krikščioniška dvasia. 'Tu.d sąži
ningai atsakinėjo į anketą, 
kurią mokiniai turėjo užpil
dyti rajono švietimo skyriaus 
pageidavimu. Tukios anketos 
nuolat buvo dalijamos mo
kyklose, nes sovietinė mokyk
la buvo pagrindinė komuniz
mo statytojų rengimo cita
delė. Anketoje, žinoma, buvo 
ir klausimas dėl religijos, no
rint išsiaiškinti, kaip dirbamas 
ateistinis darbas mokykloje. 
Berniukas išvardijo visas re
ligines šventes, kurios šven
čiamos namuose, ką tėvai kal
ba apie Dievą ir Bažnyčią ir 
t.t. Jei tokia anketa būtų pa
kliuvusi į švietimo skyrių, abu 
tėvai būtų tučtuojau atleisti iš 
darbo. Bet mano mokytojos 
kolegė, klasės auklėtoja, šią 
anketą atidavė berniuko ma
mai į rankas. O kitos mokyk
los mokytoja panašiai užpil
dytą moksleivės anketą nu
siuntė tiesiai švietimo skyriui 
Tos moksleivės mama, irgi 
mokytoja, neteko darbo, mer
gaitė buvo pajuokiama, šeima 
persekiojama, bet Iietuvai da
vė vienuolių ir kunigų. 

(Bus daugiau) 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pinu keliMŲantiems i užsieni ir 
atvykstantiems i Kanadą. Sbm· 
binti Mariui Rusinai teL 416 

"'--------------------- .58PP2808 m. 26 dienos metu. 



Marijonas Mikutavičius: 
''Gal mums pakeliui?'' 

Atkelta iš 13-to psl. 

Kol mes čia atliekame 
kažkokius čiabuvių papročius 
savo ūkeliuose - tikroji 
žmonija skrenda į marsus ar 
susidėvėjusius sąnarius keičia 

metaliniais. Buitinius rūpes
čius sukandęs dantis bandau 
atlikti kuo greičiau ir pamiršti. 

•• .apie patriotizmą. •• 
Manau, žmonės turi turėti 

principus, įsitikinimus, verty
bes, kurias gina ir kurios jiems 
padeda formuotis kaip asme
nybėms. Patriotizmas - viena 
iš tokių vertybių. Niekas ne
gali teigti, kad ji absoliuti, pri
imtina ar būtina visiems. Bet 
mano auklėjime ji buvo ir lik.o. 
Tik liūdna, kad tokias pa
trauklias sąvokas neretai pa
sisavina ir sugniuždo visokie 
pašlemėkai, naudodami jas 
savais tikslais. 

•• .apie alkoholį.„ 

Aš nelabai žinau, kiek jo 
iš viso gyvenime turi būti. Bet 
kuriuo atveju mano pasaulyje 
teisingas girtuoklis užima kur 
kas aukštesnę vietą nei mela
gis ar visiems malonus vagis. 

••• apie lietuvilką humorą •.• 
Lietuvių humoras dažnai 

pik.tas. Mums kažkaip neva
lingai taip išeina, kai juokinga 
tada, kai ant ko nors gerai 
"užvažiuojame". Čia didžiau
sia tokio humoro bėda. 

••• apie knygas ir jq itaką kū
rybai ••. 

Aš paauglystėje knygas 
tiesiog rijau ... Iki šiol vado
vaujuosi E.M. Remarka Trijų 
draugų, Juodojo obelisko pa
saulėžiūra. E. Hemingvėjaus 
Kam skambina varpai ar Atsi
sveikinimas su ginklais labai 
formavo gyvenimiškas manie
ras. Humorui ir jo supratimui, 
be jokios abejonės,,, darė dide
lę įtaką Hašeko Sveikas, Os
tapo Benderio juokai, Dže
romo K. Džeromo Trise valty
je. Berods, Čapeko Karas su 
salamandromis. Doriano Gre
jaus portretas man palik.o di
džiulį įspūdį - aš ten pama
čiau labai daug savęs ir daug 
pažįstamų. Mes patys to nesu
vokdami naudojame humoro 
stilių, suformuotą šių autorių. 
Tai labai stipru tarp mano 
draugų ir natūraliai tai su ma
no kalbos maniera persiduo
da į eterį. Dainose taip pat. 
Aš esu įsitikinęs, kad be He
mingvėjaus, Trijų muškietinin
kų ar Selindžerio aš būčiau 
visai kitas žmogus. Ir kurčiau 
kitaip. 

„. apie moteris ir mamą„. 
Atkūrus Lietuvos nepri

klausomybę Th.rptautinė moters 
diena imta laikyti svetima, so
vietine švente. Iki šiol ši šven
tė jam kelia įtarimų, nors tą 
dieną kaip ir per Motinos die
ną Marijonas važiuoja pas 
mamą su gėlėmis ir dovano
mis - kumštinių pirštinių po
ra, kvepalų buteliuku ar gera 

knyga. O tuo tarpu viešoje 
erdvėje jam klijuojama svajo
nių jaunikio ar plevėsos etike
tė. Į tai Marijonas atsako: 
"Kai esu tikras dėl savo jaus
mų, prisipažinti meilėje nėra 
sunku. Tučiau drovumas pasi
reiškia kitose situacijose. Pa
vyzdžiui, nedrįstu susipažinti 
su man patinkančia moterimi. 
Ir tos moterys praeina pro 
Šalį 

„ ... 
•• .apie save.„ 

Aš manau, kad esu neblo
gas žmogus. Laikausi tam tik
rų normų, principų, o smulkius 
dalykus galima sutvarkyti. Ne
nutolau nuo tėvų, visuomenės 
ir mokyklos skiepytų taisyk
lių. Galiu viršyti greitį, nepai
syti kai kurių ženklų, įžūliai 
pasielgti bare ... Bet neapgau
dinėju, nevagiu ir to neban
džiau daryti. Gyventi nieko 
neįskaudinus - neįmanoma, 
bet esu doras. Tikiu, kad me
las niekada nepraslysta pro 
pirštus ir anksčiau ar vėliau 
gyvenimas nubaudžia. 

„.apie puikybę„. 
Kartais pariečiu nosį. Pui

kybė - kvailumo išraiška. Ka
dangi noriu atrodyti protin
gas, tai "gesinu". Be to, esu 
labai imlus. Dorybė, pasiau
kojimas, tvirtybė, sąžiningu
mas - aukštinama. Puikybė, 
veidmainiavimas, sukčiavi
mas, savimeilė, šykštumas -
niekinama. Tą dvasią padėjo 
išsaugoti tėvai. Be to, didelę 
dalį gyvenimo praleidau kai
me. Ir nekart teigiamais mano 
vaizduotės charakteriais buvo 
paprasti nuoširdūs darbinin
kai, kaimynai ar net girtuok
liai. Jie man atrodo vertin
gesni nei kažkokie šmikiai, 
turintys daugybę pinigų ir įsi
vaizduojantys esą pasaulio 
bambomis. 

.• .apie suivaigidėjimą .•• 
Kartais iškyla vidinis konf

liktas, nes aplink daugelis 
įrodinėja, kad esi žvaigždė. 
Kartais negali sakyti, kad net 
arogantiška žvaigždė tokia ir 
yra. Gal gindamasis nuo vi
suomenės žmogus užsidėjo 
geležinį šarvą, gal jis komp
leksuotas sutrikęs dėl savo 
statuso ir nežino, kaip elgtis? 

O kartais žmogus žvaigždės 
nuoširdumą suvokia kaip jo 
silpnumą. Lietuvoje nereikia 
vaidinti žvaigždės. Mažai 
bendruomenei, vardu Lietu
va, to nereikia. Negyvename 
pilyse su raudonais .kilimais ir 
apsupti pulk.o asmens sargy
binių. Man jaukiau iš namų 
išeiti vilkint chalatu, susivėlu
siais plaukais ir nusipirkti 
bandelių tikintis, kad žmonės 
mane supras ir sakys: "Čia sa
vas, mūsų bendruomenės 
bičas". 

.„apie baimes ir svajones„. 
Bijau neaiškumo, nesuge

bėjimo kažką padaryti, kūry
binės potencijos išnaudojimo, 
artimųjų žmonių ligos, mir
ties, galbūt per savo žioplą 
charakterį liksiu vienišas. Thi 
užeina nedidelių depresijų 
metu ... Kodėl visuomenėje 
vertinami vyrai, kurie prisida
ro daug vaikų, kelis kartus iš
siskiria, vėl apsiveda? Su
prask, tai teisingas patinas. 
Mano vertybių skalė kita. Be 
to, kartais žmonės nesuvokia, 
kad už šlovę ir kitus pliusus 
privalai mokėti. 

••• 
IX Dainų šventės Turon

to pirmąją dieną (penktadie
nį) įspūdingame tikro garso 
koncerte vienas geriausiai ži
nomų Lietuvos pramogų pa
saulio atstovų M. Mikutavi
čius pasirodys su gyva 7 muzi
kantų grupe. Roko poetas, pa
sižymintis prasmingais dainų 
tekstais, ir atlikėjas jo susirin
kusiai pasiklausyti auditorijai 
skirs geriausius savo kūrinius, 
tokius kaip Dys milijona~ Ar 
mylit ją Jūs?, Gal mums pake
liui?, Ar mylėsi tu mane, Mūsų 
nerimo žiema, Savaitgalis atei
na, Degančios rankos, Dabar 
geriausi mūsų vakara~ Baigė
me mokyklą ir daugelį kitų. 

Mieli IX Dainų šventės 
dalyviai ir svečiai! Nepraleis
kite progos susipažinti su vie
nu iš talentingiausių Lietuvos 
atlikėjų ir išgirsti dainas, ku
rias mėgsta bei dainuoja mū
sų visų Tėvynės jaunimas! 

Pagal Lietuvos laikraščių 
laidas paruošė -

Danguolė Lelienė 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdienin i ų kintamųjų pa lūkanų 

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 iške ičiamas 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% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.25% 

"Planas 24" Kasdien in i ų 
palūkanų čeki ų / taupomoji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesn i 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 
l metų 1.40% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 0.95% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1------------1 270-364 dienų 
JAV DO LER I Ų KAS DI EN INIŲ 1 metų 
PALO KANŲ 0.20% 2 metų 

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

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---------1 
2.25% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.10% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 

4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą ,_ __________ _, 5 metų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3 .50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būt i ke ičiami be įspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5 .0 % ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

HH 
PARAMA 

www. pa rama .ca 

__ AKTYVAI per $185,000,000 
Palan kūs nuošimč iai . 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 Uždaryla 

L l E T U V l Ų K R E D l T O K O O P E R A T Y V A S P A R A M ··A 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 

Lietuvių klubo "Anapilis" vaikų iki 10 metų mišri komanda. 
Guli L. Kairys; antroje eilėjė: G. Ivanova, A. Vilkelytė, R. 
Povilonis, M. Žukas, L. Valančius. Trūksta trenerių P. Vilkelio 
ir V. Povilonio Ntr. R. Povilonienės 

Lietuvių sporto klubo "Anapilis" mergaičių "C" komanda 
(iki 14 m. amžiaus), laimėjusi ąukso medalius ŠALFASS jau
nių krepšinio pirmenybėse Cikagoje gegužės 22-23 d.d. 
Nuotraukoje - su treneriais J. Forsyth ir W. Horner 

Ntrs. D. Horner 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kaune S. Dariaus ir S. 

Girėno sporto centro stadione 
vykusių trijų šalių futbolo 
rinktinių Baltijos taurės varžy
bas laimėjo Lietuvos rinktinė. 
Lietuvos futbolininkai 2:0 
(1:0) nugalėjo Estijos vienuo
likę ir po ketverių metų de
šimtą kartą tapo Baltijos tau
rės varžybų nugalėtojais. 

• Baltijos jaunimo (U-21) 
rinktinių taurę po septynerių 
metų pertraukos iškovojo Lie
tuva. Marijampolėje lietuviai 
sužaidė lygiosiomis 1: 1 su Es
tijos komanda ir to užteko pir
majai vietai, praneša Lietuvos 
futbol~ federacija (LFF). 

į 1.78 m aukštį, o visi trys ban
dymai įveikti 1.83 m buvo ne
sėkmingi. Antrą bei trečią vie
tas užėmė ukrainietė O. Oku
neva bei rusė J. Kaliužin. 

• Pirmą kartą per savo 
karjerą į Londone vykusias 
prestižines Didžiojo kirčio 
( Grand Slam) Vimbldono vy
rų ir moterų teniso varžybas, 
kurių prizų fondą sudaro 
13.725 min. svarų sterlingų, 
iškopęs 20-ąjį gimtadienį 
švenčiantis Ričardas Berankis 
pirmame vienetų rate susitiko 
su 22-ejų metų Australijos at
stovu C. Ballu ir nugalėjo var
žovą po keturių setų rezultatu 
6:2, 6:0, 3:6, 7:6, (7:5). 

• Kvalifikaciją pirmo
sioms "Formulės-2" lenkty
nėms Zolderyje, Belgijoje, lai
mėjo britas Deanas Stonema-

PERKATE? 

Daug aukso medalių 
"Anapilio" jauniams 

Lietuvių klubo "Anapilis" vaikai iki 8 m. amžiaus, laimėję aukso medalius. Stovi žaidėjai: 
N. Kibildis, D. Pangonis, A. Balaišis, A. Brazdeikis, J. Gelažauskas, J. Ažubalis, A. Kruzikas; 
antroje eilėje: treneris J. Ažubalis. Trūksta trenerių P. Vilkelio ir J. Balaišio 

Š.!11-. gegužės 22-23 d.d. Čikagoje vyku
siose SALFASS jaunių pirmenybėse labai sėk
mingai pasirodė Lietuvių sporto klubo "Ana
pilis" komandos. Vaikų iki 8 m. amžiaus ko
manda laimėjo aukso medalius. Vaikai iki 10 
m. amžiaus užėmė 5 vietą. Mergaitėms iki 12 
m. amžiaus irgi pavyko laimėti aukso meda
lius, 2 kartus įveikus Čikagos "Lituanicos" 
mergaičių komandą. 

gaitėms iki 14 m. amžiaus sekėsi labai gerai. 
Jos lengvai įveikė visas savo varžoves, laimė
damos aukso medalius. 

Savo bendraamžėms nenusileido ir ber
niukai iki 14 m. amžiaus. Jie irgi įveikė visus 
savo varžovus ir laimėjo aukso medalius. Šiek 
tiek blogiau sekėsi mergaitėms iki 16 m. am
žiaus. Jų komanda nebuvo pilnos sudėties, bet 
rezultatai patenkinami. Klubas dėkoja visiems 
žaidėjams, treneriams ir tėveliams už tokį pui
kų pasirodymą. P. Vilkelis 

Neatsiliko ir berniukai iki 12 m. amžiaus, irgi 
laimėdami aukso medalius. "Anapilio" mer-

nas, o Kazimieras Vasiliaus
kas užėmė antrąją vietą, taip 
pasiekdamas geriausią savo 
rezultatą šiame sezone. Lie
tuvis pradmės pozicijas le
miančiame važiavime nuo nu
galėtoj o atsiliko 0.243 sek. 

• Rusijos sostinėje Mask
voje vykusiose pasaulio šiuo
laikinės penkiakovės taurės 

baigmės rato moterų varžybo
se antrą vietą užėmė Donata 
Rimšaitė, nors prieš kroso ir 
šaudymo rungtį ji buvo tik 
penkta. Lietuvos penkiakovi
ninkė iš viso surinko 5292 taš
kus ir tik 56 taškais nusileido 
nugalėtoja tapusiai vokietei 
L. Schoneborn. D. Rimšaitė 
buvo ketvirta (944 tšk.) fech
tavimosi rungtyje, trylikta 
(1164 tšk.) - plaukime, antra 
(1180 tšk.) -jojime, o kroso ir 
šaudymo dvikovėje (2004 tšk.) 
užėmė devintąją vietą. 

te, vykusiame pasaulio jauni
mo (iki 20 metų) sunkiosios 
atletikos čempionate aukso 
medalį iškovojo Lietuvos 
sportininkas Aurimas Didž
balis. Svorio grupėje iki 94 kg 
19-metis sportininkas dviko
vėje surinko 375 kg ir užėmė 
pirmąją vietą, aplenkęs dar 
14 atletų. A. Didžbaliui taip 
pat atiteko aukso ir sidabro 
mažieji medaliai. Rovimo 
rungtyje jam pakluso 169 kg 
svoris ir buvo užimta pirmoji 
vieta, o stūmimo rungtyje A. 
Didžbalis įveikė 206 kg svorį 
ir nusileido tik kinui L. Bingui 
(208 kg). 

• Ketvirtosiose Lietuvos 
moterų žolės riedulio A po
skyrio "superbaigmės" rung
tynėse reguliariojo sezono nu
galėtoja Šiaulių "Gintros
Strektės-Universiteto" ko-

• 

manda per pratęsimą 1:0 įvei
kė antrą vietą reguliariajame 
sezone užėmusias Vilniaus 
"HFTC-Tauro" riedulininkes 
ir, laimėjusi seriją iki trijų per
galių 3:1, vienuoliktą kartą iš 
eilės tapo šalies čempione. 

• Missouri valstijoje vy
kusiose JAV lengvosios atleti
kos federacijos (oficialiai va
dinamos "USA Track and 
Field") vienos iš 57-ių draugi
jų, Missouri slėnio, atvirojo 
čempionato varžybose buvo 
pagerintas Lietuvos rekordas. 
Bėgikas Martynas Jurgilas at
rankos bėgime 100 m nubėgo 
per 10.32 sekundės ir pakar
tojo dar nepatvirtintą Ryčiui 
Sakalauskui priklausantį ša
lies rekordą, o dar greičiau 
bėgęs baigmėje jis šį rezultatą 
pagerino 0.05 sekundės -
10.27 sekundės. VP 

• Bulgarijoje, Sofija mies-
1'EOOS SPECIALISTAS 

• Zydrūnas Savickas lai
mėjo Europos galiūnų čempio
natą ir pasiekė naują pasaulio 
rekordą Apolono ašies kėlimo 
rungtyje. Londone (Anglija) 
vykusiose varžybose lietuvis 
iškėlė 193 kg sveriančią Apo
lono ašį ir 4 kg pagerino ame
rikiečiui D. Poundstone pri
klausiusį ankstesnį geriausią 
pasaulio rezultatą. Tai 46 Ž. 
Savicko pasaulio rekordas, 
pasiektas per visą sportininko 
karjerą. 

PARDUODATE namą ar butą? HIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

• Prancūzijoje vykusiose 
tarptautinėse lengvosios atle
tikos varžybose moterų šuolių 
į aukštį rungties nugalėtoja 
tapo Karina Vnukova. Lietu
vos šuolininkė antruoju ban
dymu peršoko kartelę, iškeltą 

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 'INDEPlil«>EHTl.Y OWNEDAND OPERATED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 
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LIGO IUS PR//MAME: 
352 WILLSON ST.E. CA T R, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Misija Sibiras - 2010 
Liepos l d. savo istorinę kasmetines keliones Sibiro 

kelionę pradeda "Misija Sibi- tremties vietomis jau aštuntą 
ras, 2010" dalyviai. Dvi sa- kartą rengia Lietuvos jaunimo 
vaites Lietuvos jaunimo gru- organizacijų taryba, jas remia 
pės lankysis Sverdlovsko sri- ir kitos organizacijos. Šiemeti
tyje buvusiose lietuvių trem- nė kelionė sutampa su svar
ties ir kalinimo vietose, ieš- bia data - Lietuvos sovietinės 
kant jų paliktų pėdsakų ir okupacijos 70-mečiu ir trėmi
tvarkant apleistas dar išliku- mų pradžia. Jau pirmaisiais 
sias kapines. Į šios vasaros ke- sovietinės okupacijos metais 
lionę lietuvių tremties pėd- buvo ištremta daug Lietuvos 
sakais norą vykti pareiškė žmonių, daugiausia mokytojų, 
1,200 Lietuvos jaunuolių. kariškių, valstybės tarnautojų, 
Bandomajam dviejų dienų žy- ūkininkų. 

Kartu su istorinės kelionės dalyviais po Sibirą lietuvių trem
ties ir kančių keliais keliauja ir lietuviška trispalvė vėliava 

giui Dzūkijoje buvo pakviesta 
70 norinčiųjų. Šio žygio da
lyviai per dvi dienas su sun
kiomis kuprinėmis nukeliavo 
daugiau kaip pusšimtį kilo
metrų, rodydami savo fizinį 
pasirengimą, orientaciją ap
linkoje ir mokėjimą prisitai
kyti prie aplinkybių ir grupės 
žmonių. Po žygio atrinkta 20 
žmonių, grupei vadovaus pa
tyręs šių kelionių organizato
rius Gintaras Alekna. 

Kaip ir kasmet, misijos da
lyviai savo kelionės įspūdžiais 
ir vaizdais dalinsis tinklala
pyje www.misijasibiras.lt ir 
lietuviškoje spaudoje. Šias 

Misijos dalyviai lankysis 
jų tremties ir kalinimo vietose, 
tvarkys išlikusias lietuviškas 
kapines, jei pavyks susitiks 
dar su tebegyvenančiais tose 
nuošaliose vietose tautiečiais. 
Jau sukrautos kuprinės ir su
planuoti kelionės maršrutai, 
pasiskirstyta grupėse pareigo
mis - kas rašys, kas filmuos ar 
fotografuos. 

Jaunųjų keliautojų laukia 
dvi savaitės nelengvų fizinių 
išbandymų Sibiro platybėse, 
įsimintinos paieškų, nelengvo 
darbo dienos ir nepamirštama 
akistata su skaudžia tautos 
istorija. SK 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (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. 
Vi i pak tai turi būti į mū ų pagr. ra "tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

coupon 1 valid only at 'Marguti -Pysanka" head o 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
~ Gal mes sapnuojame? 

Pirmieji LISS stažuotojų įspūdžiai Vilniuje 

LISS _studentai.-st~žuotojai, atvykę į Vilnių, lankėsi seimo pirmininkės kabinete. Iš k. Gintas 
Bradunas~ Egle Gmtautaitė, Aldona Gintautaitė, seimo pirm. Irena Degutienė Ieva Smidt 
JAV LB v1cepirm. ir LISS vadovė Birutė Bublienė, Darius Kuras seimo n~rys Pauliu~ 
Saudargas, kuris globoja stažuotojus ' 

ALDONA GINTAUTAITĖ 

EGLĖ GINTAUTAITĖ 

Nedrąsiai, lydimi LISS programos direk
torės Birutės Bublienės, mes žengėme pirmus 
žingsnius į Lietuvos respublikos seimą. Seimo 
stažuotėms buvo išrinkti penki politologijos 
mokslo lietuviai studentai iš įvairių JAV uni
versitetų: Aldona Gintautaitė, Eglė Gintau

taitė, Ieva Smidt, Darius Ku
ras ir Gintas Bradūnas. Tą 
rytą net nenutuokėme, kokie 
nuostabūs įspūdžiai ir pažin
tys mūsų penkių laukia už ap
saugos kontrolės. Mus pasiti
ko Krikščionių demokratų 

Aldona Gin- partijos narys ir mūsų globė
tautaitė, stu- jas dr. Paulius Saudargas, ir 
dijuojanti po- pradėjome vaikščioti po Lie
litikos ir tarp- tuvos seimą. Vaikščiojom po 
tautinių ryšių senąją ir naująją seimo posė
mokslų fakul- džių sales ir būsimus mūsų 
tete praktikos skyrius. Susipažinę 

su Tarptautinių ryšių depar
tamentu, Europos informacijos biuru ir TS
LK~ frakcijos viešųjų ryšių skyriumi patys 
tureJome progą pasirinkti, kuriame skyriuje 
norėtume stažuotis. 

Mūsų nuostabai, dr. Saudargas mums pa
r~ngė netikėtą susitikimą su LR seimo pirmi
nmke Irena Degutiene. Turėjome progą ne tik 
su ponia Degutiene nusifotografuoti, bet ir 
kartu išgerti arbatos jos kabinete bei padisku
tuoti įvairius politinius klausimus. Dienos 
staigmenos nesibaigė - buvome palydėti į 
Konferencijų salę, kur mūsų laukė Lietuvos 
krašto apsaugos ministerė Rasa Juknevičienė. 
Ji išdėstė savos mintis apie Lietuvos vaidmenį 
NATO ir Europos apsaugoje ir netgi atsakė į 
keletą mūsų klausimų. 

Vėliau buvome palydėti į neeilinę visumos 
seimo sesiją, kur buvo svarstomi švietimo įsta-

DĖMESIO 
gimnazistams! 

TRŪKSTA 
"Community Service" 

valanaų? 

Laisvai skaitote 
lietuviškai? 

Mėgstate knygas? 

t~mo pakeitimai. Posėdyje stebėjome, kaip 
dtrbo pats dr. Paulius Saudargas, ministeris 
pirmininkas Andrius Kubilius, užsienio reika
lų ministeris Audronius Ažubalis ir kiti seimo 
n~riai. Trumpam palikę seimo Posėdžių salę, 
pietavom seimo kavinėje su mūsų globėju 
Paulium Saudargu ir Europarlamentaru ir 
pirmuoju užsienio reikalų ministeriu Algirdu 
Saudargu. Tai buvo išties didelė garbė. 

Dienos pabaigoje susitikome dr. Pauliaus 
Saudargo kabinete ir aptarėme dienos įspū
džius bei išsirinkome tikslias stažuotės vietas. 
Aldona Gintautaitė pasirinko stažuotis Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijoje, kur ji padės skleisti informaciją ži

niasklaidai ir spaudai apie 
TS-LKD veiklą. Ieva Smidt 
ir Gintas Bradūnas pasirinko 
darbą Europos informacijos 
biure, kur jie teiks išsamią ir 
objektyvią informaciją gyven-

Eglė Gintau- tojams, seimo nariams, seimo 
taitė, baigusi kanceliarijos tarnautojams, 
politinius ir žiniasklaidos atstovams ir 
tarptautinių visiems besidomintiems Eu
ryšių mokslus ropos sąjungos institucijų 

veikla, aktualijomis, Europos 
parlamento ir valstybinių 

parlamentų darbu. Darius Kuras pasirinko 
Tarptautinių ryšių departamentą, kur bendra
darbiaus su Parlamentinių ryšių skyriumi, 
Protokolo skyriumi, Tarptautinių organizacijų 
skyriumi bei Vertimų skyriumi. Eglė Gintau
taitė prieš pereidama į stažuotę Užsienio rei
kalų ministerijoje dirbs tiesiogiai su parla
mentaru dr. Paulium Saudargu ir atliks įvairias 
užduotis, susijusias su TS-LKD partija. 

Sprendžiant iš pirmos dienos įspūdžių, 
LISS stažuotojų laukia keletas itin intensyvių 
mėnesių. Labai laukiame įsitraukti į seimo 
darbą ir pajusti lietuvišką darbo aplinką. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
BIBLIOTEKAI REIKIA 

PAGALBOS. 
Skambinti RAMŪNEI 

905-275-4672 

IX DAINŲ ŠVENTĖS "Miestelio vakaronės" rengimo komite
tas. Iš k. sėdi - S. Simonavičius, Romas Janušonis, Viktoras 
~emesat, Tomas Kuras; stovi - Elena Stravinskaitė Julija 
Simonėlytė, Ramunė Jonušonytė ' 
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Dėl Steigiamojo seimo 
narių kapų 

Montrealio šv. Kazimiero parapijos pensininkų klubo "Auksinis ratelis", birželio 10 d. 
užbaigęs žiemos sezono veiklą Ntr. L. Visockytės-Poole 

Lietuvos ambasada Kana
doje paskelbė kreipimąsi "Dėl 
Steigiamojo seimo narių ka
pų", kuriame pažymima, jog 
šiais metais minimas Steigia
mojo seimo 90-metis. Šis sei
mas padėjo moderniojo Lie
tuvos parlamentarizmo pama
tus, priėmė 1922 m. Konstitu
ciją, Žemės reformos įstaty
mą, įvedė litą. Nemažai Stei
giamojo seimo narių kalėjo 
sovietų lageriuose, buvo su
šaudyti, dalis pirmųjų parla
mentarų vėliau įsiliejo į Lietu
vos diplomatinę tarnybą. Vyk
dydami savo pareigas ar gel
bėdamiesi nuo po 1940 m. 
okupacijos prasidėjusių re
presijų, dalis gyveno užsieny
je. Jiems mirus, ne visų Stei
giamojo seimo narių palaido
jimo vietos yra žinomos arba 
jos yra netikslios. 

mininkės Irenos Degutienės ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
istorijos tyrimo ir atmintinų 
datų paminėjimo komisijos 
kreipimąsi, siek.iama nustatyti 
ar patikslinti šių Steigiamojo 
seimo narių Kanadoje palai
dojimo vietas, jog būtų galima 
šių Lietuvos valstybei svarbių 
asmenų kapus aplankyti, jų 
atminimą paminėti atstovy
bėje ir lietuvių apylinkėse. Pa
gal turimą informaciją, šie 
Steigiamojo seimo nariai mirė 
ir/ar yra palaidoti Kanadoje: 

Ištikimas Tėvynės sūnus 
Juozas Pronckus (miręs Vini
pege), Vaclovas Vaidotas (mi
ręs Turonte) ir Kazys Kupčiū
nas (mirties vieta nežinoma). 
Lietuvos ambasadorė Gintė 
Damušytė kviečia turinčius 
papildomos informacijos ją 
perduoti el.paštu ottawa@ 
lithuanianembassy.ca arba te
lefonu 613 567-5458. Inf. 

ANTANINA GARMUT~ 

Kai dimisijos majoras 
Juozas Armonaitis šį pavasarį 
sveikino bendraminčius įsi
mintinų švenčių proga, niekas 
negalvojo, kad tai jau dvelkia 
atsisveikinimu. Gegužės 15 d. 
po sunkios ligos garbės šaulys, 
partizanas Juozas Armonaitis 
mirė. Nuoširdus žmogus, opti
mistas ir nepalaužiamas kovo
tojas - tokį savo gyvenimo pa
veikslą paliko jis mūsų gyvųjų 
širdyse. 

Juozas Armonaitis gimė 
1923 m. birželio 2 d. Šakių ap
skrities, Jankų vlsč„ Šilgalių 
km. kalvio šeimoje. Ilejų me
tukų tapo našlaičiu. Nors ne
turėjo sąlygų mokytis, bet bu
vo gabus, darbštus, nagingas 
amatininkas ir žemdirbys, dai
norėlis ir kaimo muzikantas. 
Kaip ir daugelis audringojo 
laikotarpio išblaškytų po visą 
margą pasaulį mūsų tautos at
stovų. Keičiantis okupacijoms 
- įsiveržus į mūsų šalį Raudo
najai armijai, Juozas liko išti
kimas krikščioniškiems ir pat
riotiniams tautos idealams. Jis 
nepanoro tarnauti svetimie
siems ir įsiliejo į ginkluotąjį 
pasipriešinimą. 

Kovėsi Tuuro apygardos 
Žalgirio rinktinės Vyčio kuo
poje, pasirinkęs 1Hupo slapy
vardį. Dalyvavo Vierčiškės 
kautynėse. 1946 m. spalio 1 d. 

buvo apdovanotas aukščiau
siu partizanų apdovanojimu -
Juostele už narsumą. 

1946 m. lapkričio 27 d. bu-

Partizanas Juozas 
Annonaitis-1iiupas 

Šaulio, dimisijos majoro Juo
zo Armonaičio Partizano 
žvaigždė 

vo sunkiai sužeistas. Be nar
kozės amputavo koją. Slapta 
buvo gydomas Kauno Raudo
nojo kryžiaus ligoninėje. Ap
gyti nespėjo. Atpažintas ir iš-

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~<ESJV\I ~1~\S 
ART STUOtO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

duotas užverbuoto kunigo, 
tiesiai iš ligoninės pateko į 
Kauno saugumo rūsius ir kitus 
okupuotos Lietuvos kalėji
mus, kur buvo žiauriai budelių 
(ypač stribo Kosto Gliko) 
kankinamas. Nepalūžo. Ko
vos draugų neišdavė. Nuteis
tas kalėjo Vladimiro kalėjime, 
tremtyje - Uchtoje. 

Grįžęs į Lietuvą vertėsi 
siuvėjo amatu. Prasidėjus tau
tos Atgimimui- aktyvus sąjū
dietis. Visa esybe gynė Lietu
vos parlamentą. Dalyvavo at
kuriant Šaulių sąjungą. 1945 
m. išleido prisiminimų knygą 
Meskit dalgius, imkit kardus. 
Apdovanotas Šaulių žvaigž
dės ordinu, Parlamento gy
nėjo garbės ženklu, Vyčio kry
žiaus 3-ojo laipsnio ordinu. 
Susirūpinęs užsitęsusiu tautos 
šventovės atstatymu, Juozas 
Armonaitis Prisi.kėlimo šven
tovės statybai paaukojo visas 
savo santaupas - 32,000 litų. 
2008 m. apie Juozą Armonaitį 
sukurtas dokumentinis filmas 
"Nesulaužyti priesaikos" (re
žisierė Agnė Marcinkevičiūtė, 
gamintojas Jonas Cimbolaitis, 
operatorius Vaidotas Digi
mas). 

Ištikimas Tėvynės Lietu
vos sūnus Juozas Armonaitis 
(1923-2010), praėjęs sunkų, 
bet garbingą gyvenimo ir Lais
vės kovų kelią, nusipelnė tau
tiečių pagarbos ir dėkingumo. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

{prie EVaniJ 
Savininkas Jurgis Kulla~lus 

At.sižvelgdami į seimo pir-

l SLAUGOS NAMŲ ŽINIOS tol---
• "Toronto Challenge" tis, S. Furlan, E. Gaputis, L. 

aukotajai Labdaros lietuvių Gavrilovic, G. Ginčiauskas, 
slaugos namams: $250 - dr. J. dr. E Harela, G. Kaknevičius, 
Birgiolas; $200 - l Nacevi- K. Kaknevičius, L. Kriščiūnas, 
čius, M. Zubrickas; $150 - V. A. Larkin, K. McCauley D. 
Budra; $100 - L. Mitchell, S. Nausėdienė, J. Neumanienė, 
Petryla, A Vaišnoras; $75 - J. J. Pang, l. Paškauskienė, A . 
Kriščiūnas; $50 - N. Banelis, Pleinys, A. Saplys, J. Sederavi
A Skilandžiūnienė, l Sungai- čius, H. Shchepan, kun. Aug. 
lienė; $30 - D. Biskys, kun. K. Simanavičius, OFM, M. Slap
Kaknevičius, R.R. Kaknevi- šys, R. Stanulis, G . Stauskie
čius, dr. D. Norkus; $25 - L. nė, Z. Stravinskienė, M. Sun
Hill, L. Laurinavičienė, M. gaila, A. Ulba, A. Zalagėnas; 
Petryla, Y. Tumasic; $20 - N. $15 - O. Gentile, S. Kišonis; 
Augutis, V. Baliūnienė, l. Ba- $10 - B. Degutis, B. Kazlaus
ziliauskienė, L. Baziliauskas, kas, A. Krasauskienė, V. Si
J.B. Bradley, A.P. Būdra, D. mink:evičienė, G. Soltys, Geo. 
Calderon, T. Caron, T. Chor- Soltys, E. Stončius, l. Vibrie
nomaz, ČUplinskas, J. Danai- nė; $5 - M. Petta. Inf. 

Norintieji pasiskaityti apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
niką ir kitą pogrindžio spaudos veiklą sovietinės priespaudos 
metu gali daug žinių rasti ryšiatinklyje atsidarę tinklalapį 
www.lkbkronika.lt. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

narną/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 

ar į namus 416-231-4937 

ITH MONUMENT CO. L 
(nuo 1919 metų) 

.& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

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

.& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išor~s remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 
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Lietuva tarptautiniame renginyje 

Tarptautiniame metiniame daugialmltūrioiame renginyje "Carassauga" š.m. gegužės 28-30 d.d. lietoviq paviljonas buvo irengtas Anapilio sodyboje. Nuotraukose iš 
kairės - skrabalų meistras iš Lietuvos Regimantas Silinskas, dainuoja Anapiliojaunimo choras "Gintarėliai", vadovė Deimantė Grigutienė (Ntrs. V. Jonušonienės); 
šoka Thronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" jauniq grupė (Ntr. Vidos Kaleinykaitės) 

JANINA DZEMIONIEN!: 
Smagiai ir įspūdingai pra

bėgo gegužės mėnesio pasku
tinis savaitgalis Anapilio para
pijos patalpose Mississaug_oje. 
Tulšių klumpakojo, Jono Sve
do Kalvelw, Gaižausko polkos 
ir kitų kūrinių ritmuose nu
skambėjo nepakartojami skra
balų virtuozo Regimanto Ši
linsko pasirodymai. Jaunat
viškai sušok.tos Turonto tauti
nių šokių grupių "Atžalynas" 
ir "Gintaras" šokių pynės, ka
pelos "Sūduva" liaudies pol
kos ir valsai bei vaikų ir jauni-

mo choro "Gintarėliai" dai
nos darniai įsipynė i šių metų 
renginio "Carassauga", lietu
vių paviljono turiningą prog
ramą. Didžiuojamės ir džiau
giamės praturtėję dar vienu 
sėkmingu renginiu, skirtu ne 
tik lietuviams, bet ir daugia
tautei Toronto visuomenei. 

Lietuvių paviljono atida
ryme sveikinimo žodį tarė 
KLB krašto valdybos pirmi
ninkė Joana K.uraitė-Lasienė. 
Penktadienio vakarą atsilankė 
Lietuvos ambasados konsulė 
Vilija Jatkonienė ir daugelis 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
+ imigracijai Kanadą 
+ testarnentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoj amo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respubl ikos te isės klausimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Torun10, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El.pa.~1a5: lawycrs@'pacclawfirm.com 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889·553 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviit organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studenti{ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

(~l 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 

kitų lietuviškų organizacijų 
atstovų. Giedras dangus pra
našavo gerą orą ir gausų būrį 
lankytojų. 

Savanoriškai išsirikiavusi 
kupina geros valios ir entu
ziazmo puiki jaunimo ir suau
gusių darbo komanda buvo pa
sipuošusi žaliais, Lietuvą rek
lamuojančiais marškinėliais 
arba tautiniais drabužiais. Visi 
su šypsena veiduose svetingai 
kvietė lankytojus pabuvoti lie
tuvių paviljone, pasivaišinti J. 
Ourklienės maisto patieka
lais, atsigaivinti šaltu alučiu ir 
paragauti raguolio ar napo
leono. Anapilio parapijos salę 
puošė prie lubų kabantys, tau
tinėmis juostomis perjuosti 
vainikai, Algirdo Puko foto
grafijų apie Lietuvą paroda, 
gobelenai, gintaro, medžio ir 
kiti meno dirbiniai. Scenos 
žyme buvo meniškai drožtu 
stogeliu ąžuoliniai skrabalai. 

Ketvirtadienio vakarą ren
ginį neoficialiai atidarė gar
bingas svečias iš Lietuvos Re
gimantas Šilinskas daina Ma-

l LABDAROS FONDO l 
_ ŽINIOS _ 

• Birželio 23 įvyko Labda
ros fondo valdybos posėdis, ku
riame vedėjas Robert Berg per
spėjo, kad Slaugos namų iš
laidos labai pakils. Priežastys 
būtų nauji mokesčiai (HST), 
įmokėjimai sveikatos draudimų 
Slaugos namų darbuotojams, ir 
sumažinimas provincijos finan
sinės paramos. Norint išlaikyti 
aukštą lygį priežiūros gyvento
jams, būtina sudaryti lėšų. Ra
ginam visus prisidėti prie to 
tikslo ir paremti Slaugos namus 

no žemė Lietuva. Įžymus skra
balų virtuozas labai kruopš
čiai išpuoselėtą Lietuvos dva
sią mums visiems dovanų at
nešė tiesiai ant delno. Jis dos
niai ir nuoširdžiai pasidalino 
šia dovana per savo penkio
lika pasirodymų. Atlikėjas 
klausytojus sužavėjo nepakar
tojamu klasikinių ir liaudies 
kūrinių originalumu. Jo vir
tuoziniai sugebėjimai ypač pa
sireiškė atliekant George Bi
zet uvertiūrą iš operos Car
men ir Jacques Offenbacho 
Can-Can iš operetės Orfėjas 
pro.gare. 

Ypatingą įspūdį mums vi
siems paliko jaunatviškai ir 
grakščiai atlikti liaudies kūri
niai. Anatolijaus Lapinsko 
Čiužela, Jurgio Gaižausko 
polka Pašokėk, Broniaus Mū
ro Žiogų polka ir Telšių ldum
pakojis. Kiekvieno kūrinio at
likimas pasižymėjo darniu 
muzikiniu artistiškumu. Gerai 
visiems žinomam Jono Švedo 
Kalveliui skrabalai suteikė 
naujo žavesio, kviečiančio 

aukomis bei palikimais. Galima 
siųsti aukas Labdaros Fondui, 
5 Resurrection Rd., Thronto 
ON M9A 5G1 ir/ar tapti šio 
fondo nariu. 

Dėkojame Daliai Jankows
ka už įdėtą darbą vesti Lab
daros fondo knygas ir sveiki
name Arūną Morkūną, kuris 
perėmė šias pareigas. Tuip pat 
valdyba deda pastangas pastip
rinti lietuvių kalbos vartojimą 
Slaugos namuose. Pradedant 
rugsėjo mėn. valdybos narė 
Ona Jurėnaitė ves lietuvių kal
bos susipažinimo pamokas 
Slaugos namų darbuotojams. 

~ v 
4-oji Daugiakultūrė 

KANADOS DIENOS ŠVENTĖ 

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

[ėjimas nemokamas 

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

ATEIKITE ŠVĘSTI KANADOS DIENĄ SU MUMIS! 

www.atzalynas.ca 

klausytoją šokti ir kartu su at
likėju ritmingai ploti. Regi
manto meistriškumas pasi
reiškė skirtinguose, nei mes 
esam pratę girdėti, kūriniuo
se: A Parisotti Moto morales 
ir Aram Khachaturian Lez
ginka iš baleto Gajane. Žiūro
vas klausydamasis kūrinių 
naujose muzikinėse spalvose 
nenuobodžiauja, nes yra įjun
giamas būti dalimi to, kas 
vyksta scenoje. Čia ir slypi 
muziko neabejotinai įgimtas 
sugebėjimas kūrinių dvasia, 
asmenine energija ir atlikimo 
meistriškumu neužmirštamai 
klausytoją sužavėti, įsiamžinti 
jo atmintyje, sužadinti norą 
tik ką girdėtą kūrinį išgirsti 
vėl iš naujo. Šių metų lietuvių 
paviljonas susilaukė apie 957 
lankytojų. Subūrė daugiau 
kaip 50 savanorių, netoli 100 
saviveiklininkų ir programos 
atlikėjų. Visų dalyvavusių įna
šas svarus ir vertingas. Atlikda
mi taurų ir prasmingą darbą 
išliekame neišskirtini iš audžia
mo lietuvybės labui audinio. 

Visada kviečiame, kas tik 
gali, įstoti į savanorių eiles ir pa
dėti mūsų gyventojams įvairiais 
būdais - su maitinimu, dainavi
mu, kelionėse, meno būreliuose, 
palydėjimu į šv. Mišias ar skaity
mu spaudos, knygų. Budėjimas 
prie telefono ypatingai reikalin
gas. Smulkesnė informacija, 
skambinanti raštinę 416-232-
2112. Kitas Labdaros valdybos 
posėdis bus rugpjūčio 18, 7 v.v. 
Labdaros slaugos namuose. GP 

PADĖKA 
Nuoširdžiausiai dėkojame 

už puikų kraitvakarį, kurį 
mums birželio 13 d. pas Ritą ir 
Liną Grybus surengė Mary 
Anne Kušlikienė, mano teta 
Dalia Vaškevičiūtė, Vicki Vm
gelis, Jennie Vm.gelienė ir Ind
rė Paškauskienė. Savo dideliu 
darbu, dosnumu ir rūpesčiu Jūs 
mums suruošėte įvykį, kuris 
mums paliko nepamainomą 
įspūdį. Ačiū Jums ir visoms, ku
rios atėjo ir prisidėjo prie tokių 
gražių dovanų mūsų vedybinio 
gyvenimo pradžiai. 

Su meile Jums, 
Elenotė Stankotė ir 

Danius Lelis 

TĖVIŠKĖS i.IBURRĮ interneto 
tinklalapis J!!J!deyzUM:om 

laukia jūsą apsilankymo. Kvie
čiame susipaiinti su juo Ir siųsti 
savo pastabas elektroniniu paitu 
tmib®mammm 
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Anapilio žinios 
• Lietuvos kankinių šven

tovėje vasaros metu sekmadie
niais Mišios aukojamos tik 10 
v.r., ir Mišiose giesmes gieda 
visi pamaldų dalyviai. 

• Toronto mieste mirė a.a. 
Viktoras Dargis, 96 m. amžiaus. 
Laidotuvių Mišios buvo birže
lio 28, pirmadienį, 11 v.r. Lie
tuvos kankinių šventovėje. 

• Oakville mieste mirė a.a. 
Milana Jonelienė, 86 m. am
žiaus. Buvo pašarvota Turner 
& Porter laidotuvių namuose 
prie Hurontario gatvės. Maldos 
prie karsto - birželio 28, pirma
dienį, 7.30 v.v., o laidotuvių 
Mišios buvo birželio 29, antra
dienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje. 

• Liepos 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir po pietų 3 valan
dą, o po Mišių - Šventoji Va
landa prie išstatyto Švenčiau
siojo. 

• 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. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu Mišios sekmadieniais at
našaujamos 10 v.r., tačiau atei
nantį savaitgalį, ryšium su IX 
Dainų švente, Mišios bus šešta
dienį 2 v.p.p. 

• Liepos 10, šeštadienį, 
įvyks Punsko choro "Dzūkija" 
koncertas-vakarienė Anapilio 
parapijos salėje 6 v.v. Koncerto 
pradžia - 7 v.v., o 8 v.v. šilta va
karienė. Bilietas asmeniui $25. 
Baras - suneštinis. Dėl bilietų ir 
platesnių žinių prašome kreip
tis į Romą tel. 905 568-8530. 

• Liepos 11, sekmadienį, 
11 v.r. Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo misijos patal
pose rengiamas Punsko choro 
"Dzūkija" koncertas. Įėjimas -
laisva auka. 

• 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. 

• Apapilio knygyne plati
namos Zodis tarp mūsų knyge
lės, naujausia žurnalo Lithua
nian Heritage laida, knygelės 
vaikučiams ir kt. 

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

• Alvydas ir Deimantė Gri
gučiai Lietuvos kankinių šven
tovės klebonijai padovanojo 
virtuvės krosnį. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį buvo pa
gerbtas diakonas dr. Kazimie
ras Ambrozaitis, kuris prieš de
šimt metų, birželio 17 d., pri
ėmė diakono šventimus iš To
ronto arkivyskupo Aloyzo kar
dinolo Ambrozič. Po šv. Mišių 
jį sveikino šeima ir parapijos 
atstovai. Esame labai dėkingi 
diak. Kazimierui Ambrozaičiui 
už jo nuoširdžią tarnystę para
pijoje pagelbstint šv. Mišių me
tu, teikiant santuokos bei krikš
to sakramentus, ligonių pasto
racijoje. Tikimės, kad jo pavyz
džio paskatinti ir daugiau jau
nuolių bei vyrų ieškos būdų pa
sitarnauti Viešpaties vynuogyne. 

• Šią savaitę į pranciškonų 
Prisikėlimo vienuolyną iš Lie
tuvos atvyksta du broliai kuni
gai - Alvydas Virbalis ir Anta
nas Blužas. Jie ir vėl pagelbės 
"Kretingos" stovyklų metu, 
darbuodamiesi tiek angliškai, 
tiek lietuviškai kalbančių vaikų 
stovyklose. Stovyklų laikas: lie
tuviškai nekalbantiems vaikams 
- liepos 4-17 d.d.; lietuviškai kal
bantiems- liepos 18-31 d.d.; šeimų 
stovykla - rugpjūčio 1-7 d.d. 
Registracija: www.kretinga.org. 

• Praėjusį šeštadienį Prisi
kėlimo parapijoje buvo pa
krikštyta Sydney Ann Squires -
Cathleen Squires (Bonner) ir 
Paui Squires duktė. 

• Prisikėlimo parapija turi 
naują el.pašto adresą-prisikeli 
mo.parapija@gmail.com. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 4: 8 v.r. prašant palaimos 
sūnui; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
a.a. Jurgį ir Stefą Ciparius, už 
a.a. Joną Katanskį (58 m.), 
prašant pašaukimų į kunigus; 
12.15 v.d. už a.a. Joną Jaciką. 

KLKM centro valdyba bir
želio 22 d. susirinko į posėdį 
Prisikėlimo parapijos patalpose 
ir pasiskirstė pareigomis. CV 
pirmininkė - R. Choromansky
tė, vicepirm. - A. Sungailienė. 
Ji savo žinioje turės našlaičių 
kaimo Lietuvoje "Vaiko tėviš
kės namai" ir Tremtinių grįžimo 
fondų veiklą. B. Biretienė glo
bos Lietuvos "Caritas" federa
cijai remti komiteto veiklą, V. 
Baliūnienė - CV iždininkė, R. 
Simonaitienė - sekretorė, A. 
Pleinytė - narė. Revizijos ko
misiją sudaro D. Baziliauskienė 
ir B. Matulaitienė. Inf. 

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

LITAS 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį, liepos 4, 
11.15 v.r. IX Dainų šven
tės prog,a - iškilmingos pamal
dos su Sv. Komunija, kuriose 
pamokslą pasakys svečias iš 
Lietuvos kun. Rimas Mikalaus
kas, Reformatų sinodo genera
linis vicesuperintendentas. Po 
pamaldų bus kavutė. 

• Sekmadienį, liepos 11, 
pamaldų nebus. Pradedant lie
pos 18 d. pamaldos vyks 9.30 v.r. 

• Pra~itą sekmadienį pir
mą kartą Sv. Komuniją priėmė 
Andrius Kišonas ir Joris Meikle
john. 

• Išganytojo parapijos kle
bonas, taryba ir parapijiečiai 
sveikina naują Prisikėlimo pa
rapijos kleboną kun. Juozapą 
M. Zukauską, OFM, linkėdami 
jam Dievo palaimos naujose 
pareigose, o buvusiam klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM, ramaus poilsio, geros 
sveikatos ir dar daug metų tar
nauti Jėzaus Kristaus lietuviš
koje vynuogių šakelėje Toronte. 

• Išganytojo parapija svei
kina IX Dainų šventės rengė
jus, dalyvius, svečius ir žiūrovus. 

Lietuvių Namų žinios 
• Ateinantį sekmadienį 

kviečiame visus pietų į Lietuvių 
Namus Vytauto Didžiojo me
nėje. Popiečių metu nemokama 
mašinų stovėjimo aikštelė nuo 
11 v.r. iki 6 v.v. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos. Galima išsinuomoti mėne
sinę mašinos stovėjimo vietą. 
Dėl papildomos inf. kreiptis 
tel. 416 532-3311. Baras "Lo
kys" išnuomojamas įvairioms 
šeimyninėms šventėms. 

• Lietuvių Namų interneti
nis tinklalapis, lietuvių kalba: 
www.torontolietuviunamai.com, 
anglų kalba: www.lithuanianban 
guethalls.ca. 

DĖMESIO 
PRENUMERATORIAMS! 

Tėviškės žiburių paskutinis 
numeris prieš vasaros atosto
gas išleidžiamas liepos 27 d. 
Administracija ir redakcija 
uždaryta nuo liepos 28 d. iki 
rugpjūčio 18 d. Po atostogų 
TŽ išeis rugpjūčio 24 d. 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell : (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

• Mišios liepos 4, sekmad.: 
10 v.r. už a.a. Apolinarą Got
ceitą; Vasagoje Gerojo Gany
tojo šventovėje liepos 3, šeš
tad., 2 v.p.p. už a.a. Eugeniją 
Kripienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 3, šeštad., 3 v. 
p.p. aukotojo intencija. 

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

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

~ M01\JTREAJ9uE 

Antaninės - birželio 13. Sėdi (iš k.) choro vadovas Antanas J. 
Mickus, solistas Antanas Keblys, šauliai Antanas Račinskas ir 
Antanas Žiukas Ntr. A.J. Mickaus 

Aušros Vartų parapija 
Birželio 20 d. mirė ilgametis Aušros Vartų parapijos choris

tas a.a. Jonas Vasiliauskas. Laidotuvės įvyko birželio 25 d. Gie
dojo parapijos choras ir solistai Elena Grumbinienė ir Antanas 
Keblys. Vargonavo ir dirigavo muz. Laurynas Djintcharadze. 
Liūdi jo sūnus ir duktė su šemomis. Užuojauta artimiesiems. 

LKMN šaulių kuopa kviečia visus į gegužinę sekmadienį, 
liepos 11, po pietų, Rigaud, QC, prie Ottawa upės. LP 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, birželio 27, kleb. kun. Aloyzas Volskis atnaša

vo savo paskutines Mišias mūsų parapijoj. Zigmas Skučas 
patarnavo Mišiose ir skaitė skaitinius lietuviškai. Antoinette 
Brilvičienė skaitė prancūziš
kai. Choras gražiai pagiedojo 
ir užbaigė giedojimo sezoną 
prieš vasaros atostogas. Var
gonavo Colette Favretti. Vy
ko klebono išleistuvės. Kle
bonas dirbo parapijoje šeše
rius metus. Parapijos komite
tas paruošė vaišes. Suėjo 
žmonių iš abiejų parapijų. 
Petras Adamonis, ilgametis 
Šv. Kazimiero parapijietis, 
tarė atsisveikinimo žodį visų 
parapijiečių vardu, palinkėjo 
sėkmės naujoje parapijoje 
Detroite ir įteikė Šv. Kazi
miero parapijos šimtmečio 
leidinį, pasirašytą dalyvau
jančių šiose išleistuvėse. Visi padainavo Ilgiausių metų. Klebo
nas padėkojo p. Adamoniui ir visiems parapijiečiams. Pirmi
ninkė Alice Skrupskytė perskaitė prel. Edmundo Putrimo laiš
ką, pranešė, kad Aušros Vartų parapijos klebonas kun. Paulius 
Mališka eis klebono pareigas abiejose parapijose. 

Sekmadienį, liepos 4, kleb. kun. Paulius Mališka bus To
ronte. Kunigas Archambault aukos šv. Mišias 11 val. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l.B. 

(g Desjardins 

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNUA LITAS 
1475, rue de Seve, Montreal, QC H4E 2A8 Tel.: 514-766-5827 

PRANEŠIMAS LITO NARIAMS 

Sėkmingai užbaigus 2009 metus, visuotinio narių susirinki
mo nutarimu, valdyba praneša, kad 2010 m. gegužės mėn. 
pradžioje dalis pelno buvo sugrąžinta LITO nariams: 

> TAUPYTOJAMS išmokėta 18% papildomų palūkanų 
nuo gautų palūkanų per 2009 metus arba $177 ,286. 

> SKOLININKAMS sugrąžinta 13% palūkanų už visas 
sumokėtas paskolų palūkanas per 2009 metus arba 

$179,203. 
> PASLAUGŲ MOKESČIŲ nariams sugrąžinta 9% arba 

$5,376. 

IŠ VISO LITO NARIAMS GRĄŽINTA 
$ 361,864 

2009 METAIS LITAS PAAUKOIO $24.185 IVAIRIOMS 
LIETIMSKOMS ORGANIZACUOMS 




