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Pergalės ženkle 
Padainavę, pabendravę, pasidžiaugę lietuviškos veiklos 

prasme, rūšiuojame nuotraukas ir įspūdžius, pasipasakoji
mais ar rašiniais įvertiname tą didžiulį renginį, įsirašiusį 
išeivijos kultūrinės darbuotės istorijon. 

PRIEŠ akis - atostogos, jaunimo stovyklos, kelionės, 
įdomiausi džiaugsmai ir malonumai, nes vasara tarsi 
tam ir tebūtų reikalinga. Poilsis testiprina ypatingai 

tuos, kurie įtemptai dirbo, kad IX Išeivijos dainų šventė 
įvyktų. Reikės dar tų pačių jėgų planuojant ateities veiklas. 
Nurimus, nuaidėjus Dainų šventei, čia pat štai ir didžioji 
sukaktis - Žalgirio mūšio 600 metų minėjimas. Kas buvo 
tas Žalgirio mūšis, kas Vytautas Didysis ir karalius Jogaila, 
kas ir kokia ta Lietuvos istorija - žino kiekvienas lituanisti
nės mokyklos mokinukas, o tokių mokyklų nelankančiam 
vaikui apie Žalgirio mūšį papasakoja tėvai ar seneliai, tie, 
kuriems rūpi ir savo atžalynui įdiegti ypač tuos tautos ir 
valstybės gyvenimo įvykius, kuriuos laikas neša džiaugsmo 
ir pergalės ženkle. Reikia jų stipriai laikytis, kad jų neužgož
tų tamsieji istorijos vaizdiniai - mes beraščiai, mes bau
džiauninkai, mes amžinai persekiojami, okupuoįami, skriau
džiami ir tik liūdnas aimanas įpratę dainuoti ... Zalgirio mū
šio pergalė, tegu ja ir privalu dalintis su kitomis tame mūšy
je dalyvavusiomis tautomis - mus iškelia drauge su Vytautu 
Didžiuoju, kurio dėka lemiamas mūšis buvo laimėtas, vi
sam laikui sustabdyti ilgamečiai kryžiuočių puldinėjimai. 
Šito mūšio laimėjimas mums ir šiandien turi priminti, kad 
ne viskas, kas yra didinga, priklauso kitataučiams. Savo 
įprastiniuose nusižeminimuose kartais nebematome perga
lių. Dar blogiau, kai menkavertiškumu apsikrėtę pergales 
priskiriame kitiems, kartais "dėl šventos ramybės", dėl gerų 
kaimyninių santykių, dėl naujamadiškos mąstysenos. Išmai
nome garbingą praeitį į neaiškią dabartį. Žalgirio mūšį mi
nint verta ir apie tai pagalvoti. 

T AUTOS laimėjimai yra jos nuosavybė, brangenybė, 
kurią reikia gerbti, saugoti, išlaikyti. O galima ją ir 
niekais paversti, jei ji lengvabūdiškai bus išdalinta, 

arba ilgainiui taip išlepins visuomenę ir jos vadovus, kad 
prives prie susinaikinimo, kas maždaug įvyko su Lietuvos
Lenkijos karalyste. Šių dienų paskutinis didysis mūsų tau
tos laimėjimas yra atkovota nepriklausomybė, atstatyta 
valstybė. Mūsų, lietuvių, valstybė. Jau dvidešimt metų gyve
nome laisvėje, kuri sudarė sąlygas patiems tvarkytis, sava
rankiškai stiprinti valstybingumą. Zinome visi - toli gražu 
ne viskas padaryta, kas galėjo būti padaryta. O tai pirmiau
sia patriotinis tautos susivienijimas paprastam kasdieniam 
gyvenimui. Lyginant šį dvidešimtmetį su buvusiu pirmosios 
respublikos skirtumas itin ryškus. Pirmoji nepriklausomybė 
per 20 metų įstengė ypač jaunimui įdiegti gana gilų tautinį 
sąmoningumą, kas sudaro tvirtesnius pamatus įsipareigoti 
savai valstybei savanoriškai, garbės ir pareigos idealą iškelti 
kaip nepamainomą vertybę. Sakytume, anuomet buvo kiti 
laikai ir kita visuomenė, kitaip orientuoti šalies vadovai, 
kitokie nusižiūrėjimai. Tai tiesa. Bet ir dabartinę nepriklau
somybę atstačius, patriotiniam auklėjimui kelias buvo ati
darytas, rodos, parodytas Baltijos rankų grandine ... Deja, 
dėmesys vadų gana greitai nukrypo kitur. Taip tarsi ir prasi
skverbė naujoji orientacija demokratijos, pragmatizmo, 
ekonomikos, pilietinės visuomenės pavadinimais, po ku
riais kiekvienas kūrė savo atskirą nepriklausomybę, laisvas 
būdamas net ir už Lietuvos ribų. Vis dėlto vertėtų prisi
minti, kad esame Žalgirio mūšio dalyvių palikuonys, dar 
neištirpę, dar tautinių gelmių nepraradę. Šitoks savęs įver
tinimas atspindi laimėjimus ir moralinę atsakomybę, kuria 
turėtume dalintis. ČS 
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PIRMOJI VALSTYBĖS DIENA - Mindaugo karūnavimas 1253 metais 
Dail. Adomas Varnas (Iš leidinio Lietuvos tūkstantmetis) 

Tiesa ir atmintis 
Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo, Europos parla
mentaro Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Europos liaudies parti
jos Europos studijų centro diskusijoje "Baltijos laisvė - ateinantys 20 
metų" š.m. gegužės 10 d. Vilniuje 

Susitinkame senojoje Lie
tuvos sostinėj ir beveik istori
nę dieną. Prisimename prieš 
du mėnesius ir Vilniuje, ir 
Briuselyje švęstą atkurtos mū
sų Nepriklausomybės 20-me
tį; dar prisimename prieš mė
nesį žuvusį Lietuvos draugą 
Lenkijos prezidentą, o užva
kar - pažymėtą Antrojo pa
saulinio karo pabaigą su tam 
tikra apvalesne data. Jei kas 
nori, tai ir vakarykštį milita
ristinį paradą Maskvoje. 

Praeitis nemiršta ir nesi
traukia, nors yra norinčių įro
dyti kitaip. Praeitis nemiršta, 
ypač kai su ja neatsiskaityta. 
O prieš dvidešimt metų galvo
jome, kad atsiskaitysime, kad 
gali rastis kitoks - teisingumo 
ir sąžiningumo pasaulis. Lie
tuva ėjo tiesos keliu, ir niekas 
aplink nesakė, kokia ji maža. 
Ir mes patys nesijautėme ma
ži, o tiesiog žmonės, tauta tarp 
tautų. Netobula, tačiau sie
kianti gėrio ir norinti padėti 
kitiems. Ir Lietuvos dvasia ne
buvo maža. 

Didžiosiose valstybėse bu-

vo visko, tai matėme, bet pasi
taikydavo ir didžiadvasišku
mo. Taip pat Europos Bendri
joje, viltingai žvelgiančioje į 
ateitį. Buvo tikinčių tuo, ką 
jie sako, ir veikiančių arba no
rinčių veikti pagal įsitikini
mus. Tas akimirkas prisimenu 
ir niekad nepamiršiu. Kaip ir 
pagalbą, kurią tada patyrėme 
iš įsitikinimo, kad mums rei
kia padėti. Ketindami kalbėti 
apie būsimus 20 metų, neven
kime nors trumpo žvilgsnio į 
praėjusius dvidešimt metų. 

Sakoma: kiek pasikeiti
mų, reikia džiaugtis. Ypač pa
sikeitė Europos žemėlapis, tai 
tiesa. Bet veiduose džiaugsmo 
- ne tiek daug, veikiau neri
mas, rūpestis, ypač dėl pasta
rojo meto, bent 2-3 metų įvy
kių. Matyt, pokyčiai ir ilges
nio tarpo pokyčiai - ne visose 
srityse arba ne visi į gera. Gal 
įvyko pokyčių į blogą? Pagal
vokime. Gyvename dvipras
mybių pasaulyje. Prieš 20 me
tų dviprasmybių buvo mažiau. 
Taigi turime ir naujų, funda
mentaliai negatyvių pokyčių. 

Ištobulinome "gerovės valsty
bės" ideologiją, veikiau - mi
tologiją, kai gerovė suvokia
ma primityviai materialistiš
kai, o tada išnyksta artimo 
meilė, solidarumas, tarpusa
vio pagalba, įsivyrauja gobšu
mas ir nesąžiningumas. Tai 
veda blogais keliais ir atvedė į 
rezultatą - totalinę krizę. 

Jau esu kalbėjęs Europos 
parlamente, kad krizė ne tik 
finansinė ar ekonominė. Pir
miausia tai labai gili dvasinė 
krizė. Prarasta sąžinė, praras
ta atsakomybė - ir tarp asme
nų, ir valstybėse. Iš to ir tech
nologinės katastrofos nuo 
Černobylio iki Meksikos įlan
kos, ir psichologinės morali
nės katastrofos, ir nesibai
giantis pasaulinis karas. Žino
ma, galima to nematyti, dairy
tis ten, kur kokie nors netikri 
džiaugsmai, laikini malonu
mai. O gal gyvenimas ir neturi 
kitos prasmės, tik malonumą, 
kylantį iš pajamų? 

Nukelta i 4-tą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GYVENIME 
Jungtinių Tautų orga

nizacijoje (JTO) Niujorke 
birželio 21 d. vyko susitiki
mas dėl tarptautinio organi
zuoto nusikalstamumo. Pri
statytoje ataskaitoje aprašo
mi narkotikų, ginklų, suklas
totų gaminių, pavogtų natū
ralių iškasenų, nelegalūs 
emigrantų ir prekybos žmo
nėmis aukų keliai. Ataskaitos 
duomenimis, per metus vien 
Europoje į prekybos žmonė
mis seksualinio išnaudojimo 
tikslais tinklus patenka apie 
140,000 asmenų, daugiausia 
moterų. Išnaudotojams tai 
atneša apie 3 bln. dolerių 
pelno. Didžiausi nelegalios 
emigracijos keliai eina iš 
Afrikos į Europą ir iš Pietų 
Amerikos į JAV. Europa yra 
didžiausia heroino vartotoja, 
leidžianti nusikaltėliams kas
met gauti apie 20 bln. dole
rių. Rusija pagal heroino su
naudojimą pirmauja pasau
lyje. Nelegalios prekybos 
ginklais apimtys siekia nuo 
170 iki 320 bln. dolerių. 

Lietuvos jaunimo dienos 
2010 vyko Panevėžyje birže
lio 26-27 d.d. Jų šūkis "Kelkis 
ir eik" kviečia jaunus žmones 
turėti viltį bei stiprinti vieni 
kitus. Šventė prasidėjo ati
darymu centrinėje miesto 
aikštėje, po pietų dalyviai 
klausėsi paskaitų ir disku
tavo teminiuose užsiėmi
muose. Vakare Panevėžio 
CIDO arenoje vyko susitai
kinimo pamaldos, kur jau
niems žmonėms patarnavo ir 
jų išpažinčių klausė per 70 
kunigų iš visos Lietuvos. Sek
madienį tūkstantinė minia 
arenoje šlovino Kūrėją gies
mėmis ir kartu šventė Mišias. 
Į šventę susirinko per 6,000 
dalyvių iš Lietuvos, taip pat 
prisijungė arti 200 lietuvių 
išeivių iš rytų Europos šalių 
- Gudijos, Ukrainos, Rusijos. 
Į LJD vyko lietuvių tremtinių 
vaikai net iš Sibiro bei jauni 
tautiečiai iš Š. Amerikos. 

Pasaulio reformatų są
jungų jungtinis suvažiavimas 
vyko birželio 18-26 d.d. 
Grand Rapids, Michigan, 
JAV. Susirinko apie 1000 Pa
saulio reformuotų bažnyčių 
sąjungos ir Reformatų eku
meninės tarybos delegatų ir 
oficialių svečių. Iš Lietuvos 
evangelikų reformatų suva
žiavime dalyvavo Lietuvos 
evangelikų reformatų Sino
do pasiųsti delegatai ir Lie
tuvos evangelikų reformatų 
gen. superintendentas kun. 
Rimas Mikalauskas. Pasta
rasis po suvažiavimo lankėsi 
Čikagoje, aplankė ir Toronto 
lietuvių evangelikų parapiją. 

NATO valstybių karinių 
oro pajėgų kapelionų kon
sultacinio komiteto metinis 
susirinkimas vyko Romoje 
birželio 14-18 d.d. Jame daly
vavo Lietuvos KOP kapelio
nas kun. Virginijus Veilentas. 
Susitikimų tikslas - atnau
jinti dvasią ir sustiprinti ka
pelionų tarpusavio draugys
tę, apčiuopti šių dienų iššū

kius ir atsiliepti į juos konk
rečiais darbais karių sielova
doj e. Pradžioje vadinęsis Są
jungininkų karinių oro pa
jėgų kapelionų konsultacinis 
komitetas yra viena iš seniau
sių karo kapelionus vienijan
čių organizacijų, įsteigta 1952 
m. Paryžiuje. KOP štabo 
konferencijų salėje kapelio
nai išklausė plk. ltn. Errico 
Passaro konferencijos "Kari
nės etikos dvasingumas". Jie 
aplankė Loreto Dievo Moti
nos šventovę, susitiko su Lo
reta arkivyskupu Giovanni 
Tonucci ir paminėjo 90-ąsias 
metines, kai Loreto Marija 
buvo paskelbta aviatorių glo
bėja. Pabrėžiant Ekumeniz
mo dvasią, birželio 17 d. ka
pelionai susitiko su Romos 
vyriausiuoju rabinu Riccardo 
di Segni, aplankė Romos si
nagogos muziejų. 

Brangūs pasaulio lietuviai, 

SVEIKINU JUS VALSTYBĖS DIENOS PROGA - PIRMOJO LIETUVOS VALDOVO 

MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA 

Lietuvai brangus kiekvienas lietuvis, jo ryšys su gimtąja žeme. Mūsų, lietuvių, nėra daug, 
bet mes stiprūs ir vieningi, puoselėdami savo kultūrą, didžiuodamiesi savo istorija ir 
paveldu, išlaikydami savo papročius ir kalbą, taip įtvirtindami pasaulio lietuvio sąvoką -
mūsų bendravimo pagrindą. Tik visi drauge, sutelkę visas pastangas, galėsime sukurti 
klestinčią Lietuvą, kurioje žmogus ir jo gerovė būtų didžiausia vertybė. Lietuva - tai mūsų 
jėga ir mūsų ateitis. Tik visi kartu išliksime pasaulyje ir išsaugosime savo nacionalinį 
orumą ir tapatumą. 

Šiemet minime dar vieną iškilią istorinę datą - Žalgirio mūšio 600-ąsias metines. Mūšio, 
kuris neleido sunaikinti Lietuvos ir įtvirtino ją tarp stiprių ir galinsų Europos valstybių. 
Mums brangi ir 20-ųjų atkurto valstybingumo metinių data. Sį laikotarpį, kupiną 
išbandymų, mūsų tauta garbingai atlaikė ir toliau stiprina Lietuvą, įtvirtindama ją Europos 
Sąjungoje bei pasaulyje. 

Dirbkime Lietuvai, ir Lietuva tebūna kiekvieno mūsų širdyje. 

Mieli pasaulio lietuviai, kur begyventume, susitelkime Lietuvos labui. Tegu džiaugiasi lietu
vis, sutikęs lietuvį, tegu santarvė lydi mūsų veiksmus. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė 

DALIA GRYBAUSKAITĖ 

201 O m. liepos 6 d., Vilnius 

Esame puolami - privalome gintis 
Valstybinė kalbos inspekcija verčiama nesilaikyti įstatymų 

Trys LR seimo nariai len
kai 2010.V.11 d. pasirašė pa
reiškimą, Valstybinę kalbos 
inspekciją verčiantį nesilaikyti 
įstatymų, savo darbo taisyk
lių, 2009.1.30 d. Lietuvos vy
riausiojo administracinio ir 
kitų teismų sprendimų. Už 
"gatvių dvigubų pavadinimų 

bei kitų informacinių užrašų 
vartojimą agituojama "Tauti
nių mažumų apsaugos pagrin
dų konvencija", bet nutylima, 
kad ji tam kelia penkias sąly
gas: "Šalys tose teritorijose, 
kuriose tradiciškai gausiai gy
vena tautinei mažumai pri
klausantys asmenys, remda
miesi savo teisinės sistemos rei
kalavimais, o prireikus ir sutar
timis su kitomis valstybėmis, 
bei atsižvelgus į konkrečias są
lygas, visuomenei skirtus tra
dicinius vietovių, gatvių pava
dinimus ir kitus topografinius 
įrašus stengsis daryti taip pat 
ir mažumos kalba, jeigu yra 
pakankamas tokio žymėjimo 
poreikis" (11 str.). 

Lietuvos valstybė 1918 m. 
atkurta etninėse lietuvių že
mėse ir tautinės mažumos joje 
gyvena ne "tradiciškai gau
siai". Dėl okupacijų ir prie
vartinės nutautinimo politikos 
lietuviai pietryčių Lietuvoje 
lenkais užrašyti ne tradiciškai, 
o daugiausia tik prieš 150 me
tų ir vėliau. Gausumą reikėtų 
suprasti, kai administracinia
me vienete tautinė mažuma 
sudaro daugiau kaip pusę gy
ventojų. 

LR teisinė sistema pri
pažįsta tik vieną valstybinę 
kalbą (Konstitucijos 14 str.). 

Valstybinės kalbos įstatymas 
nurodo, kad "oficialios, su
normintos vietovardžių lytys 
Lietuvos respublikoje rašo
mos valstybine kalba", "vie
šieji užrašai yra valstybine kal
ba", Įstatymo komentaruose 
pabrėžiama: gatvių pavadini
mai nėra ir negali būti laikomi 
nei tautinės bendrijos organi
zacijos pavadinimais, nei jos 
informaciniais užrašais. Visa 
tai A. Lapinskas Delfyje nuro
dė dar 2009 .IX.15 d. 

Valstybių sutartyje Len
kija atsisakė įvertinti esminį 
dalyką - jos 1920-1939 m. 
įvykdytą rytinės Lietuvos da
lies, ilgaamžės istorinės Lie
tuvos sostinės ir etninių lietu
vių žemių okupaciją bei anek
siją. Sutartyje nenumatyta, 
kad valstybei okupantei prieš 
jos valią praradus okupuotą 
teritoriją, jos vietovardžiai ir 
toliau gali būti rašomi buvu
sios valstybės okupantės vals
tybine kalba ir taip gaivinti 
okupacijos padarinius. 

Atsižvelgus į konkrečias 
sąlygas, dvikalbiai ir daugia
kalbiai gatvių ir vietovių už
rašai negalimi, nes tai pa
žeistų valstybės nepriklauso
mybę, kitų tautinių mažumų 

teises, keltų informacinę su
maištį, klaidintų piliečius. Į 

pietus nuo Vilniaus tokius už
rašus tektų išstatyti ne dviem, 
o mažiausiai keturiomis kal
bomis - valstybine lietuvių, 
gausiai gyvenančios tautinės 
mažumos gimtąja gudų kalba, 
su tautinės mažumos pavadi
nimu sutampančia lenkų kal
ba ir jos tradiciškai gausiai 

vartojama rusų kalba. Bet ta
da dar būtų pažeistos ukrai
niečių, žydų, latvių, totorių, 

čigonų ir kitų gausesnių tau
tybių gyventojų teisės. U gnia
gesius, greitąją pagalbą ar po
liciją kviečiant į "ulica Jezior
na", jie nežinotų, į kurią gatvę 
iš dešimties važiuoti (Ežero, 
Ežerų, Ežeraičio, Ežerėlio, Eže
rėlių, Tvenkinio, Tvenkinių, 
Užutekio ir t. t.), o daug vai
ruotojų iš viso nesuprastų, kas 
yra "J eziorna". Kaip lenkiškai 
tada būtų rašoma Gėlių gatvė 
- Ge/u (e be taško, l su kable
liu, praleidus i, su u be nosi
nės, kirčiuojant pirmąjį skie
menį ir taip žodį iškreipiant 
iki nepažįstamumo) ar Kwiat
kowa (tada nieko bendro ne
būtų su užrašu valstybine kal
ba ir painiotųsi su kvietkais). 

Suslavinti Lietuvos vieto
vių, gatvių pavadinimai nėra 
tradiciniai. Autentiškus, tradi
cinius Kauno, Panevėžio, 

Šiaulių, Kalvelių, 'ftakų, Vie
vio, Šalčininkų ir visus kitus 
pavadinimus iškraipė valstybę 
užgrobusi carų Rusija ir Len
kija (plg. Kowno, Poniewiež, 
Szawli, Kowalczuki, Troki, 
Jiwje, Solieczniki ir t.t.). 

Toks vietovardžių, gatvių 
žymėjimas yra neteisėtas ir 
nedemokratiškas: tokio žymė
jimo pageidauja tik viena par
tija iš 20 ir tik apie 2% LR pi
liečių. Kam būtų geriau, jeigu 
Vilniaus rajoną ir gatvę rašy
tume Wilniaus ar Wilefzska, o 
Širvintų - Szirwintu ar Szir
wintska? Oficiali rašyba yra 
valstybinės valdžios atributas. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Pagerbtas partizanų atminimas 
SCHOLASTIKA 

KAVALIAUSKIENĖ 

Prienų rajono, Balbieriš
kio seniūnijoje susikūrusi kai
mo bendruomenė "Vidupis" 
jungia nemažaĮ to krašto kai
mų: Sūkurių, Ziūronių, VMac
kių, Vaivos, Premezio, Zaga
rių, Kieliškio, Kirmėliškių, 
Rudžiakampio. Gal ne visus 
ir paminėjau, kai kuriuose iš 
jų likę tik po kelis gyventojus, 
tačiau visi tie kaimai turi savo 
praeitį, dažnai gana skaudžią, 
verčiančią susimąstyti ir nu
lenkti galvas. Bendruomenės 
pirmininkas žiūroniškis Al
fonsas Vitkauskas yra iš tų 
žmonių, kurie įsitikinę, kad 
nėra ateities be praeities ir, 
kad eraeities pamiršti negali
ma. Ziūrioniškiai broliai Vin
cas ir Pranas Račkauskai buvo 
pokario meto Lietuvos parti
zanai, abu žuvo, ir Juozas 
Račkauskas brolių atminimui 
prie tėviškės sodybos beržo 
prikalė kryžių. Kitoje kelio 
pusėje, Alfonso Vitkausko su
manymu, pastatytas gražus 
medinis kryžius. 

žuvusiuosius, lentoje įrašytos 
dar gyvų partizanų ryšininkĮų: 
Onutės Baltrukevičienės-Zi
buoklės ir Anelės Pinkevičie
nės-Žibutės pavardės. Onutė 
Baltrukevičienė dalyvavo 
šventėje, Anelė Pinkevičienė 
dėl ligos negalėjo dalyvauti. 

Dauguma šventės dalyvių 
susirinko Balbieriškyje ir po 
šv. Mišių pagerbė partiz~nų 
atminimą prie paminklo Zu
vusiems partizanams. Alytaus 
profesinio rengimo Mykolo 

skyriaus vedėjas ir kariai. 
Vėjyje plevėsavo Lietuvos 

valstybės trispalvė vėliava, 
Kryžių ir paminklinę lentą pa
šventino kariuomenės kape
lionas kapitonas Jonas Tamo
šiūnas, į glaudesnį būrį visus 
dalyvaujančius telkė įtaigi Al
fonso Vitkausko kalba, trimis 
šūvių salvėmis partizanų at
minimą pagerbė kariai. 

Vidupio bendruomenė ri
bojasi su Alytaus rajonu, tad į 
šventę buvo pakviestas ir at-

Birželio 13-ą dieną Vidu
pio bendruomenėje, bendruo
menės pirmininko iniciatyva 
ir pastangomis, įvyko šventė, 
skirta partizanams paminėti, 
kov~usie~s už ~ietuv~s lais
vę. Ziūromų kaime pne kry
žiaus buvo atidengta pamink
linė lenta žinomiems šiame 
krašte partizanams. Staiga ge
rokai atvėsęs oras nesutrukdė 
bendruomenės nariams ir at
vykusiems svečiams tinkamai 
pagerbti savo kraštiečius, ko
vojusius su okupantais. Ati
dengtoje paminklinėje lentoje 
įrašytos dvidešimt aštuonios 
pavardės, tai ne tik visiems ži
nomi kovotojai: Adolfas Ra
manauskas-Vanagas, Domi
nykas Jėčys-Ąžuolis, Kazimie
ras Degutis-Raginis ir kiti, bet 
ir mažai kur paminimos pa
vardės: Vincas Žukauskas 
(1921-1946), Juozas Zienius 
(1927-1946), Petras Zenkevi
čius (1924-1945), Antanas Va
rėna (1921-1946) ir dar keli 
žmonės, kurių ir slapyvardžių 
dabar niekas neprisimena, bet 
jie paaukojo gyvybes už savo 
Tėvynės laisvę. Pažymėtina 
tai, kad šiuo atveju prasi
lenkta su taisykle pagerbti tik 

Partizanų pagerbimas prie kryžiaus Žiūronių kaime 

Krupavičiaus žemės ūkio mo
kyklos dėstytojas Rymantas 
Sidaravičius supažindino su 
šio krašto partizaninių kovų 
istorija, papasakojo, kodėl bū
tent šioje vietoje pa~tatytas 
atminimo paminklas. Sios mo
kyklos moksleiviai paskaitė 
eilių, buvo prisiminta, retai 
kurį kaimą aplenkę žiaurūs 
trėmimai. 

Žiūrionyse rinkosi kaimo 
žmonės, žuvusių partizanų gi
minaičiai ir tie, kurie jautė sa
vo šaknis esant šioje žemėje. 
Partizanų atminimo šventę sa
vo apsilankymu pagerbė Lie
tuvos kariuomenės pulkinin
kas Arūnas Dudavičius, majo
ras Vidas Šarakauskas -
KASP Dainavos apygardos l
asios rinktinės štabo viršinin
kas, kapitonas Jonas Tamo
šiūnas - Didžiosios kunigaikš
tienės Birutės motorizuotojo 
pėstininkų bataliono kapelio
na to kapelionas, kapitonas 
Remigijus Jakučionis - KPAT 
prie KAM Teritorinio Vilniaus 

Paminklas mokytojui partizanui Kazimierui Petraškai prie 
buvusios Žiūronių pradinės mokyklos 

vyko Simno etnografinis an
samblis "Bačiai". Jų atlieka
mos dainos ir kvietė prie jų 
prisijungti - tokios jos žino
mos ir savos, ir kartu graudi
no, primindamos pasiauko
jančią jaunų partizanų kovą 
už Lietuvos laisvę. Mokiniai, 
lydimi Krokialaukio dienos 
užimtumo centro vadovės Jur
gitos Mikulionienės ir moky
tojos Valerijos Januškevičie
nės, padėjo gėlių atminimo 
kalnelyje ir uždegė žvakutes. 

Po iškilmingo paminkli
nės lentos atidarymo ir parti
zanų atminimo pagerbimo 
bendruomenės pirmininkas 
pakvietė visus aplankyti dar 
kelias žymias tų apylinkių vie
tas. Visi aplinkiniai žino Vai
vos kaime esantį Atminimo 
kalnelį. Pokaryje šiame kaime 
yra žuvusių partizanų, kurių 
atminimą paminklais įamžino 
žuvusiųjų artimieji. Paminklai 
gražiai aptverti tvorele, žydi 
gėlės. Alfonsas Vitkauskas 
vardino pavardes šiose apy
linkėse žuvusių partizanų, pa
sakojo šiurpią istoriją apie 
gaisrą, kuriame irgi žuvo žmo
nių. Simno "Bačiai" pagerbė 
žuvusius, padainuodami kele
tą partizaniškų dainų; kelias 
graudžias liaudies dainas pa
dainavo Leipalingio pagrindi
nės mokyklos mergaičių kvar
tetas. Trečia aplankyta vieta 
tai buvusi Žiūronių pradinė 
mokykla, statyta 1923 metais, 
šiuo metu paremontuotame 
pastate kuriamas šių apylin
kių etnografinis muziejus. 
Prie buvusios mokyklos pasta
to stovi Antano Ambrulevi
čiaus sukurtas paminklas čia 
dirbusiam mokytojui Kazi
mierui Petraškai. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Mirė A. Brazauskas 
Birželio 27 d. pirmą kar

tą atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje buvo pa
skelbtas gedulas, pagerbiant 
birželio 26 d. mirusį prezi
dentą Algirdą Brazauską. 
Valstybė gedėjo iki liepos l 
d. Birželio 29 d. A. Brazaus
ko palaikai, lydimi iškilmin
gos procesijos, buvo pervež
ti iš Antakalnio ligoninės į 
Prezidentūros Kolonų salę. 
Seime tą dieną vyko gedu
lingas posėdis, po kurio sei
mo nariai vyko į Prezidentū
rą atiduoti paskutinę pa
garbą mirusiam prezidentui. 
Nuo 13 val. atsisveikinti su 
A. Brazausku ėjo ir visuo
menė. Buvęs šalies vadovas, 
valdęs Lietuvą 12 iš 20-ies 
nepriklausomybės metų, A. 
Brazauskas buvo ir Lietuvos 
ministeris pirmininkas, ir 
seimo pirmininkas. Palaido
tas liepos l d. Antakalnio 
kapinėse, Prezidentų pan
teone. 

Prie A. Brazausko kars
to buvo padėtas vienas iš jo 
apdovanojimų - Vytauto Di
džiojo ordinas su aukso 
grandine, jam įteiktas 2003 
m. Kolonų salėje nuolat bu
dėjo velionies artimieji ir gar
bės sargybos kuopos kariai. 

Apie buvusį prezidentą 
The Economist apžvalgi

ninkas Edward Lucas, įta
kingo britų savaitraščio in
ternete paskelbtame komen
tare rašė, kad A.M. Brazaus
kas buvo politiškai itin ap
sukrus ir jo dėka Lietuvos 
komunistinė vadovybė tapo 
stipria jėga, silpninant ry
šius, saisčiusius Lietuvą su 
Sovietų Sąjunga. Anot auto
riaus, svarbiausia akimirka 
A. Brazausko gyvenime įvy
ko, likus keliems mėnesiams 
iki Lietuvos dramatiško ir 
vienašališko pareiškimo apie 
atkuriamą nepriklausomybę 
1990 m. 

"Jo sumanymu 1989 me
tų gruodį buvo paskelbta 
apie LKP atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos, laviruojant tarp 
Kremliaus griežtos linijos 
šalininkų ir daugumos Lie
tuvos komunistų, bendra
darbiavusių su nepriklau
somybės siekiančiu Sąjū
džiu." A. M. Brazausko po
litinė karjera, lyginant su ko
legomis Latvijoje ir Estijoje, 
buvo neįprastai ilga. 

E. Lucas atkreipė dė
mesį į A.M.Brazausko pa
siekimus užsienio politikoje 
ir vizitą Izraelyje, kai Kne
sete jis atsiprašė dėl lietuvių 
vaidmens žydų holokauste. 
Pasak straipsnio autoriaus, 
sunkiausiai A.M. Brazaus
kui sekėsi vidaus politikoje 
tramdant korupciją ir maži
nant biurokratiją. 

rius Kubilius po susitikimo 
su Gudijos prezidentu Alek
sandru Lukašenka pranešė, 
kad Gudija nori bendradar
biauti su Lietuva, statant su
skystintų dujų terminalą 

Klaipėdoje, iš kurio galėtų 
būti nutiestas dujotiekis į 
Gudiją. Susitarta, kad bendra 
darbo grupė galėtų peržiūrėti 
projekto idėją. Gudijai rei
kalingas alternatyvus dujų 
tiekimas. Tai svarbu ne tik Gu
dijai, bet ir visam regionui, 
todėl bus stengiamasi arti
miausiu metu spręsti apie to
kio terminalo plėtojimą. 

A. Lukašenka pareiškė, 
kad Gudija turi stiprinti savo 
nepriklausomybę ir suvere
nitetą. Jis po susitikimo pa
brėžė, kad siekiant šių tikslų 
nesinorėtų ieškoti kitų part
nerių. Per susitikimą su A. 
Lukašenka A. Kubilius sakė 
aptaręs ir demokratijos bei 
žmogaus teisių klausimus. 
Premjero vizito metu Mins
ke birželio 26 d. atidarytas 
statybinių medžiagų ir pa
slaugų centras OMA. Tai 
pirmoji bendra Gudijos, Lie
tuvos ir Suomijos investicija. 

Mažins deficitą 
Lietuvos vyriausybė bir

želio 15 d. pritarė daliai siū
lymų mažinti viešojo sekto
riaus deficitą, seimui siūlo 
neapibrėžtą laiką palikti su
mažintus valstybės pareigū
nų, tarnautojų, politikų atly
ginimus, 2% atskaitymus į 
privačius pensijų fondus. 
Mokesčių didinti kol kas ne
nuspręsta, o motinystės ( tė
vystės) išmokas nutarta ma
žinti nuo 2011 m. liepos l d. 
Pensijos amžius bus ilgina
mas iki 65 metų, pradedant 
nuo 2012 m. pradžios. Prem
jero teigimu, šie sprendimai 
"duos taupymo efektą" -
1.3-1.5 bln. litų per kelerius 
metus. Iš viso per šį laiką 
siekiama sutaupyti apie 2 
bln. litų, o dar 2 bln. litų ti
kimasi surinkti iš atsigau
nančios ekonomikos ir neap
skaitomos ekonomikos. 

Kultūros gairės 

Seimas birželio 30 d. pa
tvirtino Lietuvos kultūros 
politikos kaitos gaires. Jose 
iškeltas tikslas įtvirtinti kul
tūrą kaip strateginę valsty
bės raidos kryptį, teikiant 
pirmenybę kultūros politi
kai, gerinti esamą šios srities 
finansavimą, užtikrinant kul
tūros sektoriaus uždirbtų pi
nigų grąžą kultūrai. Gairėse 

pažymima, jog ši sritis suku
ria apie 5% šalies bendrojo 
vidaus produkto (BVP), o 
tai rodo, kad dabartinis jos 
finansavimas yra nepakan
kamas. Gairėse iškeltas tiks
las pasiekti, kad iki 2020 m. 
į kultūrą ir kūrybos ekono
miką valstybė investuotų pa-

Premjeras Gudijoje kankamai šios srities suku-
Lietuvos premjeras And- riamai BVP daliai. RSJ 
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Žalgirio mūšio skulptūra, sukurta menininko Edmundo Majkowskio 1960 metais ir pastatyta prie Žalgirio mūšio lauke, dabartinėje Lenkijos teritorijoje, prie 
mūšio muziejaus Ntr. G. Kurpio 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Pajamų tuomet galima tu
rėti ir nedirbant, ir iš sukčiavi
mo, ir iš gąsdinimo, vienokio 
ar kitokio terorizavimo. 

Tiesa ir atmintis 

Europa, o gal ir visa Va
karų civilizacija, stovi ant ri
bos, kur reikia pasirinkti, kol 
dar galime rinktis, jeigu nesa
me susirgę nepagydomai. Jei 
nėra garbės ir sąžiningumo, 
kurie lemtų valstybių ir pačios 
Europos sąjungos ar tarptau
tinių organizacijų sprendi
mus, jeigu tokių kriterijų nėra 
arba jie skamba tik žodiniuo
se tekstuose, o jų nėra iš tik
rųjų, atsitinka panašiai kaip 
su žmogumi - vertybes prara
dęs žmogus darosi menkas iš 
esmės ir todėl negali būti lai
mingas. Jausdamasis menkas 
jis tampa psichotinis ir agre
syvus. Pažiūrėkime, ar mūsų 
visuomenės nekrypsta ten pat, 
tartum besinaudodamos ge· 
rove, o vis labiau psichotinės 
ir agresyvios? Kažkas ne taip. 
Žinote, ką sakė Šekspyras 
apie Danų karalystę - anų lai· 
kų ir visiems laikams. 

Minėjome antai Antrojo 
pasaulinio karo pradžią, o da
bar - neva pabaigą. Po karo 
reikėtų susitaikyti. Europos 
parlamentas 2005 m. rezoliu
cijoje apie karo pabaigą Eu· 
ropoje pasakė: "Susitaikymas 
galimas ir reikalingas per tiesą 
ir atminimą". O kur tiesa apie 
karo pradžią? Kai kilome at-

kurti savo laisvės ir nepriklau
somybės, turėjome mintyse 
sentenciją iš Šv. Rašto: "Tiesa 
padarys jus laisvus". Nūnai 
mums, Europai, tiesos jau ne
reikia arba reikia tik tiek, kiek 
priimtina tam, kuriam tiesa 
nereikalinga, nes tada jis jau
čiasi negerai. Kaip minėjau, 
toks darosi psichotinis ir ag
resyvus. Tąsyk pabūgę sutin
kame, kad kalbėti tiesą ir siek
ti, jog mūsų gyvenimas, susi
taikymas bei ateitis būtų grįsti 
tiesa, yra "politiškai nekorek
tiška", o evangelinė Jono iš
mintis apvirsta aukštyn ko
jom: "Netiesa jus pavergs". 
Arba stoka tiesos padarys jus 
nelaisvus. 

Ir tai jau vyksta. Viena ka
riavusių šalių, vis švenčianti 
pergales, pralaimėjo karo tę
sinį, Šaltąjį karą, blogiausiu 
būdu - atsisakė apdovanoji· 
mo, kurio vardas būtų demok
ratija. Galima mat pralaimėti 
užkariavimų karą ir laimėti 
demokratiją, tada esi laimėto
jas. Bet jei ten sąmonę užval
dė pralaimėjimo sindromas, 
tai iš jo - ir revanšo sindro
mas. Tuda ir begalinis karas, 
svajonė ir siekis atsiimti že
mes. Sulaukiame ne vien ati
tinkamų žodžių, ginklavimosi 
varžybų ir grasinimų, vidinių 
genocidų, bet ir karo prieš 

kaimyną. 
Prieš keletą dienų per

skaičiau labai jautriai ir įžval· 
giai parašytą įžvalgą Maskvoje 
gyvenančios rusės žurnalistės, 

kovotojos už tiesą, Julijos La
tyninos. Ji dar neužmušta. Ji 
labai aiškiai pasakė, jog Eu
ropos sąjungos patvirtintos iš-

Vytautas Landsbergis, pirmo· 
sios atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos vadovas, EP narys 

vados apie Gruzijos karą reiš
kia, kad "Europos nebėra". 
Jei paskutiniams rusų demok
ratams taip atrodo, tai reiškia, 
kad kartu su tiesa atidavėm 
ne tik Gruziją, bet ir Rusiją. 
Tu pati analitikė žurnalistė 
apibūdino Europos sąjungą: 
biurokratinis socializmas. Dar 
nebuvau aptikęs tokio apibrė
žimo. Bet jau buvau pradėjęs 
galvoti, kas dedasi su ta finan-

Pagerbtas partizanų ... 
Atkelta iš 3-io psl. 

Mokytojas, puoselėdamas vaikų širdelėse lietuvybę, negalėjo 
nepalaikyti ir nedalyvauti rezistencinėje kovoje, toje kovoje jis ir žuvo 
1952 metais. 

Vidupio kaimo bendruomenės laisvalaikio salėje Sūkurių kaime 
laukė vietinių vaikų labai vykusiai sukurtas spektakliukas apie partizanų 
kovą, apie jų žūtį, apie motinų sielvartą, netekus sūnų. Bendruomenės 
laisvalaikio salės darbuotoja Daiva Miliauskienė ne tik padėjo vaikams 
pasiruošti, bet ir pati vaidino spektaklyje. Pulkininkas Arūnas Dudavičius 
supažindino su partizanų vadu kpt. Jėčiu Dominyku-Ąžuoliu (1896-

sų krize, gyvenimu skolon ir 
skolon, neužsidirbant kiek iš
leidi. Ir staiga supratau, kad 
mes tai jau matėm. Juk tai 
"kolchozai"! Jie niekada ne
gali bankrotuoti, nes didysis 
centras vis tiek pripils pinigų į 
kasą tiek, kiek reikia. Siūlau 
pagalvoti ir apie tai. Esame 
ten, kur panašiai sprendžia
ma, o galbūt kito kelio nėra, 
kaip pilti pinigus į iššvaistytą, 
jei ne išvogtą Europos kolūkio 
kasą. Bet daiktus dera vadinti 
savo vardais: suktybę - sukty
be, vagystę - vagyste. Thi poli
tiškai nekorektiška, beveik 
draudžiama, bet ES už tai dar 
neteisia, nors gali pašalinti iš 
padorios visuomenės. 

Ar mes dar turime laiko 
susivokti? Galbūt. Bet reikia 
mėginti susivokti, kas šian
dien yra Europa, kodėl ji atsi
sakė savo tapatybės, kai svars
tė Konstitucijos projektą. Mes 
bandėm apginti. Europos 
liaudies partija stovėjo kaip 
riteris. Bet galų gale padėjo ir 
skydą, ir ietį, ir nusilenkė 
tiems, kurie nebuvo riteriai, 
veikiau nekentė dvasingos, 
krikščioniškos, moralios Eu
ropos. Norėjo Europos to
kios, kokia patogesnė. Bet gal 
mes dar turime tokį kriterijų 
kaip tiesa? Ar neturim? Kal
bant šiomis kategorijomis yra 

viena labai gili išmints, atei
nanti iš to paties šaltinio, kurį 
jau minėjau. Thi teiginys, kad 
tikroji tiesa yra širdies tiesa. 
Iš žodžių gali padaryti mišrai
nę ir visokius patiekalus, o 
širdies tiesa nemeluoja. 

Širdies tiesa šiandien sa
ko: jei paaukoję tiesą dėl Gru
zijos mes paaukosime tiesą ir 
dėl Lenkijos prezidento žū
ties, ko būsime verti? Galbūt 
tiesa yra sudėtinga, joje yra 
visko, bet visi jaučiame, kad 
yra ne taip, kaip sakoma. Tą 
junta daug kas, todėl svarsto· 
mi dokumentiniai faktai, įro
dymų aplinkybės ir taip to
liau. O Europos parlamentas 
tyli, ir Europos liaudies parti
ja taip pat dar nepasakė žo
džio. Daug aukštų pareigūnų 
vakar sėdėjo tribūnose dide
liame mieste nelabai laimin
gais veidais. Matyt, širdies tie
sa dar nemirusi ir ji atsispindi 
veiduose. Branginkime, kol 
dar turime, tą savybę ir gali
mybę ir ginkime, nes tuo būdu 
ginsime save, ginsime Europą, 
kad ji neišnyktų pagreitintai 
ir dar paniekinusi pati save. Ji 
yra geresnėt. turime ją ir mylė
ti, ir ginti. Ziūrėkime į Euro
pą ne kaip į savo namus ar te
tą arba močiutę, o kaip į savo 
vaiką, kuris visą laiką gimsta 
arba serga, ir tai gali blogai 
baigtis. 

Turbūt visiškai ne taip kal
bėjau, kaip kam nors reikėjo, 
bet man taip reikėjo, todėl 
prašau atleisti. TSŽ 

1947), padedamas mokytojos Nijolės Juškelienės, parodė skaidres - Leipalingio pagrindinės mokyklos mergaičių kvartetas su vadove (kairėje), toliau 
nuotraukas, dokumentus iš jo gyvenimo ir veiklos karjeros. 1945 m. ba- Simno etnogra6nis ansamblis "Bočiai" 
landžio-gegužės mėnesiais Balbieriškio miške susikūrė partizanų Dzūkų 
rinktinės Vaidoto grupė, kuriai vadovavo Kazimieras Degutis-Raginis. 
Žuvo K. Degutis 1946.VI.13 Balbieriškio miške. Neilgą, bet turiningą programėlę skambiomis dainomis užbaigė Simno "Bočiai" ir bendruomenės pirmininko kal
ba bei įteikimas padėkos raštų visiems, prisidėjusiems prie šventės ruošimo ir vedimo. žmonės spaudė ranką Alfonsui Vitkauskui, nuoširdžiai dėkodami už jo 
pasiiyžimą neleisti nuskęsti užmarštyje prisiminimams apie žmones, kurie savo kovomis prisidėjo prie to, kad dabar turime Nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Išvažiuojant iš Sūkurių kaimo žvilgsnis užkliuvo už gandralizdžio, kuris rodės nukris nuo labai pasvirusio telefonų linijos stulpo. Stulpą tikriausiai pavertė vėtra. 
Atrodė, kad jis laikosi tik prilaikomas įsitempusių laidų, bet lizde atkakliai tupėjo gandrai. Thi buvo tarsi namų saugotojo simbolis. 



llli•ij;i?jtmi~!tllia\ios žmonės, 
q;i utietės~ tautiečiai, 

?fuoširažiai sveikinu, visą masų tautos ir vaCsty6ės 6enaruomenę su aražia istorine 
svente - 'Minaauao kaninavimo d'iena. 

Lfeyos 6-~i aar kartą yrimena af(ią mūsų yrotėvių yraeitf, išskirtines istorines aatas, 
svar6iausius fvykius, d'iažiąsias asmeny6es, seniai tayusias Lietuvos ir {ietuvy6ės 
sim6o(iais, tvirčiausiais mūsų tautinės sąmonės _pamatais. 'r'ačiau ar šianaien mes 
žinotume ayie aiažiuosius vaCJovus ir svar6iausias kovas, jei už jų ne6ūtų stoviję 
tūkstančiai žmoniif, kurie rėmė savo va{aovus, o svar6iausia - savo tautą ir vaCsty6ę -
mintimis, žoažiais ir aar6ais? 'Atsakydami į ši kra.usimą kartu atsakome, kokia kiefvieno 
iš masų vieta istorij~e, kokia mūstf ~asdienio triūso prasmė ir vertė. 

'r'autą irvaCsty6ę, istoriją ir jos tęstinumą kuria tūkstančiai žmonių, k~rtų kartos - visi, 
per amžius {aikę save Lietuvos žmonėmis, Uetuvių tautos žmonėmis. Siand'ien - mūstf 
ei(ė dir6ti šį aar6ą, toaė{ tautines verry6es, aautas kaiy vertinaiausią _protėvių yafikimą, 
kaiy svar6iausią tautinės atminties aa(j, turėtwne suvokti ir kaiy yaref84· Parei8ą 

_pasitarnauti savajai tautai, jos tradicijoms, jos la6arėiai ir ateičiai. 

?fuoširažiai (inkiu to visiems Lietuvos žmonėms, neyrik(ausomai nuo jų amžiaus, 
pažiurų ar šiandieninės ayvenimo vietos. 'Būkime artima ir vieninaa tauta ne tik savo 
tautinėmis ir avasinėmis šaknimis, 6et ir savo fsiyareia~imais, savo ištikimy6e Lietuvai 
ir Cietuvy6ei. 

Sveikinu visus Lietuvos žmones, visus, kurių mintis ir aa,r6us {yii tikijimas savo 8imtitja 
šafirni, savo tauta, savo Lietuva, ir (inkiuyačios aeriausios kfoties šias verty6es sauaant, 
aausinant ir yerauoaant ateities kartoms. 

Esame puolami - privalome gintis 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Lietuvos respublikoje vie
tovių gatvių pavadinimai vi
sada buvo rašomi tik lietuviš
kai, nes mūsų valstybė nėra 
federacinė. Lletuvos valstybės 
teritorija yra vientisa ir neda
lijama į jokius valstybinius da
rinius (Konstitucijos 10 str.). 
1bdėl neteisingas M. Macke
vičiaus, J. Narkevičiaus ir L. 
'Ill.lmonto teiginys, esą "Lletu
va pradeda taikyti apriboji
mus savo tautinėms mažu
moms priklausančių piliečių 
atžvilgiu atimdama iš jų jau 
anksčiau užtikrintas teises". 
Neteisinga lenkams kalbėti 
visų 120 tautinių mažumų 
vardu. 

Thip pat netiesa, kad "vi
sose kitose šalyse teisė į dvi
gubus pavadinimus tautinių 
mažumų gausiai gyvenamose 
vietose jau seniai yra nekves
tionuojamas standartu". Len
kijoje lietuviškai nerašomi bu
vusios Mažosios Lietuvos vie
tovardžiai (plg. Budry. Dow
~ Degucie. Galiny, Giedaj
~ Gulbieniszki. Grytliny. Ila
wa, Kielpiny, Kiminy, Kierwi-

ny, Lankiejmy, Maiucie, Ro
gajny, Sorkwity, Wamikaj1ny, 
Wej~ ZiTulaki ir t.t.) ir Su
valkų • Seinq, Berznyko ir kitų 
vietų pavadinimai, kur kaip 
tik tradiciškai gausiai savo et
ninėse žemėse tebegyvena lie
tuvių tautinei mažumai pri
klausantys ir seniausia indo
europiečių kaJba tebekalban
tys asmenys. Latvijoje yra 
bent 10 kaimų, kur lietuviai 
sudaro daugumą ir apie 30 
vietovių, kur jie gyvena gau
siai, bet Latvijos lietuvių orga
nizacijos ir Lietuvos respub
lika niekada neprašė tų vieto
varcilių ir gatvių pavadinimų 
rašyti lietuviškai. 

Lenkų frakcija Lietuvos 
Aukilčiausiojoje taryboje taip 
pat besirūpinusi "lenkų gy
ventojais, kurie ne savo valia 
atsidūrė ul Lenkijos valstybės 
ribų", tų pačių dalykų reikala
vo dar 1990.XU.1 pareiškime 
ir prašė pagalbos ne iš ES, o 
iš SSSR prezidento M. Gor
bačiovo. Thi yra senas autono
minink.ų prieškonstitucinis 
reikalavimas: dėl to Vilniaus, 
~rajonų tarybos bu
vo paleistos ir jose įvestas tie-

sioginis valdymas. 
Pagal LR Konstitucijos 3 

str. "niekas negali varžyti ar 
riboti Th_utos suvereniteto, sa
vintis visai 'Dtutai priklausan
čių suverenių galių. Thuta ir 
kiek.vienas pilietis turi teisę 
priešintis bet kam, kas prie
varta kėsinasi į Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę, teri
torijos vientisumą, konstitu
cinę santvarką". Lenkijai oku
pavus Lietuvos rytus, prie
varta pakeisti vietovių, gatvių 
pavadinimai negali būti dabar 
sugrą!inami. ES gerbia vals
tybių teritorijų vientisumą, 
įstatymus. 

Thigi ne Lietuvos "valsty
bė tampa nepatikima ir savo 
tautinėms mažumoms pri
klausančių piliečių atžvilgiu". 
Tukie tampa scimo nariai, su
lauf.ę priesaiką vykdyti Lietu
vos respublikos Konstituciją 
ir įstatymus, saugoti jos žemių 
vientisumą, visomis išgalėmis 
stiprinti Lietuvos nepriklau
somybę, sąžiningai tarnauti 
Tėvynei, demokratijai. Lietu
vos žmonių gerovei. 
"Vllnijos" draugijos Taldyba 
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__ ....,.., KANADOS ĮVYKIAI .,., -

Kanadą lanko karalienė 
Kanadoje lankod bra

lienė Elibieta ir jos vyras 
princas Phillip. Svečiai pir
miausia atvyko i Halifaksą, 
kur juos pasitiko karalienės 
atstovė Kanadoje, gen. gu
bernatorė Michaelle Jean, 
vyriausybės nariai. Karalie
nė su princu dalyvavo Kana
dos jūrų laivyno įsteigimo 
šimtmečio jubiliejaus para
de, aplankė vietinių indėnų 
bendruomenės renginius. 
Otavoje kartu su vyriausy
bės nariais karalienė dalyva
vo Kanados dienos rengi
niuose. Kilmingieji svečiai 
lankėsi Toronte, Vinipege, 
Waterloo. Thi 22-asis kara
lienės Elžbietos apsilanky
mas Kanadoje. 

lfflejq dienq didiiausiq 
pasaulyje valstybių Yad4m1 
grupių 1u1iUklmai Hunts
ville ir 1bronte paliko pda
dus rūpintis pasaulio ekono
mika ir socialine gerove, taip 
pat daugiau kaip $1 bln. iš
laidų renginių saugumui. nu
siaubtą miesto centrą. sude
gintus policijos automobilius. 
Kanados ministeriui pirmi
ninkui S. Harper raginant, 
nutarta motinystės ir vaiko 
sveikatos sritims skirti $5 
bln. Kanados įnašas- $1 bln. 
Grupės G-20 susitikimo da
lyvės įsipareigojo iki 2013 
m. perpus sumažinti biudže
to skolas, iki 2016 m. išlygin
ti skolos didėjimą. Kanados 
ir dar kelių valstybių vado
vams prieštaraujant, pavyko 
išvengti bankų mokesčio, pa
liekant tai spręsti pačioms 
valstybėms. Besivystančios 
valstybės pažadėjo lankstes
nę valiutos keitimo politiką. 
Sukurta darbo grupė, kuri 
nagrinės pasaulio ekonomi
kos skatinimo, skurdo maži
nimo būdus. Pasitarime ap
tarta laisvos prekybos plėt
ra, maisto saugumo ir pagal
bos žemės ūkiui temos. Vals
tybių vadovai dar kartą pa
tvirtino savo pasiryžimą lai
kytis ir Įgyvendinti Kopen
hagos susitarimus dėl klima
to apsaugos. Kitas susitiki
mas vyks lapkričio mėnesį 
Šiaurės Korėjoje. 

Toronto miesto merai 
Jolm Miller tikisi, kad nuos
tolius, padarytus 'lbronte G-
20 grupės susitikimo metu, 
atlygins federacinė vyriausy
bė. 1bronto gyventojai ir sve
čiai per dvi susitikimų dienas 
išgyveno protestuotojų ant
plūdi, anarcbistųBlackBlock 
grupės riaušes - deginamus 
policijos automobilius ir 
daužomus parduotuvių. ban
kų langus, triukšmą, sutrik
dytą susisiekimą. Suimta 900 
agreS)'Wlusių protestuotojų. 
Daugiau kaip pusė sulaiky
tųjų vėliau buvo paleisti be 
jokių kaltinimų. Kai kurie 
protestuotojai kaltina To
ronto policiją, renginio orga
nizatorius neteisėtais veiks
mais ir žmogaus teisių, civi-

linių laisvių pažeidimais. At
sakydama i tai, policija paro
dė iš sulaikytųjų atimtus gink
lus ir daiktus, kurie galėjo 
pasitarnauti agresijai, pa
reiškė pasiruošusi svarstyti 
kiekvieną kaltinimą dėl ne
tinkamo policijos elgesio. 

Kvebeko arki'fyskupas 
kardinolas Mare Ouellet, 
aukščiausias Kanados Ro
mos katalikų bažnyčios pa
reigūnas Kanadoje, paskir
tas Vatikano vyskupų susi
rinkimo vadovu. Kardinolo 
paaukštinimui nepritaria fe
ministų grupės ir kai kurie 
politikai, nes jis pasisakė 
prieš bet kokią abortų gali
mybę. 

Skirtingas poliūris i bu
vusio politiko Mike Harris 
veiklą ir palikimą supriešino 
Ontario mokytojų federaciją 
ir North Bay Nipissing uni
versiteto vadovybę. Ontario 
mokytojai pasisakė prieš Ni
pissing universiteto sprendi
mą i tradicines baigimo iškil
mes kviesti buvusį progresy
viųjų konservatorių provin
cijos vyriausybės vadovą 
(1995-2002) Mike Harris ir 
jam suteikti garbės daktaro 
laipsnį, pavadinti biblioteką 
jo vardu. Savo nepasitenki
nimą jie grindžia buvusio va
dovo sprendimais švietimo 
srityje. Jis reikalavo pertvar
kų mokyklų valdymo, moky
tojų profesionalumo ir atsa
komybės uf darbo rezulta
tus. Universitetas, kurio stu
dentu ir rėmėju buvo Mike 
Harris, atmetė tokius kaltini
mus ir suteikė buvusiam po
litikui garbės daktaro vardą. 

Vasaros pradžia atnelė 
nemažai netikėtų gamtos ne
laimių. Vakarų Kanadoje dėl 
lietaus susidariusios kalnų 
dirvos nuošliaužos sugriovė 
namus, išardė kelių, padary
damos daug nuostolių gy
ventojams. Prerijose lietus 
užtvindė kelius, sunaikinda
mas pasėlius ir būsimas pa
šarų atsargas galvijams. On
tario prov.incijos Midlando 
miestelyje antro laipsnio sū
kurinė audra sugriovė gy
venvietę, paliko be elektros 
keletą tūkstančių gyventojų. 
Kvebeko ir Ontario provin
cijos gyventojai patyrė S balų 
stiprumo .žemės drebėjimą. 
Padmyta nuostolių, bet .žmo
nių aukų nebuvo. Penkių ba
lų žemės drebėjimo bangos 
pasklido gana toli nuo epi
centro Kvebeke. Kanados 
Geologinė tarnyba primena, 
kad Kvebeko provincijoje 
tokio stiprumo .iemės smū
gių kasmet juntama iki pus
antro šimto, o vakarinėje 
Kanadoje iki 1,000. 'Y.lkarinė
je Kanadoje pau stipriausias 
Irmės drebėjimas užregistruo
tas 1700 m. Nuo šiaurės Ka
lifornijos iki Vankuverio sa
los atsklidę požeminiai smū
giai pražudė visą kaimą. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
"LIETUVOS AUKSAS" 

Lietuvių buriuotojų eks
pedicija "Gold of Lithuania 
2010" tęs kelionę aplink Vi
duržemio jūrą, atkartodama 
daugiau nei prieš 400 metų 
didiko Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio įvykdy
tą kelionę aplink Vidurže
mio ir Adrijos jūras. Šiemet 
bus bandoma pasiekti Iz
raelį. Praėjusiais metais 
plaukta po Viduržemio jū
ros viduriniąją dalį, aplan
kant Kroatiją, Albaniją, Ita
liją, Kretą ir kitas vietoves, 
o kitais metais bus stengia
masi plaukti pietine Vidur
žemio jūros dalimi, aplan
kantv Portugaliją, Prancūzi
ją, Siaurės Afrikos vals
tybes. Projekto iniciatorius 
ir komandos šturmanas -
Donatas Juškus. Kelionę ti
kisi pradėti nuo Turkijos, 
apiplaukti Rodo salą, pieti
nę Turkijos pakrantę, Kiprą, 
pasiekti Izraelyje esančius 
Haifos, Tel Avivo ir Aškelo
no miestus, nuvykti į Jeru
zalę bei Egipte esančią 
Aleksandriją. Iš viso ketina
ma nuplaukti 1,500 jūrmy
lių, aplankyti 17 miestų uos
tų. Ekspedicija prasidėjo 
liepos 3 d. ir truks mėnesį. 
Plaukimu bus minima istori
nė kelionė ir bus stengiama
si skatinti turizmą, investici
jas į Lietuvą bei ekonominį 
bendradarbiavimą. 

ŠMM STIPENDUOS 

Švietimo ir mokslo mi
nisterija (ŠMM) birželio 15 
d. pranešė, kad aukštosios 
mokyklos gaus papildomai 
7.7 mln. litų šių metų rudens 
semestro skatinamosioms 
stipendijoms. Iš viso 2010 
m. bakalauro ir magistran
tūros studentų skatinimui 
skiriama apie 35. 7 min. litų. 
Papildomos lėšos valstybi
niams universitetams ir ko
legijoms bus paskirstytos 
proporcingai pagal valsty
bės finansuojamų studentų 
skaičių. Lėšas aukštosioms 
mokykloms perves Valstybi
nis studijų fondas. Skatina
mųjų stipendijų dydį ir sky
rimo tvarką - kiek studentų 
ir už kokius pasiekimus jas 
gauna, - nusistato kiekviena 
aukštoji mokykla, pasitarusi 
su studentų atstovybe. Ska
tinamosios stipendijos ski
riamos geriausiems studen
tams pagal studijų rezulta
tus ar kitus akademinius 
laimėjimus. 

ALKOHOLIO AUKOS 

Praėjusiais metais dėl 
alkoholio vartojimo mirė 
daugiau kaip 1000 gyven
tojų, praneša Statistikos de
partamentas. Tai beveik 
pusantro karto mažiau nei 
2008 m., kada užregistruota 
apie 1,500 su alkoholio var
tojimu susijusių mirčių. Per
nai dažniausia šių mirčių 

priežastis buvo alkoholinė 
kepenų liga (apie 47% ), at
sitiktinis apsinuodijimas al
koholiu (beveik 34%) ir al
koholinė kardiomiopatija 
(beveik 13% ). 2009 m. vyrų 
mirtingumas dėl alkoholio 
vartojimo triskart viršijo 
moterų. Valstybinio psichi
kos sveikatos centro duo
menimis, pernai dėl alkoho
linės psichozės į gydymo 
įstaigas kreipėsi 835 asme
nys, arba 382 asmenimis 
mažiau nei 2008 m. Alko
holinė psichozė dažniau 
diagnozuota kaimo gyvento
jams negu miestiečiams. Iš 
viso 2009 m. pabaigoje alko
holine psichoze sirgo 3,500 
gyventojų. Palyginti su 2008 
m., sergamumas šia liga su
mažėjo. 2009 m. pabaigoje 
savivaldybių vaiko teisių ap
saugos tarnybų socialinės 
rizikos šeimų apskaitoje bu
vo įrašyta 6,200 girtaujančių 
šeimų - tai 500 mažiau negu 
užpernai. Informatikos ir 
ryšių departamento prie Vi
daus reikalų ministerijos 
duomenimis, 2009 m. ištir
tos neblaivių asmenų pada
rytos nusikalstamos veiklos 
sudarė 15.2% visų ištirtų nu
sikalstamų veikų. Pernai pa
reigūnai ištyrė 5,600 nusi
kalstamų veikų, kurias pa
darė neblaivūs asmenys. Pa
lyginti su 2008 m. iš viso ne
blaivių asmenų sukeltų kelių 

eismo įvykių sumažėjo be
veik 40%. Išankstiniais Sta
tistikos departamento duo
menimis, pernai vienas gy
ventojas vidutiniškai suvar
tojo 10.9 litro alkoholio, ati
tinkamai 0.5 mažiau nei 
2008m. 

TAUPYMAS SOSTINĖJE 

Nuo liepos 15 d. vilnie
čių ir miesto svečių į Vil
niaus miesto viešąjį trans
portą bus prašoma įlipti tik 
pro priekines duris. Savi
valdybės įmonė "Susisie
kimo paslaugos" skaičiuoja, 
kad dėl to 8 mln. padidės 
pajamos už parduotus bilie
tus. 60% sumažės keleivių 
be bilieto skaičius. Planuo
jama, kad pajamos už par
duotus bilietus išaugs 8 mln. 
litų. Papildomos įplaukos 
leis padidinti kasdien marš
rutuose važinėjančių auto
busų ir troleibusų skaičių. 
Lietuvoje naująją tvarką jau 
yra pritaikę Klaipėdos, Pa
nevėžio ir Kėdainių viešojo 
transporto tiekėjai. Per 2009 
m. Vilniaus miesto autobu
sais ir troleibusais buvo vež
ta 193.3 mln. keleivių. Vil
niuje yra 70 autobusų ir 20 
troleibusų maršrutų, kuriais 
šiuo metu kasdien kursuoja 
390 viešojo transporto prie
monių. Per mėnesį Vilniaus 
miesto viešajame transporte 
yra sulaikoma apie 6,000 pa
žeidėjų, kurie sumoka apie 
150,000 litų baudų. RSJ 

HLMŽ klubo Giedraitis sodyboje pagerinimo darbus atlikę savanoriai Ntr. G. Senkaus 

Hamilton, ON 
BIRŽELIO 19 D. HLMŽ 

klubo Giedraitis sodyboje su
sirinko savanoriai, kurie grei
tai pvakeitė klubo pastato sto
gą. Sis darbas jau sunkesnis 
vyresniems, tai buvo labai 
malonu matyti jaunimą, kuris 
energingai prisidėjo prie dar
bų: Valdas ir Vytas Baniai, 
Ronaldas Bartninkas, Narius 
ir Tomas Botyriai, Valdas ir 
Paulius Dambrauskai, Erikas 
Gocentas, Linas Ivaniukas, 
Algis Jusys, Mažvydas Rutcė 
ir Gailius Senkus. Maistu ir jo 
gaminimu pasirūpino Kazi
mieras Deksnys ir Birutė Ba
nytė. Valdyba ir nariai dėkoja 
visiems už paaukotą laiką ir 
darbą, o ypatingai klubo iždi
ninkui R. Bartninkui ir klubo 
ūkio vedėjui V. Baniui už dar
bo ruošą bei įdėtas pastangas 
pagerinti klubo patalpas. 

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 
24, klubo Giedraitis sodyboje 
vyks kasmetinė Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvo 
TALKA gegužinė. Valdyba 
kviečia visus narius ir jų šei
mas gegužinėje dalyvauti. 

Kaip visada, autobusas (ne
mokamai) paims narius nuo 
Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos Jaunimo centro (12 
v.p.p.) ir iš Hamiltono "Ram
byno" (12.15 v.p.p.). Geguži
nės pradžia 12.30 v.p.p. Bus 
loterija, kepsniai, skanumy
nai, gaivinančių ledų, žaidimų 
- viskas nemokamai gražioj 
aplinkoj. 

SEKMADIENĮ, RUGPJŪ
ČIO 8, HLMŽK Giedraitis 
ruošia gegužinę buvusiai val
dybai pagerbti. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Pasi
žymėkite tai kalendoriuje. 
Pradžia l v.p.p. Inf. 

Los Angeles, CA 
SANTA MONICA MIES

TE Antanas Daukantas, pasi
žymėjęs lietuviška veikla, at
šventė savo gyvenimo 100 me
tų sukaktį. Jis gimė 1910 m. 
JAV. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą su tėvais grįžo į Lietuvą. 
Čia baigė mokslus, įsijungė į 
Šaulių organizacijos veiklą, 
reiškėsi spaudoje. 1930 m. 
Antanas su tėvais emigravo į 
JAV ir apsigyveno Bostone. 

Tėvo dienos proga, sekmadienį, birželio 20, Montrealio šv. 
Kazimiero parapijos veikėjai Mary ir Guy Ženaičiai paruošė 
metinius pietus Ntr. V. Lietuvninkaitės 

~W~\I~ 

DENI.A.L ~.A.R.E 

Dr. J. Hirgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

Čia jis sukūrė lietuvišką šeimą 
ir įsijungė į lietuvių visuome
ninę veiklą. 

Cambridge mieste, MA, 
įsteigė lituanistinę mokyklą, 
bendradarbiavo laikraštyje 
Darbininkas, buvo Amerikos 
lietuvių katalikų New Eng
land federacijos pirmininkas, 
priklausė Sandaros ir Kazi
mieriečių sąjungoms. Po Ant
rojo pasaulinio karo rinko au
kas, maistą ir drabužius 
BALFui, lietuvių pabėgėliams 
šelpti. Šiuose darbuose jam 
talkino žmona Emilija, su ku
ria susilaukė sūnaus Frede
riko ir dukters Danutės. Ne 
tik jų vaikai, bet ir vaikaičiai 
kalba lietuviškai. Įdomu ir tai, 
kad Antano senelio brolis bu
vo įžymusis Lietuvos istorikas 
Simonas Daukantas. Antanas 
iš savo senelio ir prosenelio 
paveldėjo didelę meilę Lietu
vai. Sukaktuvininkas yra pasa
kojęs, kad jo tėvas, grįždamas 
į Ameriką, parsivežęs lietu
viškų knygų, tarp kurių ir pro
senelio knygą bei senų lietu
viškų paveikslų. Tas tautinis 
turtas tebesaugomas Antano 
iki šių dienų. Sukaktuvininką 
sveikino: rašytoja Alė Rūta, 

Los Angeles lietuvių klebonas 
kun. Tomas Karanauskas, Los 
Angeles J. Daumanto šaulių 
kuopos nariai, dukterėčios -
Nijolė Mimgaudis-Skopas, Bi
rutė Mimgaudis-Karosas ir 
Irena Mimgaudis-Henningen 
ir kt. JA 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Calgary, AB 
SVEČIAI IŠ AMERI

KOS. Kalgaryje apsilankė la
bai įdomi šeima iš JAV. Foreli, 
Marcus ir jų vaikai Akiane, 
Ilia ir Aurelijus Kramarik. 
Vyresnieji berniukai Delfini 
ir Žonliu liko namuose - Ida
ho. Foreli pati susirado Kal
gario lietuvių bendruomenę, 
prieš atvažiuojant pabend
ravo telefonu su daugeliu šei
mų, todėl prieš susitikdami 
jau šį tą vieni apie kitus žino
jom. Ne vienas pasidairėm ir 
po internetinius puslapius, 
ypač Akianės www.artakiane. 
com ir Iljos www.iliapoetry. 
com. Foreli - autorė, pedago
gė, konsultantė, vertėja, kom
pozitorė ir redaktorė, atvykusi 
iš Lietuvos daugiau kaip prieš 
20 metų, puikiai kalba ir rašo 
lietuviškai. Kartu su vyru, mi
tybos ir kulinarijos specialis
tu, augina ypatingą šeimą. Vi
si vaikai gimę namuose, van
denyje. Namuose ir mokomi. 
Tėvai sugebėjo sukurti tokią 
aplinką šeimoje, kad vaikai 
nuo pat gimimo turėjo pui
kias sąlygas rasti ir skleisti sa
vyje pačius kūrybiškiausius 
sugebėjimus: dailę, poeziją, 
kalbas, filosofiją, botaniką, 
kulinariją ir kompoziciją, taip 
pat ir ugdyti savo asmeninį 
santykį su religingumu, su 
Dievu.Akianėsirlljostapyba 
ir poezija išgarsino šeimą visa
me pasaulyje. 

Iš k.: Foreli Kramarik su dukra Akiane ir sūnum Ilia. 
Nuotraukoje trūksta vyro Markaus ir sūnelio Aurelijaus 

Bet nežiūrint populiaru
mo, pastovaus bendravimo su 
žiniasklaida, daugybės žmo
nių, besilankančių Akianės 
galerijoje, visi - tiek tėvai, tiek 
vaikai - bendrauja nepapras
tai nuoširdžiai, šiltai, betarpiš
kai. Nė vienas neturi jokių 

"žvaigždiškumo" simptomų. 
Atvirkščiai - sklinda priėmi
mas ir sugebėjimas išklausyti 
kitą. Svečiai "užkrėtė" savo 
atvirumu, nuoširdumu visus 
Kalgario lietuvius, susirinku
sius į susitikimą gegužės 30. 
Patys geriau, artimiau, arčiau 
vienas su kitu susipažinom, į 
Foreli klausimus atsakydami, 
atvėrėm širdies kerteles gal 
niekad anksčiau kitiems ne
matytas. Pagrindinė Foreli 
šeimos apsilankymo priežas
tis, kaip ji pati papasakojo, 
yra ieškojimas bendraminčių 
ir būtent lietuvių bendramin
čių - to paties mentaliteto, 
panašių jaunystės patirčių tu
rinčių, panašiai jaučiančių 
gamtą, norinčių puoselėti kal
bą, tradicijas, kurti ir skleistis 
žmonių. 

Rasti bendraminčių kurti, 
kaip Foreli rašo laiške: "neiš
pasakojimai puikią gyvenvie
tę stulbinančiai suplanuotą 

pragyvenimui ir bendravimui. 
Viskas, ko reikia būčiai ir lie
tuvių kultūros pratęsimui, yra 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ten. Vaikai ten auklėjami eko
logiškai, ir kiekvienas žemės 
sklypelis - tai miniatiūrinis 
rojaus kampelis su visais že
miškais patogumais, ekolo
gine permakultūrine architek
tūra, kūrybingu menu, verslu 
ir mokslu. Sudaryta tokia vie
ta gamtoje, kurioje jie gali ir 
gyventi su savo tautiečiais, ir 
mokyti savo vaikus šeimyni
niais principais, tęsti sveiką gy
venimo būdą, kūrybą ir buitį". 

Ir dalis Kalgario bendruo
menės tikrai yra patraukta ši
tos nuostabios idėjos, pasi
ruošę tęsti toliau bendravimą 
ir kūrybiškai prisidėti prie 
idėjos vystymo. Bet net ir tie, 
kuriems idėja dar per daug 
nauja, neįprasta ir netikėta, 
liko susidomėję ir sužavėti ne
paprastu šeimos grožiu, kūry
biškumu ir jėga. 

Violeta Levandauskienė, 
Saulėtekis, nr. 3 (21) 

Apie Lietuvą 
angliškai 

Jau dvidešimt ketveri me
tai, kai kasmet Australijoje 
prieš Kalėdas pasirodo Li
thuanian Papers (Lietuviški 
lakštai). Tai - 72 puslapių lie
tuviškas žurnalas anglų kalba. 
Jį leidžia LSS (Lietuvos Stu
dijų sambūris Tasmanijos uni
versitete); ir jį skaito 3000 
prenumeratorių 32 kraštuose. 

Jeigu Jūs šito žurnalo dar 
negaunate, užsisakykite jį da
bar - sau, savo giminėms ir 
draugams: visiems, kas skaito 
angliškai ir kam rūpi Lietuva. 
Prenumerata vieneriems me
tams - tik $8 ( australiškais 
arba JAV pinigais; o jeigu taip 
nepatogu, galite mokėti ir Jū
sų vietine valiuta). Užsaky
mus prašom siųsti šiuo elekt
roniniu adresu: A. Taskunas@ 
utas.edu.au. Mūsų paprasto 
pašto adresas: LSS, P.O. Box 
777, Sandy Bay, Tas. 7006, 
Australia. 

Dr. Algimantas Taškūnas, 
OAM, Lithuanian Papers 

redaktorius, 
c/o School of Government, 

University of Tasmania at 
SandyBay 

EXCELLENT Franchise Op
portunity Available In Eaton 
Center. Own your high-mar
gin, recession resistant busi
ness. 25 year proven track re
cord. Full training, no exp. nee. 
Call (561) 906-1811. Locations 
available nationwide. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Metinis Tautos fondo 
suvažiavimas įvyko birželio 
5 d. Tautos fondo patalpose, 
Niujorke, NY. Jame dalyva
vo beveik visi TF tarybos, 
valdybos nariai ir svečiai. 
Buvo atvykęs JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas, JAV Niujorko LB 
apygardos pirmininkė Ra
mutė Žukaitė. Suvažiavimą 
sveikino Lietuvos konsulė 
Niujorke Valda Lukoševi
čienė. Pranešimą padarė TF 
tarybos pirmininkė dr. Gied
rė Kumpikaitė. Tautos fon
das praėjusiais metais išdali
jo beveik 60,000 dol. para
mai. Tikimasi kitų pelnin
gesnių metų. Pranešimą 
taipgi padarė TF valdybos 
pirmininkas ir iždininkas 
Saulius Sirusas. Dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto papa
sakojo apie savo įdukrinimo 
projektus, vis dar turinčius 
l?asisekimą. Dr. Rozalija 
Somkaitė apibūdino savo 
projektus - "Knygos Lietu
vai" ir "Knygos Lietuvos mo
kyklų bibliotekoms bręstan
čio jaunimo klausimais". 
Perrinkti keturi TF tarybos 
nariai: Marius Marijošius, 
Jonas Stankūnas, Jonas Vai
nius ir Irena Veitienė ir iš
rinktas naujas narys - Rai
mundas Šližys. TF valdybą 
sudaro: Saulius Sirusas, Rai
mundas Šližys, Laima Šilei
kytė-Hood, Onutė Adams, 
Vladas Bileris, Asta Bublienė 
ir Aldona Noakaitė-Pintsch. 

Australija 
Brisbanės lietuviams ge

rai pažįstama ir gerbiama 
Filomena Luckienė atšventė 
90-ąjį gimtadienį, apsupta 
savo vaikų, vaikaičių ir pro
vaikaičių. Susilaukė daug 
sveikinimų, dovanų ir ge
riausių linkėjimų. Duktė Va
lentina ir sūnus Vidmantas 
surengė puikias vaišes. Buvo 
prisimintas ir Filomenos gy
venimo draugas Juozas, su 
kuriuo ji praleido arti 60 dar
naus vedybinio gyvenimo 
metų. Per daugelį metų Filo
menos namai buvo pilni sve
čių, nes buvo labai vaišinga. 
Jos namuose lankėsi kunigai 
ir pažįstami, visada mielai 
priimami ir globojami. Ji 
taipgi išsikvietė ir giminaičių 
iš Lietuvos ir juos šiltai pri
ėmė ir apdovanojo. Brisba
nės Lietuvių Namai nebūtų 
taip išsilaikę be Filomenos 
ir Juozo pasiaukojimo bei 
kruopštaus darbo. Jie abu 
buvo tikri tų Namų šeimi
ninkai. Jie juos tvarkė, laikė 
barą, sekmadieniais paruoš
davo lietuviškus pietus. Filo
mena buvo gera deklamato
rė. Savo deklamavimu pra
turtindavo menines renginių 
programas. Ji taipgi gera 
dainininkė choristė - visą 
laiką dalyvavusi chore. Skai
to lietuvišką spaudą. Dar 
vairuoja automobilį. Prie na-

mų jos darželiuose pilna gė
lių. Dar puikiausiai jaučiasi. 

Lenkija 
Lenkijos lietuvių drau

gija ir Punsko lietuvių kultū
ros namai surengė XIX vai
kų vaidinimų festivalį "Ra
ganė". Šiais metais buvo 16 
vaikų vaidinimų. Festivalyje 
dalyvavo ir Klaipėdos moki
nių vaidintojų grupė "Tylin
tis aidas". Pirmą festivalio 
dieną pasirodymai vyko Sei
nų Lietuvių Namuose. Antrą 
dieną (sekmadienį) P~nsko 
Kultūros namuose. Siuos 
vaikų pasirodymus rėmė tik 
Lenkijos vidaus reikalų ir 
administracijos ministerija. 
Jos atstovas Michael Erenz 
abi dienas stebėjo vaikų pa
sirodymus ir džiaugėsi, kad 
lietuviai - bene vienintelė 
Lenkijoje gyvenanti tautinė 
mažuma, turinti tokį renginį. 

Vokietija 
Viešėdamas Vokietijoje 

gegužės 4 d. žuvo pasižymė
jęs Lietuvos šokėjas Eiman
tas Kalinauskas. Į Vokietiją 
atvykęs, ieškojo jis šokių 
partnerės. Ne laimė įvyko ge
ležinkelio stotyje, kai jį vė
luojantį ir per bėgius sku
bantį į traukinį, užkliudė ir 
mirtinai sužeidė kitas prava
žiuojantis traukinys. Vokie
tijos žiniasklaida pranešė, 
kad sunkiai buvo sužeista ir 
su Kalinausku per bėgius bė
gusi jauna mergina. Pastaroji 
sraigtasparniu buvo nuga
benta į ligoninę Šverine. E. 
Kalinauskas su šokėja Vero
nika Golodna 2007 m. tapo 
Lietuvos jaunimo standarti
nių šokių čempionu ir lai
mėjo "Gintarinės poros" 
jaunimo grupės varžybas. 
Pernai jis ir G. Laurinaitytė 
Vilniuje standartinių šokių 
varžybose vėl buvo premi
juoti. 

D. Britanija 
Balandžio 21 d. Edin

burge rengiamo festivalio 
programoje buvo rodomas 
režisieriaus Gyčio Lukšo fil
mas "Duburys", sukurtas ra
šytojo Romualdo Granaus
ko romano motyvais. Edin
burge kasmet pristatomi 
nauji filmai iš Rytų ir Vidu
rio Europos. Šiuometiniame 
festivalyje rodomi filmai iš 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Rumunijos, Vengri
jos, Slovėnijos ir Kroatijos. 
"Duburys" pristatomas sėk
mingai įvairiuose kino festi
valiuose. Tas filmas buvo pri
statytas Rusijos "Nikos" pre
mijai, taipgi Amerikos kino 
akademijos "Oscar" geriau
sio filmo užsienio kalba gru
pėje. Aktorė iš Ukrainos 
Oshana Borbat apdovanota 
"Sidabrine gerve", žinomi 
Lietuvos aktoriai Jūratė 
Onaitytė ir Vladimiras J ef
removas taipgi pelnė "Si
dabrines gerves". JA 
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Fnmkforto prie Maino gatvėmis lygiuoja Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai (kairėje); dešinėje - scenoje groja folkroko gurpė "Kitava" 

''Sveika, Lietuva!'' 
Lietuva sužibėjo Frankfurto prie Maino gatvės šventėje 

Jau trisdešimt metų iš eilės vykstančioje di
džiausioje Frankfurto prie Maino miesto gatvės 
šventėje "Schweizer Strassenfest", kurioje kasmet 
įvairiapusiškai pristatoma viena pasaulio šalis, š.m. 
birželio 19 d. buvo pristatyta Lietuva. šventėje iki 
šiol buvo atstovaujama Pietų Amerika, Australija, 
Vakarų bei centrinė Europa. Lietuva - pirmoji Ry
tų Europos šalis, patekusi į šios prestižinės šventės 

Europa gemeinsam feiern. 

Schweizer StraBen Fest 
19. Juni 2010 

12bis 24 Uhr 

Plakatas Frankfurto prie Maino gatv~se 

valstybės-viešnios sąrašą. Lietuvos pristatymą orga
nizavo ir koordinavo Vokietijoje įsikūręs Europos 
lietuvių kultūros centras (ELKC). Reprezentacija 
buvo finansuojama Vokietijos privačių verslininkų 
ir verslo įstaigų skirtomis lėšomis. 

Po iškUmingos tautiniais drabužiais pasipuošu
sių Vasario 16-osios gimnazijos mokinių bei šventės 
organizatorių eisenos, šventę oficialiai atidarė jos 
globėjas, LR ambasadorius Vokietijoje Mindaugas 
Butkus. Bene kilometro ilgio Schweizer gatvė mir
gėjo Lietuvos trispalvės spalvų balionais. Pagrindi
nėje šventės scenoje, Schweizer aikštėje, žiūrovams 
buvo pristatyta penkių valandų nuotaikinga, aukšto 
lygio lietuviška meninė programa, kurią atliko Va
sario 16-osios gimnazijos mokinių ansamblis bei 
liaudies šokių grupė, folkroko grupė iš Lietuvos 
"Kitava", Artūro Noviko vadovaujamas vokalinis 
ansamblis "Jazz island" bei Vokietijoje gyvenanti 
lietuvė dainininkė Danaja. Atskiruose stovuose 
Lietuvą pristatė turizmo, meno, tautodailės bei 
gastronomijos atstovai. Svečiai domėjosi kelionių į 
Lietuvą bei poilsiavimo galimybėmis, galėjo įsigyti 
molinių rankdarbių, suvenyrų, gintarinių papuošalų 
ir lininių drabužių, paragauti tradicinės lietuviškos 
virtuvės patiekalų bei "gyvo" lietuviško alaus. 1Hs 
savaites prieš šventę, dviejuose Frankfurto miesto 
Sachsenhauseno rajono bankuose buvo atidarytos 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių menininkių Jūratės 
Jablonskytės, Izoldos Zacharias ir Jurgitos Nowak 
darbų parodos. 

Pagrindiniuose Frankfurto miesto dienraščiuo
se prieš renginį pasirodė gausybė informacijos apie 
Lietuvą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, per radi
ją vokiečiai kone kasdien buvo kviečiami apsilanky
ti šioje šventėje, o reklaminiai šventės plakatai su 
šūkiu "Willkommen Litauen! Europa gemeinsam. 
feiem" ("Sveika, Lietuva! Drauge švęskime Euro-

Lietuva pasaulinėje parodoje 
menininko V. Karčiausko 
skulptūros, informacinių ter
minalų, "Stebuklo" plytelės 
ar kito jam įdomaus objekto. 

Svečiai vaišinami lietuviškais patiekalais 

pą"), ant kurių puikuojasi Vasario 16-osios gimnazi
jos mokinės tautiniais drabužiais, buvo plačiai iška
binti visame Frankfurto mieste. 

Keletą savaičių prieš renginį vykusioje spaudos 
konferencijoje žiniasklaidos atstovams buvo išdalin
tas specialiai paruoštas trisdešimties puslapių ren
ginio leidinys, išsamiai pristatantis Lietuvą. "Pri
statyti Lietuvą užsienyje ir formuoti teigiamą ir pa
trauklų jos įvaizdį - viena pirmaujančių ELKC 
veiklos sričių, todėl labai džiaugiamės pavykusiu 
renginiu, Vokietijos susidomėjimu Lietuva, dosniu 
jos pristatymo rėmimu", sakė ELKC direktorius 
Rimas ČU.plinskas. 

Frankfurte prie Maino esanti Schweizer gatvė -
viena charakteringiausių ir prestižiškiausių miesto 
gatvių. Čia įsikūrusios individualios smulkiojo vers
lo parduotuvėlės, kavinės, restoranai, kitos verslo 
įstaigos. Kartą per metus vykstanti šventė, kurią 
rengia i susivienijimą susibūrę šioje gatvėje dirban
tys verslininkai, siekia, kad miesto gyventojai ir 
svečiai kasmet kuo įvairiapusiškiau susipažintų su 
vis kita pasaulio šalimi, paskatintų domėtis jos kul
tūra, menu, pasivaišintų tradiciniais patiekalais. 

Šventėje dalyvavo žinomi Frankfurto miesto 
kultūros, verslo ir politikos atstovai, apsilankė dau
giau kaip 100,000 žiūrovų. (ELKC) 

Pasaulinėje parodoje 
"EXPO 2010" Kinijoje Lietu
vos paviljonas patenka tarp 
lankomiausių, skelbia BNS. Jį 
kasdien vidutiniškai aplanko 
apie 30,000 žmonių. Lankyto
jų skaičiumi Lietuvos paviljo
nas lenkia tokių valstybių kaip 
Didžioji Britanija ir Turkija 
paviljonus, pranešė bendrovė 
"Publicum". Iš viso pasauli
nėje parodoje savo paviljonus 
turi 189 valstybės. "Lietuvos 
paviljonas suprojektuotas 
taip, kad lankytojai galėtų 
laisvai judėti po mūsų pavil
joną ir patys pasirinkti, prie 
kurių objektų stabtelėti ilgiau 
- krepšinio aikštelėje, prie 

Skaičiuojama, kad Lietu
vos paviljone kasdien apsi
lanko kas dešimtas į parodą 
atėjęs žmogus. Lietuvos pavil
joną iš viso jau aplankė dau
giau kaip 1.6 ml. žmonių, dau
giau nei buvo planuota. Pa
saulinėje parodoje "EXPO 
2010", kurią manoma, kad tu
rėtų aplankyti 70 min. žmo
nių, jau apsilankė beveik 18 
min. lankytojų. 

lankytinos vietos, architektū
ros šedevrai, lietuviški simbo
liai. Prie įėjimo stovi dvi iš 
krepšinio kamuolių sudėliotų 
"krepšiažmogių" figūros. Pa
grindinė žymė paviljono vidu
je - oro baliono krepšys ir da
lis sktydžiui paruošto baliono. 
Aplink ekranuose projektuo
jami Lietuvos vaizdai, šalia -
informacinių terminalų zona, 
kurioje yra žodinė informaci
ja, nuotraukos, filmai. Pavil
jone taip pat galima paska
nauti lietuviškų didžkukulių, 
kitų tradicinių patiekalų, alaus. 

Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje "EXPO 2010" 
Kinijoje 

Iš išorės Lietuvos paviljo
nas papuoštas šalies vaizdų 
montažais, kuriuose rodomos 

Paviljone rodoma iš Ka
tedros aikštės į Kiniją atkelia
vusi plytelė "Stebuklas". Ant 

jos atsistoję lankytojai gali ap
sisukti tris kartus aplink savo 
ašį, užrašyti norą popieriaus 
skiautėje ir įmesti ją į tam 
skirtą dėžutę oro baliono 
krepšyje. "Krepšinio kampe" 
pristatomas kitąmet Lietuvoje 
vyksiantis Europos krepšinio 
čempionatas. 

Parodos lankytojai kinai 
laukia eilėje, kad galėtų išmė
ginti rankos taiklumą mėty
dami į krepšį. Juoba, kad už 
du taiklius metimus iš eilės 
įteikiami specialūs prizai. Pa
saulinė paroda "EXPO 2010" 
Kinijoje prasidėjo gegužės 1 
dieną. 
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Brangūs tautiečiai, 

Visame pasaulyje švenčiame Valstybės - Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo - dieną ir esame Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių išvakarėse. Tai 

yra Lietuvos valstybingumo simbolių ir mūsų tautos istorijos didybės 

pripildytas metas. 

Nuoširdžiai tikiu, kad šie kertiniai Lietuvos istorijos įvykiai mums 

visuomet išliks atrama stiprinant lietuvišką savastį šiandienos pasaulyje. 

Visus pasaulio lietuvius kviečiu Liepos 6-qją vieningai giedoti „ Tautišką 

giesmę " ir tegul Žalgirio mūšio didybė ir protėvių žygdarbiai mus įkvepia 

telktis, puoselėti tarpusavio ryšius ir kartu kurti Ateities Li~tuvą. 

Širdingai sveikinda_mas šių iškilių švenčių progą,, linkiu tvirtybės, 

tikėjimo savimi ir vieni kitais, tikėjimo mūsų Tėvyne Lietuva. 

Nuoširdžiai Jūslb 

1) 

Audronius Ažubalis 

• 

·-~'= 
:·.: ~- ... : 

Tikime Laisve 
1990KOVO 11 

Atgijęs žurnalas "Santara" 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagą pasiekė naujas Santaros žurnalo 
numeris, pažymėtas 2010 metų "pavasario" 
laida. Tai jau 67-asis leidinys, jo sumanytojo ir 
vyr. redaktoriaus Romualdo Norkaus pastan
gomis atšventęs savo 20-ąją gyvavimo sukaktį. 
Įsteigtas 1989-aisiais, žurnalas buvo skirtas 

Naujos Santaros viršelis 

Lietuvai ir išeivijai. Tačiau vėliau jo leidyba 
sušlubavo, o lauktos talkos ir paramos iš išei
vių, deja, nebuvo. Leidėjui ir vyr. redaktoriui 
persikėlus į Vilnių, reikalai pagerėjo, ir nuo 
šių metų žurnalą žadama leisti kartą per du 
mėnesius. Santarą jau galima užsiprenume
ruoti. Prenumerata priimama visuose Lietuvos 
pašto skyriuose. Kaip skelbiama naujajame 
numeryje, antrojo šių metų pusmečio prenu
meratos kaina - 21 litas. Prenumeratoriams 
žadama dovana - Santaros išleista poeto Jus
tino Marcinkevičiaus baladžių knyga Devyni 
broliai. 

67-ojo numerio viršelyje matome čikagie
čiams pažįstamų Lietuvos operos solistų Kris
tinos Zmailaitės ir Edmundo Seiliaus nuotrau
ką. Skaitytojai supažindinami su Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos katedros ilgame
čiu vedėju prof. Gintautu Česniu, neseniai iš
keliavusiu amžinybėn. Nemažai vietos skiria
ma akademikui Algirdui Gaižučiui. Vyr. re
daktoriaus R. Norkaus kalbinamas, A. Gaižu
tis atsako į daugelį įdomių klausimų. 

Čia yra ir poeto Rimvydo Stankevičiaus 
poezijos. Kun. Ričardo Mikutavičiaus Gis bu
vo nužudytas Kaune) 75-ųjų gimimo metinių 
proga pateikiama ištrauka iš jo knygos Spin
dintis virš mūsų (1998 m.). Leidinyje yra ir 
daugiau įdomios medžiagos bei nemažai nuo
traukų. Gera ir žurnalo kokybė Gi spausdina 
moderni spaustuvė "Petro ofsetas"). Leidinys 
spausdinamas 1000 egz. tiražu. Jo adresas: 
Žygimantų g. 10-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva. 

2010.VII.6 Nr. 27 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Pažaislio muzikos festi

valis sutraukė muzikos my
lėtojus, ir senus, ir jaunimą, 
į Pažaislia vienuolyno kie
mą. Po trumpų Kauno mies
to mero Andriaus Kupčins
ko ir Pažaislia vienuolyno 
seselės Lidijos kalbų, prasi
dėjo pirmojo festivalio ren
ginio programa su Gintaro 
Rinkevičiaus diriguojamu 
Lietuvos valstybiniu sim
foniniu orkestru ir Kauno 
valstybiniu choru (meno va
dovas Petras Bingelis). Su 
jais pasirodė ir operos solis
tai Joana Gedmintaitė (sop
ranas), Jovita Vaškevičiūtė 
( mezzosopranas), Edgaras 
Montvidas (tenoras) ir Vy
tautas Juozapaitis (barito
nas). Programoje - arijos, 
duetai, trio ir kvartetas iš P. 
Čaikovskio, S. Rachmani
novo, L. Delibes, G. Bizet, 
G. Donizetti bei G. Verdi 
operų. 

"Muzikos valandų" kon
certe birželio 19 dieną Šv. 
Jonų šventovėje Vilniuje po
puliarios klasikos melodijų 
programą atliko keturi Vil
niaus universiteto chorų so
listai: Asta Gasparavičiūtė, 
Giedrė Jurčiukonytė, Vytau
tas Meškauskas (iš VU cho
ro "Pro musica") ir Justas 
Morkūnas (iš VU akademi
nio choro). Programoje sop
rano arija iš XX š. kompozi
toriaus ir dramaturgo Carl 
Orffo sceninės oratorijos 
Carmina burana, Johann Se
bastian Bacho ir Giovanni 
Batista Pergolesi arijos ir 
kantatos bei Franz Schuber
to dainos, Sergej Rachmani
novo Vokalizė, W.A. Mozar
to kvartetas iš Litanijos Lo
reto Mergelei. Koncerto pa
baigoje po populiarių klasi
kų kūrinių skambėjo melo
dingos Neapalio dainos, 
Martini romansas Plaisir 
d'amour, Andrew Lloyd We
ber Memory ir a capella atlie
kamos lietuvių liaudies dainos. 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras savo va
saros programą pradėjo su 
pasibaigusio sezono gražiau
siais spektakliais. Birželio 2 
dieną teatro scenoje vyko 
Miki Theodorakio baletas 
Graikas Zorba su Aleksand
ru Molodovu, Egle Špokai
te, Neriju Juška, Živile 
Baikštyte. Birželio 3 dieną -
baletas Silfidė su Romu Cei
zariu, Živile Baikštyte. Bir
želio 9-1 O dienomis W.A. 
Mozarto opera Figaro vedy
bos su Vytautu Juozapaičiu, 
Sigute Stonyte, Joana Ged
mintaite, Egidiju Dauskur
džiu, Ona Kolobovaite, Dai
nium Stumbru, Sandra Ja
nušaite, Vilija Mikštaite ir 
Regina Šilinskaite. 

Birželio 17 dieną teatras 
kvietė į George Bizet operą 
Karmen, kurią režisavo 
prancūzas Arnaud Bernard. 
Solistai - geriausios metų 
solistės titulą gavusi Ieva 
Prudnikovaitė, Valdas Vyš-

niauskas, Liudas Norvaišas, 
Sandra J anušaitė. Birželio 
20 dieną vėl kvietimas į ope
rą, šį sykį Giuseppe Verdi 
Traviatą, režisuotą kino re
žisieriaus Chen Shi-Zheng. 
Solistai - Asmik Grigorian, 
Edmundas Seilius, Vytautas 
Juozapaitis, Laima Jonutytė. 
Liepos 3 ir 4 dienomis V. 
Klovos opera Pilėnai vyko 
Trakų pilies kieme su Euge
nijumi Vasilevskiu, Julija 
Stupnianek, Inesa Linabur
gyte, Liudu Norvaiša, Ra
mūnu Urbiečiu, Vytautu 
Kurnicku, Vilhelma Mončy
te, Jovita Vaškevičiūte, Egi
diju Dauskurdžiu. 

Klaipėdos dramos teat
ras savo 2009-2010 metų se
zon~ užbaigė birželio 8 die
ną Zvejų rūmuose su Jono 
Vaitkaus režisuota Gintaro 
Grajausko dviejų veiksmų 
tragikomedija Mersaitė, ku
rios bijojo Dievas. Sio spek
taklio pagrindinė herojė -
Marija, pasakojanti savo 
nuotykingą ir nuotaikingą 
gyvenimą, pamažu įtrauk
dama žiūrovus į pasakišką 
"tarsi-realybės" aplinką. Vis
kas lyg ir realu bei atpažįs
tama - tiek sovietmečio vai
kystės istorijos, kuriose išky
la Marijos gerbiamo lėktuvų 
konstruktoriaus Antano Gus
taičio figūra, tiek šaržuota 
"naujai pralobusių" lietuvių 
buitis. Tačiau žiūrovams sun
ku suprasti, kur baigiasi rea
lybė, kur prasideda sapnas 
ar vizija, kas vyksta scenoje 
- vieno pamišimo istorija, 
vartotojiškos visuomenės kri
tika ar trumpas pasovietinės 
Lietuvos istorijos kursas. 

Gintaras Grajauskas, klai
pėdietis rašytojas, poetas, 
dramaturgas, 2000 metais 
tapęs jauniausiu Poezijos pa
vasario laureatu, išleidęs 
vienuolika knygų Lietuvoje. 
Jo knygų yra išleista ir už
sienyje - Svedijoje, Vokieti
joje, Lenkijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje ir Islandijoje. Pasta
raisiais metais G. Grajaus
kas vis labiau krypsta į teatro 
pusę: rašo ir verčia pjeses, 
dirba Klaipėdos dramos 
teatro literatūrinės dalies 
vedėju. Pjesė Mergaitė, ku
rios bijojo Dievas dar nepa
siekusi scenos pelnė auto
riui laurus 2007 metų Vals
tybinės dramaturgijos kon
kurse "Versmė", 2008 me
tais - "Auksinį scenos kry
žių" už geriausią tautinę dra
maturgiją, tačiau ilgą laiką 
nebuvo rasta tinkamo reži
sieriaus, kuris pjesės tekstą 
paverstų patraukliu spektak
liu. Režisierius Jonas Vait
kus, viena ryškiausių asme
nybių Lietuvos teatro sce
noje, atrodo, sugebėjo tai 
padaryti. Beje, vieną šios 
pjesės personažų, lėktuvų 

konstruktorių, ANBO kūrė
ją, Antaną Gustaitį (1898-
1941), Klaipėdoje vaidino 
aktorius Rytis Gustaitis, A. 
Gustaičio giminaitis. GK 
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1-877-525-RCU 
1

! www.rpcul.com 
l 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka ffJ1t41 
TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienų .. „ „ .... „.„„ .. 1.25% 
1.80-364 diem1 ....... „ ...... 1.25% 
1 metLĮ ... „ ..... „.„ ..... „ .... „ .. 1.25% 
2 mettĮ „ „ „„ .. „„„„„„ .. „ „ „ 1.50% 
3 mettĮ „„„.„.„„ „.„.„„„„„ 1.75% 
4 mettĮ „ „ „.„.„„„„„„ „„„„ 2.00% 
5 metų „ „ „ „ .„„„ „ „ „ .. „ .„„. 2.50% 

Taupom oji sąskaita 

Čekių sąskai ta iki 

Amerikos doleriLĮ 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metų term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" .„„„ „ 1.25% 
1 metų „„„„„„„.„ „„„„„„ ... 1.40% 
2 metų .. „ „„„ „„„„.„„„„„„. 2.00% 
3 metų „„ „„„„„„ „.„„„„.„ „ 2.2so~ 

4 metų .„ „„„.„„ „„„„ „„„ .„ 2.50% 
5 metų „„ „„„„„„„.„„„„.„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kin1<1ntis„.„„„„„ 2.00% 

RRSP ir RRIFatviras, kintantis.„ 1.25% 
l 1netL1 „„„„„„„„„„„„ „ „ „ 1.650/o 

2 metų .„.„„„.„„.„ .„.„„.„ . 2.25% 

3 metų „ „ „.„.„.„„„ .. „ „.„ „ 2.50% 

4 metų .„„.„„ .„„.„„„„„ .„ . 2.750/o 

S metų „ „ „ .„.„ .„„ „.„ „„„ „ 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Res urrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo la ikas: 
Pirm„ antr., Lreč. 
Ketv ir t., p enk L. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILY)E: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laika s: 

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

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadienia is 12 :00 · 7:00 
Sekm adieniais 9:00-12:30 

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

Su tarties paskolas 
nuo .„.„„.„„.„„„ „„„„ „ „ „ „ 7.00% 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOIAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1 rnetlĮ „.„„„„„„„w„„„.„„„„„„„ 3.50% 
2metų „„„„„„„„.„„„.„„„„„„.„. 3.75% 
3 1netų„.„„.„„.„„„„„„„.„„„„„„. 4.35% 
4metų„.„„.„„„„„.„„„„.„„„„„„. 4.75% 
5 metų „.„„„„.„„.„„„„„„„„„„„„ 5.00% 

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

Ribotą kreditą su nekih1ojamo 
turt o užstatu.„ „ „„„„„„. 3.50% 

• Su te ikia me CMHC apdraustas 
nekilnojamojo t urto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ... 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONINO & HEATINO 

PRIESSEZONINIS ORO SALDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

@RTODONTĖ 
I1'{,~n11 Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0 .S., M.Sc„ Ortho. Dip., FRCO (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie 111111jo.1· 'l'ARAMOS') 
Toronto ON, MSW l C5 

Tel. (416) 207-0885 
www.Roya!YorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir d idelius! 

Kaip mes išlikome 
Tęsinys iš 26 nr. 

ALDONA ŽEMAITYTĖ, Vilnius 

Mane iki šiol stebina faktas, kad dauguma 
buvusių ateistų, uolių tikėjimo persekiotojų, 
dirbusių pedagogais ar kitose valdiškose įstai
gose, atėjus Atgimimui staiga atsivertė ir tapo 
ne mažiau uoliais, perdėtai pamaldžiais katali
kais. Jie tiesiog demonstravo savo atsivertimą. 
Tus atsivertimas itin nemalonus juos pažinoju
siems žmonėms, ypač tiems, kurie sovietmečiu 
nuo jų nukentėjo. Antra vertus, stebina, bet 
sykiu džiugina, ir kitokia laikysena: sovietme
čiu teko sutikti ir pažinti daug tyliųjų rezisten
tų, ypač tarp medikių, kurios perrašinėjo ir 
platino Katalikų Bažnyčios kroniką, mokė 
vaikus tikėjimo pagrindų, pagelbėjo kuni
gams, kovojusiems prieš ateistinį ir komunis
tinį režimą. 

Iki šiol negaliu atsipeikėti nuo keisto jaus
mo, patirto dar vaikystėje ir šešėliu slinkusio 
iš paskos per daugelį metų. Mes, tėvai ir vaikai, 
per tą visuotinį melą, kurį vadinome šventu 
melu, buvom verčiami tapti savotiškais šizo
frenikais. Namuose esi vienoks, mokykloje ki
toks. Namuose mokaisi Dekalogo ir tradicinių 
vertybių sampratos, mokykloje esi priverstas 
iškalti komunizmo statytojo kodeksą ir komu
nistų partijos suvažiavimų programas. Viskas 
tarytum suprantama, tarytum savo vietose, 
bet tik suaugęs suvoki, kad toks priverstinis 
sąmonės skilimas turėjo neigiamos įtakos vė
lesniam asmenybės ugdymuisi. Ir tai ne vie
nam mano bendraamžiui daro meškos paslau
gą iki šiol. Kai kurie karjeros sumetimais įsto
ję į komunistų partiją Atgimimo priešaušryje, 
pirmaisiais Nepriklausomybės metais tapo di
džiausiais patriotais. Artėjant Nepriklausomy
bės dvidešimtmečiui, tokie žmonės spėjo kelis 
kartus išversti savo kailį - keisti pažiūras, par
tijas, o įprotis supainioti vertybes rodo tą 
ideologinės šizofrenijos šleifą, kurį atsinešė iš 
sovietmečio. Kada jie buvo tikri - ir patys ge
rai nežino. 

Lyg ir nejučia, lyg savaime nutolusios nuo 
Dievo ir tikėjimo, nuo Bažnyčios ir senųjų do
rovės tradicijų moterys - tai dar viena katego
rija ne tik tarp švietimo ir medicinos darbuo
tojų ar valdiškų įstaigų tarnautojų, bet ir tarp 
paprastų darbininkių ar kolūkiečių. Kai pa
klausi, kaip atsitiko, kad pamiršo vaikystėje iš 
tėvų gautas visas religines ir dorovines pamo-

kas, atsako, kad buvo toks gyvenimo būdas. 
Indiferencija tikėjimui radosi drauge su sovie
tinės mokyklos, agitacinės spaudos, radijo ir 
televizijos poveikiu. Gyvenimas nuolatinėje 
komunistinių ir ateistinių lozungų aplinkoje 
skatino pasiduoti tai aplinkai, nes taip buvo 
patogiau išgyventi ir pragyventi. "Aš esu krikš
čionė, tikiu į Dievą, bet į bažnyčią neinu. Tie 
kunigai yra veltėdžiai", - tokia buvo dažnos 
indiferentės "filosofija". Arba: esu krikštyta, 
bet nenoriu atlikinėti visokias religines prie
dermes. Taip radosi dvasinis tingulys, vystėsi 
vartojimo visuomenės užuomazgos, kurias 
šiandien matome išsiskleidusias visose mūsų 
gyvenimo srityse. Tu.i buvo ne tik antireliginės
antiklerikalinės propagandos pasekmė, bet ir 
iš tiesų sovietinio gyvenimo būdas: vogti grū
dus ir pašarus iš kolchozinių fermų, verpalus 
ir audinius iš fabrikų, kuriuose dirbo, statytis 
namus iš vogtų, atseit "sukombinuotų", me
džiagų. žmonėms atrodė, kad tai ir yra tikra
sis gyvenimas, kitokio jie jau neprisiminė. Vė
lyvojo sovietmečio motinos savo vaikus auklė
ti buvo patikėjusios vaikų darželiams ir mo
kykloms. Iš tų vaikų išaugo dabartinė kreiva 
postkomunistinė karta, kurios darbų vaisius 
skiname jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pra
dedant įvairaus plauko politikais ir baigiant 
prasigėrusiais vargetomis, besirausiančiais 
prie konteinerių. Bet tai jau kita tema. 

Mano uždavinys buvo parodyti moteris, 
kurios apriboto veikimo ir nelaisvės sąlygomis 
sugebėjo jaunąją kartą savo pavyzdžiu ir dar
bais paruošti laisvei ir Lietuvos nepriklauso
mybei. Užbaigti noriu citata iš Onutės G. vai
kystės prisiminimų. "Ypatingi buvo gegužės -
Marijos mėnesio - vakarai. Sodžiun, vienon 
pirkion, arba šeimoje, namuose, suklupdavom 
maldai. Išgiedodavom Sveika Marija, Motina 
Dievo, prašydavom sveiko oro, kantrybės, vie
nybės". Subrendusi Onutė tapo ne tik savo 
darbą mylinčia mokslininke, bet ir gatvės vai
kų, betėvių ir benamių, globėja ir auklėtoja. 
Jos sunkus darbas buvo dešimteriopai atlygin
tas, nes iš tų beviltiškais atrodžiusių vaikų iš
augo normalūs mūsų visuomenės piliečiai. 
Bet t~ irgi jau kita istorija. (~abaiga) 

(Zurnalistės Aldonos Zemaitytės pa
skaita, skaityta KLKM dr-jos atstovių 19-ame 
suvažiavime Toronte š.m. gegužės 16 d. Auto
rei nebegalėjus atvykti, paskaitos tekstą per
skaitė Angelika Sungailienė. Red.) 
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PRAŠO 
PAGALBOS 

Tėviškės žiburių redakciją 
pasiekė misijonieriaus iš Indi
jos kun. Paui Cruz šitokio tu
rinio laiškas: "Kai kurie jūsų 
geradariai pagelbėjo mano 
vaikams 2009-2010 mokslo 
metais. Labai ačiū. Dievas te
atlygina. Reikmės tęsiasi be 
galo. Drįstu prašyti jūsų pa
galbos ir 2010-2011 m.m. siun
čiant pieštukus, rašiklius, šv. 
paveiksliukus ir kt. Tačiau, 
kaip matyti, persiuntimo išlai
dos yra gana didelės. O tuos 
reikmenis čia nupirkti būtų 
pigiau, ir sutaupytume pašto 
išlaidas. Aš tikiu, kad jūs su
prantate, ką aš manau. 

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 
Fr. Paui Cruz, Kottiyam Post 

Office, Kollam - 691 571 
Kerala - India". 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados im igracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 

Platesnė informacija t e ikiama www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš a nglų į li etuvių ir iš lietuv ių į anglų ka l bą 

(Federa linės valdžios akredituo ta vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301 F 647 435 7528 E info@mi lmantasim migration.com 



SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Įpročiai ir sveikata 
D. Britanijos medikų gru- ir įpročiai gali padėti išvengti 

pė žumaleArchives of Internal 90% kraujo išsiliejimo (stro
Medicine neseniai paskelbė ke) atvejų, tokias išvadas savo 
savo ilgamečių tyrimų išvadas paskutiniame tyrime padarė 
apie žmogaus įpročių ir gyve- ir Hamiltono McMaster uni
nimo trukmės priklausomybę. versiteto mokslininkai. Ištyrę 
Per 20 metų stebėdami dau- 3,000 ligonių, turėjusių kraujo 
giau kaip 5,000 žmonių gyve- išsiliejimą, jų ligos istorijas ir 

Salt reduction plan 
Canadians.<:onsumc on avcrag·o mori:- than dooblc HCillth Ctin~ct.a·s "aidequ:.ir
lntake" and 50 percent mcre lhan the "tolerable apper inlill<e" i.„cls. 

CANADIANS ADEQUATE TOLERABLE 
C.ONSUME INTAKE UPPER INTAKE 

3,400 1,500 2,300 
mg salt per day mg <alt per d~y mi. 5ilfl P'" day 

The Sodlum Reduc:tlon Stl3tegy „ asbng the food industry to volun tanly 
reduce tho omcunt oi sod1um in 10 food tlfOuPS. Hcrc i~ how ~ of thc 
p topo$ed target amotJnts compare to cwrent food le·vets: 

Currt nt/100 Jt Target/100 g 

100% whole wheat bfead 32111059~ mg 400mg 

GranolaĮmue•ll 67to508mg 4-00 mg 

Modium cheddar e~ t>b71Q813m?. 720mg 

f•t·fteė salad dr~lng 71l'J to 1.t>OCI mg 700mg 

Chlcken noodle soup 18HU>353m~ 290mg 

Mokslininkų grupės sudarytoje lentelėje parodoma, kaip 
reikia mažinti druskos kleki mūsų valglarašliuose 

nimo būdą, jie išskyrė 4 nege
rus įpročius, kurie ne tik pa
didina ankstyvos mirties grės
mę, bet ir pasendina žmogaus 
organizmą bent 12 metų. Šie 
laiptai į ankstyvą senatvę 
mums žinomi įpročiai - rūky

mas, piktnaudžiavimas alko
holiu, nejudrus gyvenimas, 
netinkama mityba. Tyrimas 
labai aiškiai pagrindė, kad 
žmogaus sveikata ir gyvenimo 
būdas yra labai susiję, o gyve
nimo trukmę iš dalies mes ga
lime nulemti patys. 

Sveikas gyvenimo būdas 

aplinkybes 22 valstybėse, 

mokslininkai išvardino 10 
priežasčių, didinančių kraujo 
išsiliejimo grėsmę. Pirmosio
mis įrašytos anksčiau paminė
tos negerovės: rūkymas, ne
judrumas, netinkama mityba, 
aukštas kraujospūdis ir kt. 

Kanados Sveikatos apsau
gos tarnyba prie šių punktų 
prideda dar vieną veiksnį, ku
ris labai svarbus sveikatai -
tai suvalgomos druskos kiekis. 
Kaip matote iš lentelės, kana
diečiai naudoja druskos dvi
gubai daugiau negu pataria 

*** 
U gis ir sveikata 

Jie mano, kad dėl kurių nors 
priežasčių gali būti sutrikdyta 
hormonų apykaita, kuri ir pa
veikia širdį. Jie taip pat at
kreipė dėmesį, kad žemesnio 
ūgio žmonės turi mažesnes 
arterijas, kurios greičiau užsi
kemša dėl cholesterolio ir gali 
būti labiau pažeidžiamos. 

Tumpere (Suomija) uni
versiteto ligoninės mokslinin
kas, tyrimo vadovas dr. Tuula 

gydytoj ai. Didesnis druskos 
kiekis mūsų organizme - pa
pildoma grėsmė susirgti šir
dies ir kraujotakos susirgi
mais. 

Širdies ir kraujotakos ligų 
gydymo, slaugos finansinė ir 
psichologinė kaina yra labai 
didelė. Nemažai mirties ar fi
zinio neįgalumo atvejų būtų 
išvengiama, pasirinkus svei
kesnį maistą ir aktyvesnį lais
valaikį. Kiekviena šeima tu
rėtų peržiūrėti savo mitybos 
įpročius ir keisti juos, valgant 
daugiau žuvies, daržovių, vai
sių ir atsisakant gaiviųjų gėri
mų (vadinamųjų "Soft Drioks", 
prisotintų cukraus). 

Dar viena negerovė - ga
tavi, konservuoti, rūkyti ar sū
dyti gaminiai, netgi duona, tu
rintys daug druskos. Supran
tama, druska nuo senovės bu
vo ir yra populiariausias mais
to konservantas; maisto pra
monei nelengva atrasti būdus, 
kaip užtikrinti saugų ir ilgai 
negendantį maistą parduotu
vių lentynose. 

Kanadoje suburta gydy
mo ir mitybos specialistų gru
pė, kuriai patikėta užduotis 
sudaryti programą, kaip ma
žinti druskos sunaudojimą šei
mose ir gaminant gatavą mais
tą. Pagal jų rengiamą progra
mą siekiama, kad jau 2016 
metais maisto pramonė pirkė
jams siūlytų sveikesnius, su 
mažesniu kiekiu druskos ga
minius. Ji skatina viešojo mai
tinimo, maisto pramonės įmo
nes keisti technologijas, maži
nant dedamos į gaminius 
druskos kiekį bent trečdaliu, 
ieškoti sveikesnių konservavi
mo priedų. 

Paajanen nuramina, kad že
maūgiai gyventojai neturėtų 
baimintis dėl tokių tyrimų iš
vadų. Ūgis yra tik vienas iš 
daugelio veiksnių, nulemian
čių širdies susirgimus. Išvengti 
širdies susirgimų padeda tei
singa mityba, fizinis aktyvu
mas, susilaikymas nuo rūky
mo. Šiuos dalykus lengviau 
pakeisti nei gamtos duotą ūgį, 
sako tyrimus paskelbę moks
Hninkai. 

Parengta pagal Kanados 
Health Network tinklalapi SK 

Žemaūgiai, kresni žmo
nės perpus dažniau suserga 
įvairiomis širdies ligomis. Tui 
patvirtino D. Britanijos moks
lininkai, atskleidę anksčiau 
numanomą ryšį tarp ūgio ir 
širdies ligų. Suomijoje buvo 
atlikti 52 tyrimai, stebint 3 
min. vyrų ir moterų sveikatą, 
atkreipiant dėmesį į ūgio ir 
širdies ligų ryšį. Mokslininkai 
pastebėjo, kad žemaūgiai gy
ventojai pusantro karto daž
niau yra linkę susirgti širdies 
ligomis lyginant su aukštaūgiais. 
European Heart Journal, pa
skelbęs šias išvadas, neaiškina 
priežasčių. Mokslininkai spė
ja, kad toks .cyšys gali būti nu
lemtas socialinių aplinkybių. 
Mažaūgiai žmonės dažniau
siai gyvena skurdžiau, maiti
nasi kukliau ir yra silpnesnės 
sveikatos. Kiti mokslininkai 
tokias nedidelio ūgio ir širdies 
ligų sąsajas linkę pagrįsti bio
loginės kilmės priežastimis. 
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KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Marini Rnsinni tel. 
416 588-2808 ext. 26 dienos 
meto. 

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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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdienin ių kintamųjų pa lūkanų 2.00% 
l metų 1.65% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

1 metų 1.65% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 4 metų 2.75% 

5 metų 3.25% l metų iškeičiamas 1.10% 
1-------------1 Neša metines ar sudėtines 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.25% 

"P lanas 24" Kasdien inių 
palūkanų čeki ų / taupomo ji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0 .500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DOLE RIŲ KASD IE N INIŲ 
PALO KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

"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 dienų 
90- 1 79 dienų 
180-269 dienų 
270-364 dienų 
l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

1 metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
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 

ASMENINĖS PAS KOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.param a.ca 

_ AKTYVAI per $185,000,000 
Pala n kūs nuošimčiai. Malonus ir sąžin i ngas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 
L IETUV IŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAM'A 

MM KRED~!! ~1~!';.~~~~~k~~~MA 
PAR AMA SKELBIA ATVIRĄ TARNAUTOJO/OS POZICIJĄ 

KREDITO/PASKOLŲ VEDĖJUI UŽIMTI 
REIKALAVIMAI: būtina patirtis paskolų/kredito srityse, 
bendruose finansiniuose patarnavimuose, betarpiškas beiat
sakingas bendravimas su žmonėmis! 

Smulkesnės detalės tinklalapyje www.creditunioncareers, 
ieškant Current Job Opportunities 
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9-0SPORTAS 
Lukas vėl pirmasis 

Nauja Luko Veržbicko pergalė 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kaune gimęs (1993 m.) ir 
2002-aisiais į Ameriką atvykęs 
Lukas Veržbickas ir toliau ste
bina JAV gimnazijų sportinin
kus bėgime bei triatlone. Šeš
tadienį, birželio 12 d., šis 17 
metų Sanburgo gimnazijos 
mokinys vėl laimėjo vadi
namosios "svajonių mylios" 
bėgimą, kuriame dalyvavo 
dvidešimt geriausių gimnazijų 
bėgikų iš visos Amerikos. 
Lukas ketvirtame bėgimo 
rate, likus 250 metrų iki baig
mės, atsiplėšė nuo tuo metu 
didžiausio jo persekiotojo 
Jimi Rose iš West Windsor
Plainsboro North, NY, - tre
čiakursio NJ valstijos čempio
no, kuris galutinėje lentelėje 
užėmė trečią vietą. 

Laimėjęs šias lenktynes, 
Lukas pasiekė rekordą tarp 
visos Amerikos antrakursių 
gimnazistų. "Nors šiemet ne
galėjau 1 mylios nubėgti per 
mažiau nei 4 minutes, džiau
giuosi, kad laimėjau varžybas 
ir pasiekiau antrakursių re
kordą. Kitais metais tikriau
siai savo užsibrėžtą tikslą pa
sieksiu", -kalbėjo jis po rung
tynių žurnalistams. 

Jo sportiniai pasiekimai 
neateina savaime. Šis paly
ginti nestambus - 5 pėdų, 2 
colių ūgio ir 130 svarų - jau
nuolis per savaitę treniruočių 
metu nuplaukia 25,000 jardų, 
dviračiu nuvažiuoja 1,120 my
lių ir nubėga 40-50 mylių. Tai 
nemažas fizinis krūvis, kai tai 
reikia atlikti laisvalaikiu, grį
žus iš mokyklos ir paruošus 
pamokas. Lukas savo pagrin
dine sporto šaka laiko triatlo
ną, kuriam jis skiria daugiau-

v 

sia dėmesio. Be laimėjimų bė
gime ir kroso varžybose, vaiki
nas yra pasiekęs nemaža per
galių ir triatlone. 2009 m. jis 
buvo Pan American triatlono 
jaunimo čempionu, o tais pa
čiais metais tapo nugalėtoju 
pasaulio jaunių duatlono (dvi 
sporto šakos) varžybose. 

Luko Veržbicko laimėji
mai įvairioje spaudoje yra pla
čiai aprašomi ir jam pranašau
jama puiki ateitis. Vienas iš jo 
pagrindinių tikslų - tapti olim
pinio aukso laimėtoju triatlo
no varžybose. Visur pažymi-

"Dream Boy" - Lukas Verž
bickas, nenugalimas bėgikas 

ma, jog sportininkas yra at
vykęs iš Lietuvos ir jam užsi
brėžto tikslo siekti padeda 
mama Rasa Veržbickienė ir 
patėvis Romas Bertulis, Lie
tuvoje patys buvę žymūs spor
tininkai ir treneriai. Lukas 
šiuo metu yra pati ryškiausia 
sporto žvaigždė Amerikos lie
tuvių padangėje (neskaičiuo
jant čia esančių profesionalių 
sportininkų). Linkime jam ge
ros sėkmės! 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio 

rinktinė Pasaulio čempionate 
Turkijoje bus priversta rung
tyniauti dar be vieno labai 
svarbaus krepšininko. Padėti 
rinktinei dėl šeimyninių prie
žasčių atsisakė 33 metų 192 
cm ūgio gynėjas Rimantas 
Kaukėnas. Anot K. Kemzū
ros, Marijonas Petravičius dėl 
sveikatos problemų taip pat 
tikriausiai nevyks į Turkiją, o 
Kšyštofo Lavrinovičiaus liki
mas paaiškės po medicininio 
patikrinimo. Jau anksčiau 
Lietuvos rinktinėje dalyvauti 
atsisakė Šarūnas J asikevičius. 
K. Kemzūra bandė įkalbėti į 
Turkiją vykti Ramūną Šiš
kauską, bet jis nutarė nekeisti 
sprendimo daugiau nebeat
stovauti Lietuvai. 

• Dukart olimpinis disko 
metimo čempionas lietuvis 
Virgilijus Alekna Vokietijoje 
vykusiose tarptautinėse leng
vosios atletikos varžybose 
"DAK Leichtathletik-Gala" 

užėmė ketvirtąją vietą, nu
sviedęs diską 63 m 73 cm. Tai 
geriausias Virgilijaus rezul
tatas šį sezoną. Nugalėjo pa
saulio čempionas vokietis R. 
Harting (67 m 62 cm). 

• Suomijoje vykusių tarp
tautinių lengvosios atletikos 
varžybų "Vattenfall Eliittiki
sat" antrojo rato moterų 100 
m barjerinio bėgimo rungtyje 
Lietuvos atstovė Sonata Ta
mošaitytė užėmė antrąją vie
tą, nuotolį įveikusi per 13. 45 
sek. ir nusileido tik nigerietei 
S. Adigun (13.24 sek.). 

• Kaune Lietuvos krepši
nio federacija (LKF) pasirašė 
trejų metų bendradarbiavimo 
sutartį su nauju pagrindiniu 
rėmėju, prekybos tinklu IKI. 
Parašus ant sutarties sudėjo 
LKF pirmininkas Vladas Ga
rastas ir IKI generalinis direk
torius Marcei Heraszti. Čia 
dalyvavo ir Lietuvos rinktinės 
vyriausiais treneris Kęstutis 
Kemzūra bei atsarginės ko-

Lietuvių klubo "Anapilis" vaikai, laimėję aukso medalius Čikagoje vykusiose ŠALFASS žaidy
nėse š.m. gegužės 22-23 d.d. Stovi (iš k.) treneris R. Miečius, žaidėjai -A. Craig, l. Brazdeikis, 
E. Brazdeikaitė, L. J anowicz, treneris J. Ažubalis; pirmoje eilėje -A. Ažubalis, P. Stasiulevičius, 
L. Jareckaitė ir S. Miečius. Trūksta L. Kairio Ntr. P. Vilkelio 

Vasario 16-osios gimnazijoje -
lietuviškos Joninės 

Birželio 19 dieną Vasario 
16-osios gimnazija pakvietė 
Vokietijos lietuvius, apylinkių 
gyventojus ir svečius iš Lietu
vos gimnazijos parke drauge 
švęsti Joninių. Ši tradicinė, di
džiausia mokyklos šventė šie
met buvo skirta gimnazijos 
60-ajam jubiliejui paminėti. 
Šventėje apsilankė daugiau 
kaip 500 svečių, dalyvavo LR 
ambasadorius Vokietijoje Min
daugas Butkus, Bergštrasės 
apskrities viršininko pavaduo
tojas Gottlieb Ohl, Lampert
heimo miesto meras Erich 
Maier bei Mainzo vyskupijos 
mokyklų tarnybos direktorė 
Doris Gagianis. Iš Lietuvos į 
gimnaziją atvyko Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius 

Akimirka iš gimnazistų drau
giškų krepšinio rungtynių 

mandos strategas Robertas 
Kuncaitis. 

• Už pasirodymą Vimble
don teniso varžybose 77,600 
litų gavęs Ričardas Berankis 
premijos nešvaistys pirki
niams. "Dabar pinigų reikia 
treniruotėms, o ne malonu
mams", - aiškino tenisininkas. 
Vimbledon pagrindinėse var
žybose kovojęs R. Berankis 
jau kelia sau didesnius tikslus 
ir braižo naujus kelionių marš
rutus. Pajuto, kad gali siekti 
aukštų rezultatų, todėl tikisi 
kitose varžybose pasirodyti 
sėkmingiau. VP 

Meninės programos dalį atlieka gimnazijos vokalinis an
samblis 

prof. Zigmas Lydeka, univer
siteto istorijos profesorius 
Egidijus Aleksandravičius bei 
LR Švietimo ir mokslo minis
terijos atstovai. 

Šventinė programa jau
kiame gimnazijos kieme, po 
senuoju ąžuolu, prasidėjo mu
zikiniu kunigo Valdo J ėlio pa
laiminimu bei gimnazijos Ku
ratorij os pirmininko Rimo 
Čuplinsko, direktorės dr. Bro
nės N arkevičienės ir svečių 
sveikinimo žodžiais. 

LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovai ir amba
sadorius gimnazijai iškilmin
gai įteikė iš Lietuvos atgaben
tus penkis kompiuterius bei 
foto įrangą. 

• 

Mokyklos tautinių šokių 
grupė, orkestras ir vokalinis 
ansamblis, kuriems vadovauja 
Audronė ir Gintaras Ručiai, 
atliko nuotaikingą muzikinę 
programą, susirinkusių svečių 
palydėtą ovacijomis ir susiža
vėjimo šūksniais. Prieš baig
minį šokį diplomais ir suveny
rais buvo apdovanoti gimnazi
jos organizuotuose foto, spor
to ir meno konkursuose bei 
varžybose dalyvavę mokiniai. 

Po oficialios šventės da
lies susirinkusieji buvo pa
kviesti mėgautis įvairiaspalve 
renginio programa ir aktyviai 
įsijungti į šventinį šurmulį. 

Nukelta į 13-tą psl. 

1'EOOS SPECIALISTAS 
HIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
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Vasario 16-osios gimnazijoje 
lietuviškos Joninės 

Meninę programą atlieka gimnazijos vyresniųjų porinių 
šokių grupė (viršuje) ir jaunieji gimnazijos šokėjai (apačioje) 

Atkelta iš 12-to psl. 

Vieni skubėjo į dabartinių 
ar buvusių gimnazistų drau
giškas krepšinio rungtynes, 
kiti savo jėgas išbandė tradici
niuose Joninių žaidimuose, 
varžybose bei savo laimę Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
jungos surengtoje loterijoje; 
merginos iš kvapnių žolynų 
pynė Joninių vainikus, kiti 
stojo eilėn ragauti šviežiai ant 
grotelių kepamų kepsnių, atsi
gaivinti šaltais gėrimais ir už
sigardžiuoti šviežiais, mokinių 
tėvų iškeptais pyragais. 

Rennhofo pilies salėje tik
rus muzikos gerbėjus gimnazi
jos solistai lepino nauja muzi
kine programa, bendrabučio 
prieangyje svečiai galėjo pasi
grožėti mokinių darbų paro
da, o vakarėjant šventės lan
kytojų laukė nuotaikinga folk
roko grupės "Kitava" ir voka
linio ansamblio "J azz Island" 
iš Lietuvos muzikinė progra
ma. Vakaro metu svečiai taip 
pat galėjo įsigyti tradicija tam
pantį, per Jonines pasirodantį 
gimnazijos kalendorių bei da-

!yvauti Kuratorijos paskelbta
me vajuje "Nutieskime kelią į 
gimnazijos ateitį", kurios me
tu kaupiamos lėšos gimnazi
jos priestato statyboms. 

Sutemus gimnazijos dvy
liktokė Gerda Ekindorf pa
kvietė svečius į pilies terasą 
stebėti įspūdingo ugnies spek
taklio, lydimo gyvos pagoniš
kos muzikos. Po pasirodymo 
visiems sugrįžus į parką, jau 
liepsnojo didžiulis Joninių 
laužas. Aplink jį vakaroti susi
būrusių svečių laukė Joninių 
linksmybės, liaudies dainos ir 
draugiška aplinka. Vidurnak
tį, dalyviai patraukė gimnazi
jos tvenkinio link plukdyti Jo
ninių vainikėlių, o drąsesni 
pasklido po gimnazijos parką 
ieškoti stebuklingojo paparčio 
žiedo. Joninių išvakarėse vyko 
gimnazijos abiturientų šventė, 
kurios metu buvo iškilmingai 
pasirašyta trišalė bendradar
biavimo sutartis tarp Vasario 
16-osios gimnazijos, Rennho
fo pilyje įsikūrusio Europos 
lietuvių kultūros centro bei 
Vytauto Didžiojo universi
teto. Inf. 

Įspūdingas ugnies spektaklis, sukurtas gimnazijos dvylikto
kės Gerdos Ekindorf 
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~Lenkijos lietuvių rėmėjai 
EGLĖ GINTAUTAITĖ ir suteikti jiems sąlygas sugrįž

ti į gimtinę ar tiesiog remti ją 
iš toliau. Vytauto Didžiojo univer

sitetą Kaune baigusius Lenki
joje esančio Punsko miestelio 
gyventojus asmeniškai atvyko 
pasveikinti netgi buvęs prezi
dentas Valdas Adamkus, o už
sienio reikalų viceministerio 
sveikinimą įteikė buvęs gene
ralinis konsulas Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius. 

Kodėl šie studentai tokie 
svarbūs? Norėdami padėti iš
laikyti Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių tautybę, "Laimės do
bilo vaikus" jau devynerius 
metus finansiškai remia me
cenatai Aldona ir Remigijus 
Gaškos. Jų investicija į Lenki
jos lietuvių jaunimą yra nepa
prastai svarbi, nes Punske gy
venantys studentai įgiję lietu
viško universiteto diplomus 
atveria duris į ateitį Lietuvoje, 
o ne Lenkijoje. A. Daunora-

Arvydas Daunoravičius įtei
kia Lietuvos užsienio reikalų 
viceministerio padėką R. Gaš
kai 

Lietuva pasidarė "globa
li" ir, pasak A. Kubiliaus, lie
tuvių patirtis sukaupta globa
liame pasaulyje yra didelis 
turtas, dėl to vyriausybė pra
dėjo svarstyti lietuvių bend
ruomenių sukurtų kultūrinių 
vertybių, istorinio paveldo, 
archyvų išsaugojimo reikalus 
ir kalbėti apie dvigubos pilie
tybės įstatymo keitimą. Lietu
vos užsienio reikalų vicemi
nisterio sveikinime linkima, 
kad studijų metu įgytas žinias, 
subrandintas vertybes ir susi
formavusią pasaulėžiūrą Puns
ko jaunuoliai panaudotų, ku
riant stiprią, orią ir solidarią 
Lietuvą. Užsienyje gyvenan
tys lietuviai yra kviečiami su
grįžti į Lietuvą, čia tęsti studi
jas ir gal netgi kurti savo 
gyvenimus gimtinėje. 

vičius savo kalboje paskelbė, 
kad "Lietuva pagaliau supra
to, kad lietuviai gyvena ne tik 
Lietuvoje". Kad ir kaip aki
vaizdžiai šis sakinys skambė
tų, jis žada progresą. 

Vyriausybė pradeda susi
prasti, kad emigracija iš Lie
tuvos nereiškia lietuvybės pra
radimo ir pradeda akivaiz
džiai remti užsienio lietuvius 

VDU baigę Punske gyvenantys studentai su R Gaška (kairėje) ir A. Daunoravičiumi (deš.) 

Kalgario lietuvių mokykloje jau vasara 
Smagu pasidžiaugti šviežia, žalia ir kvepian

čia žaluma, šiltu vasaros oru, vaikais - futbolo 
aikštėse, sporto aikštelėse ... 

Jau baigėsi pamokos ir Kalgario Vytauto 
Didžiojo lituanistinėje mokykloje. Šauniai 
mokiniai dirbo paskutiniuosius mėnesius. Ba
landžio mėnesį rengė kūrybinius projektus 
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro skelbia
mam tarptautiniam vaikų ir jaunimo plakatų 
konkursui "Mes esame atsakingi už tuos, ku
riuos prisijaukinome" (Antoine de Saint-Exu
pery) bei "Penkios laisvės", skirtam Pasaulinei 
gyvūnų dienai. Mokiniai pasidalino į grupeles 

po du, rinko literatūrą, dažus, kriauklytes, 
plastmasės gabaliukus savo darbams, kūrė 
plakato pavadinimą, piešė, klijavo ... Darbai 
sėkmingai pasiekė Lietuvą ir šiuo metu yra iš
statyti LJGC patalpose. 

Gegužės pirmąjį savaitgalį mokiniai pri
statė savo rašinius, skirtus mamai. Mamų ir 
tėčių širdys virpėjo, kai vaikai, su atvira ir ku
pina gėrio širdimi išsakė savo jausmus apie sa
vo mamą. Štai kelios mokinių mintys, kurias 

pamenu: "Aš jaučiuosi kaip princesė, kai tu 
mane pabučiuoji prieš naktį", "tu esi labai 
linksma ir mėgsti valgyti suši", "aš dėkingas 
tau už tai, kad aš esu toks, koks esu", "tuska
niai gamini valgyti", "tu žaidi su manimi krep
šinį, nors ir būni labai pavargusi", "tu išmokei 
atskirti tikrus draugus nuo netikrų", "su mama 
aš galiu pasidalinti ir laime, ir liūdesiu. Ačiū 
tau, mamyte, už meilę, šilumą ir rūpestį. Tu ži
nai, kad esi svarbiausias žmogus mano pasau
lyje. Myliu tave!.." Kiekvienas vaikas gavo po 
kuponą iš "Marble Slab" drauge nueiti ir su
valgyti su mama skanių ledų. 

Paskutinę pamoką kiekvienas mokinys ra
šė testą, parengtą pagal šiais metais išeitą me
džiagą ir jų lygį. Suko galvas ties gramatikos 
mįslėmis, spręsdami kryžiažodžius ar įrašinė
dami praleistas raideles. Mokslo metai jau 
baigti... Džiaugiuosi mokinių pasiekimais, jų 
geranoriškumu vartoti ir nepamiršti lietuvių 
kalbos ... Linkiu visiems smagios vasaros ... 

A. Labanauskienė, mokyklos vadovė ir 
mokytoja, Saulėtekis, nr. 3(21) 
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A.a. Vincą Petrą Taraską 
amžinybėn palydėjus 

Pranešame visiems gimi
nėms, pažįstamiems ir drau
sams Lietuvoje, Kanadoje, 
Skotijoje, Airijoje ir JAV, kad 
š.m. balandžio 5 dieną, mirė 
a.a. Vincas Petras Th.raska, su
laukęs 94 metų,, amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Sobliškių kai
me, Ukmergės rajone, 1915 
m. gegužės 28 dieną. Liūdi 
žmona Barbara Turaska, sū
nūs Antanas (žmona Robin), 
Petras (žmona Sharon), Vin
cas (žmona Rasa), Motiejus 
(žmona Dawn), Viktoras 
(žmona Maryann), Pilypas bei 
dukra Veronika. Tuip pat 13 
vaikaičių. Šeima nori padė
koti visiems už maldas ir už
prašytas šv. Mišių aukas. Jūsų 
gražūs žodžiai ir atsiminimai 
primena mums, kiek daug 
žmonių gyvenimų Vincas pa
lietė. 

Vincas Turaska daug ke
liavo per pasaulį. Jaunas bū
damas, jis norėjo stoti i kunigų 
seminariją, tačiau neturėjo 
turto - tai įstojo į Lietuvos ka
riuomenę. Aštuonerius metus 
jis ten tarnavo. Per 11 Pasau
linį karą jis gyveno pabėgėlių 
stovykloje. Vėliau- dirbo Vo
kietijoje, anglies kasyklose 

Škotijoje ir nukeliavo į Kana
dą. Tun jis kirto mišką, dirbo 
statybose Edmontono mieste. 
Po 13 metų persikėlė gyventi į 
JAV. Tuda jis jau buvo nu
sprendęs vesti ir turėti šeimą. 

A.a. Vmcas Petras Taraska 

Vincas kurį laiką pagyve
no Niujorke su pusbroliu. Tu
da persikėlė gyventi į Klyvlan
dą, kur jau gyveno jo senas ka
riuomenės draugas. Gavo 
darbą "Picker X Ray Compa
ny" ir ten dirbo iki pensijos, iš 
viso 24 metus. Sulaukęs 51 
metų, jis susipažino su Barbo-

ra ir ją vedė 1966 m. liepos 23 
dieną. Vienas gražiausių daly
kų, kad savo vestuvių dieną jie 
paminėdavo kiekvieną 23 mė
nesio dieną. 

Mūsų tėvelis visada didžia
vosi savo vaikais ir žmona bei 
jos pasiekimais. Dalyvavo vai
kų mokyklų renginiuose, 
skautų, plaukimo ir bėgimo 
varžybose, futbolo, slidinėji
mo ir Klyvlando "Žaibo" 
sporto programose. Stengėsi 
išlaikyti tautinę kultūrą ir rei
kalavo, kad mes, vaikai, lanky
tume šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą, ir šoktume "Gran
dinėlės" šokių grupėje. Pa
dėjo vaikams išmokti lietuvių 
kalbą. Jis buvo griežtas, ir visi 
septyni vaikai išmoko, kaip 
laikytis taisyklių. Kai jis pa
matydavo savo vaikaičius, iš jo 
veido nedingdavo šypsena. 
Ypatingai tada, kai jie vadin
davo jį "Dieduk!". 

Tikėjimas buvo labai svar
bus jo gyvenime, jis kasdien 
kalbėdavo Rožinį ir švenčiau
sios Mergelės Marijos litaniją. 
Buvo dvasinio gyvenimo pa
vyzflys visai šeimai. Vmcas mi
rė š\r. Vincento Ferrer'o var
dadienį. "Sudiev, Tėti, - my-
lim lim " š . , my ... euna 

AUKOJO TĖVI KĖS ŽIBURIAMS 

$380 - A Jucys; $300 - E. 
Stahlkopf; $130- S. Kneitas, D. 
Augaitis; $100 - T. Bilda, B. 
Stanius, A Budrys, N. Nielsen; 
$90 - B. Barisas; $60- B. Stun
džia (spaudos popietės proga); 
$50 - J. Kairiūnas, Amerikos 
lietuvių taryba, R. Chorom.ans
kis, M. Stechyshyn; $30 - B. 
Kvedaras, R. Vilis, V. lndris, V. 
Palilionis, l. Paškauskas, Z. Pet
ryla~ V. Paulionis, V. Lapinskas, 
A. Zemaitis, Ž. Ignatavičius; 
$25 - AR. Kalendra; $20 - G. 
Bijūnienė, V. Paulionis, S. Žu
kas, A.N. Gutauskas, K. Bruo
žis; $10 - K. Žutautas, V. Rai
sys, A. Dziemionas, B. Bočiū
nas, M. Jonikas, S. Paulaitis; $5 
-V.Danyla 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $200 - L. Kuliavas; $150 
- F. Povilauskas, V. Šniuolis; 
$140 - A Bireta, K. ŽOlpis, D. 
Naikauskas, A Povilonis, M. 
Jonikas, T. Bilda; $120-V. Bag
donas, R. Miltenis, S. Gaidaus
kas, V.L. Zubrickas, J. Valaitis, 
E. Barisas; $110 - V. Rociunas, 
B. Januška, A. Minelga, J. 
Smulskis, J. Karalius, A. Kli
čius; $100 - G. Levickas, dr. G. 
Ginčauskas, J. Šimkus, E. Šiš
kus, V. Pečiulis, A Thmošaitis, 
L. Pevcevičius, S. Žukas, V. 
Vaitkus, F. Kantautas, V. Grige
lytė, A. Morkūnas, P.Y. Štur
mas, l. Rose, R. Akelaitis, J. Ki
sielaitis, V. Keturakis, A Jurce
vičius, R. Tumpa, S. Paulaitis, 
G. Laurinaitytė, L Stukas; $90 
-A. Niaura, J. 'fianelis, S. Klio
rikaitis, l. Jakimavičiūtė, D. 
Paškus, V. Jankevičius, E. Stahl
kopf, E. Jasevičius, M. Vierai
tis, V. Paulionis, T. Apanavičius, 
J. Vmgelis, A.N. Gutauskas, M. 
Janeliūnas, G. Krikščiūnas, R. 
Barisa, A.R. Kalendra, dr. S. 
Dubickas, R. Geležiūnas, S. A 
Šileika, G. Šernas, M. Gudjur-

gis, E. ČUplinskas, J. Vėgys, R. 
Kličius, R. Rygelis, V.I. Liš
kauskas, A Aukštikalnis. 

Rėmėjo prenumeratą už 3 
metus atsiuntė: $270 -A V. Sta
nevičius. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką. 

~<ES'''\ l ~l Ja\ S 
ART STUD•O 

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

konsultacijos 
+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-~-~--....""-\"t,"'1.._~- ~".i-e.-.>-<: 

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

(905) 333-5553 

(nuo 1919 metų) 
.& Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.& Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.& Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.& Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

KANDOS LIETUVIU FONDO ZINIOS 

• KLF Turybos susirinkime 
š.m. birželio 24 d. Monika Spū
daitė buvo patvirtinta Turybos 
kooptuota nare. Tuip pat šiame 
susirinkim.e buvo sudaryta KLF 
50-čio sukakties paminėjimo 
komisija. Pagrindinis komisijos 
uždavinys yra įvykdyti KLF 50-
čio sukakties paminėjimą 2012 
metais su tinkamais renginiais/ 
programa. Komisiją sudaro Ka
zimieras Deksnys (pirm.), Ina 
Sungailienė, Gintas Stasiulevi
čius, Monika Spūdaitė ir Dan
guolė Baltrušytė-Sher. Komisi
ja pristatys savo 50-čio pami
nėjimo pasiūlymą kitam KLF 
Tarybos susirinkimui spalio 
mėn. 

• Per antrąjį 2010 m. ket
virti KLF aukojo: $2,000 - PA
RAMOS kredito kooperatyvas; 
$200-A. Laurinaitis; po $100-
č. Kavaliauskas, dr. A Valiulis, 
L. Baumgard, G. Šernas, S. 
Kliorikaitis; po $50 - L. Jurjo
nas ir l. Ehlers. Mirusiųjų atmi
nimui aukojo: $500 - V. Butkus, 
a.a. G. Butkienės atminimui; 
$100-A. Deksnys, a.a. J. Deks
nio atminimui; $50 - l. August, 
a.a. A. Augustinavičiaus atmi
nimui. 

• Nario mokestį $100 įmo
kėjo: V. Sriubišk:is, L. Krikščiū
nas, A Sinilaitė, M. Tu.rc:zyn, A 
Turczyn. L Turczyn, V. Banys, P. 
Dambrauskas ir M. Spūdas. 

• KLF Toronto Maironio 
mokyklos aukštesniųjų lituanis
tinių kursų abiturientams pa
skyrė po $100 dovaną. M. Sun
gaila, jau narys gavo piniginę 
dovaną, o 11 abiturientų tapo 
KLF nariais ir $100 paskirtas jų 
nario mokesčiui. Naujais KLF 
nariais tapo T. Botyrius, P. Gri
gutis, V. Jonuškaitė, A. Kulie
šius, D. Kuliešius, P. Pečiulis, D. 
Ra.manauskaitė, R. Rėkutė, A 
Rudnitsk:y, T. 1tussow ir A Vaš
kevičiūtė. 

• KLF paskyrė 6 premijas 
po $50 Toronto Maironio mo
kyklos 8 kl. abiturientams: V. 
Dzemionaitei, A. 'fiussow, E. 

Gutauskaitei, L. Vilkeliui, V. 
Tatarsky ir E. Zubrickaitei. 
Viena $50 premija buvo paskir
ta Hamiltono vysk. V. Valan
čiaus mokyklos 8 kl. abiturien
tui T. Senkui. 

• KLF išmokėjo paskirtą 
finansinę parainą šioms organi
zacijoms: $3,000 - Kalgario 
lietuvių chorui (dalyvavimo IX 
Dainų šventėje išlaidoms pa
dengti); $1,300-Toronto jauni
mo chorui (dalyvavimo IX Dai
nų šventėje išlaidoms padeng
ti); $1,125 - Londono chorui 
"Pašvaistė" (dalyvavimo IX 
Dainų šventėje išlaidoms pa
dengti); $4,950 - Suvalkų kraš
to lietuvių išeivijos sambūriui 
(dalyvavimo IX Dainų šventėje 
ir "Carassaugos" paviljono 
išlaidoms padengti). 

• Thip pat išmokėjo paskir
tą finansinę paramą šioms prie 
Kanados federacinės valdžios 
registruotoms organizacijoms: 
$3,600-Labdaros fondui (slau
gos namų naujoms lovoms); 
$2,000 - Lietuvos kankinių pa
rapijai (įgarsinimo sistemos at
naujinimui); $2,000 - ŠV. Kazi
miero parapijai-Delbi (sniegui 
nupūsti mašiną); $1,650- Prisi
kėlimo parapijos Jaunimo cho
rui (dalyvavimo IX Dainų šven
tėje išlaidoms padengti); Kana
dos lietuvių bendruomenei -
Krašto valdybai - $90,500 
($79,000 - IX Dainų šventės 
ruošimo išlaidoms padengti; 
$9,000 - lietuviškam švietimui 
Kanadoje; $1,500 - Vasario 16 
minėjimui Toronte; $1,000 -
Kovo 11 minėjimo meninei 
programai Toronte ); $2,000 -
Tautinių šokių grupei "Atžaly
nas" (paremti dalyvavimą Los 
Angeles lietuvių dienose); 
$9,700-chorui "Volungė" (da
lyvavimo IX Dainų šventėje ir 
2010 m. Kalėdinio koncerto 
ruošimo išlaidoms padengti). 
Choras "Volungė" sugrąžino 
2008 metais KLF paskirtus 
$2,000 projekto "Jono Govėdo 
kūrinių išleidimo" darbams. 
Inf. 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 1 6) 233-304 2 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. liepos 14, 28 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. liepos 14, 28 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8
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Toronte - IX Lietuvių išeivijos dainų šventė 
"Daina aš gyvenu" 

Liepos 2-4 d.d. Toronte, ON, įvyko IX išeivijos lietuvių d~ų šventė Daina aš gy
venu. Jos rengėjai- Kanados bei JAV lietuvių bendruomenės, Siaurės Amerikos Lietu
vių muzikų sąjunga; šventės globėjas - Kanados lietuvių fondas. Dainų šventės ruošos 
komitetas į šventę sukvietė daugiau kaip tūkstantį dainininkų iš JAV, Anglijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir Kanados, parengė įdomią programą. Pirmoji diena buvo skirta susirinkusių 
chorų ir šventės vadovų bei rengėjų susitikimams ir pagerbimui, o vakare visi buvo kvie
čiami į dainininko iš Lietuvos Marijono Mikutavičiaus koncertą. Antrąją dieną duris at
vėrė mugė, kurioje savo dirbinius siūlė tautodailininkai, rankdarbių meistrai, 
visuomeninės organizacijos parengė parodas apie veiklą. Vakare - susitikimai ir pokal
biai jaukiame "Dainamiesčio" šurmulyje. Sekmadienį - svarbiausioji šventės dalis, 
prasidėjusi šv. Mišiomis visose Turonto lietuvių šventovėse ir Airport Marriot viešbu
tyje, kur apsigyveno daugelis atvykusių. Sekmadienio popietę - įspūdingas ir jaudinantis 
dainų koncertas. Daugiau apie dainų šventės renginius skaitykite kitame numeryje. Inf. 
Nuotraukose {K. Baliūnaitės) dainą koncerto pabaiga, akimirkos iš M. Mikntavičiaus 
koncerto ir šventės kvieslys Bemoliukas (aut. Andrius Birgiolas) skelbia šventės pradžią 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

.,a.t-~·~ 
DENTAL. • l!mnfiŪ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 

:.. 115 Lakeshore Road E . 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
~ Mississauga, ON L5G 1E5 Mississauga, ON L5N OA5 

~--~ www.watersidedental.ca www.9thlinedcntal.ca 

(~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 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax .u6 236-1809 
Tinklalapis: W\\W.pacelawfirm.com El. pašta~: lawyers@pacel:mfirm.com 

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

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

s utton group· 
assuranc e realty Inc„ 
Brokerage• 

• 'W€PEHOEHT\.Y OY'r'NEDMIO OPERĄTED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resum.'Ction Rd. Toronto O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tet.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JiiSLĮ sutelktas 5. 03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lmma11ita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvią studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

l AUKOS l 
Lietuvių kredito koopera· 

tyvasPARAMApaskyrėmetinę 
auką - $1,600 "Ilemtinių grįži
mo fondui". Nors jau praėjo 20 
metų nuo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, nukentėju
sių nuo sovietinio teroro buvu
sių tremtinių ir politinių kalinių 
padėtis nedaug pasikeitė. Jie 
dar ir šiandien reikalingi mūsų 
pagalbos. Be to, jų organizuota 
ar asmeninė veikla, spauda bei 
prisiminimų knygos stipriai at
sveria buvusių okupantų Įtaką. 

Nuoširdžiai dėkojame PA
RAMAI už dosnią pagalbą -
KLKM dr-jos centro valdyba 

Kunigunda Dervaitienė, 
prisimindama savo šeimos mi
rusiuosius, našlaičių kaimui 
Vaiko tėviškės namai paaukojo 
$100. 

Pagerbdami Otavoje miru
sio a.a. Romualdo Barisos at
minimą, VTN pagalbos fondui 
aukojo: $15 -Adelė Savickas; 
$20 - Albina Šimanskienė, Ella 
Jurgutis; $30 - Re_gina čepon
kus; $40 -Julia ir Erik Jurgutis; 
$50 - Leona Jurjonas, Vytas 
Radžius, Anna ir Renate Lape
nat, Stasė Danaitis; $100 - Juo
zas ir Marle Kandizauskas, Y.D. 
Dargis. Aukas perdavė Joana ir 
Edvardas Barisa. 

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(dcywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plom
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531. 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo· 
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak· 
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Gauta žinia, kad liepos 2 d. 

pop. Benediktas XVI paskyrė 
mons. Gintarą Grušą naujuoju 
Lietuvos kariuomenės ordina
ru. Naujojo vyskupo konsekra
cija bus rugsėjo 4 d. Vilniaus 
arkikatedroje. Sveikiname nau
jąjį vyskupą ir linkime Dievo 
palaimos bei sėkmingos dar
buotės Kristaus vynuogyne. 

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

• Toronto arkivyskupijos 
nurodymu, ateinantį sekmadie
nį Lietuvos kankinių šventovėje 
pamokslą apie misijų veiklą In
dijos Thanjavur vyskupijoje sa
kys misijonierius iš Indijos kun. 
Anandam Lourdu, ir bus daro
ma misijoms antroji rinkliava. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo misijos ilga
metis zakristijonas Adolfas Ka
napka nutarė, kad jau laikas 
perduoti savo pareigas vienam 
iš jaunesniųjų. Nuoširdžiai dė
kojame jam už visą rūpestį ir 
darbą per ilgus šios misijos gy
vavimo metus. 

• Liepos 2 įš Lietuvos kan
kinių šventovės Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Anelė 
'Ii'ečiokienė, 91 m. amžiaus. 

• Liepos 3 iš Lietuvos kan
kinių šventovės palaidoti pele
nai a.a. Aleksandros Dainorie
nės, 96 m. amžiaus, mirusios 
Fort McMurray, Albertoje. 
Liūdi dukra, sūnus, vaikaičiai ir 
provaikaičiai. 

• Liepos 10, šeštadienį, 11 
v.r. iš Delhi Šv. Kazimiero šven
tovės bus laidojami pelenai a.a. 
Jono Kazakevičiaus, 59 m. am
žiaus, mirusio Waterford, Ont. 
Liūdi žmona, sūnūs su šeimo
mis ir visi giminės. 

• Liepos 10, ateinantį šeš
tadienį, įvyks Punsko choro 
"Dzūkija" koncertas-vakarienė 
Anapilio parapijos salėje 6 v.v. 
Koncerto pradžia - 7 v.v., o 8 
v.v. karšta vakarienė. Bilietas 
asmeniui $25. Baras - sunešti
nis. Dėl bilietų ir platesnių žinių 
prašome kreiptis į Romą tel. 
905 568-8530. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje ateinantį 
sekmadienį Mišios vėl bus 
įprastu vasaros laiku 10 v.r. 

• Liepos 11, ateinantį sek
madienį, 11 v.r. Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo misi
jos patalpose rengiamas Puns
ko choro "Dzūkija" koncertas. 
Įėjimas - laisva auka. 

• Anapilio knygyne plati
namos Žodis tap mūsų knygelės, 
naujausia žurnalo Lithuanian 
Heritage laida, knygelės vai
kučiams, įvairios garsaplokštės ir 
vaizdaplokštėje dokumentinis fil
mas "Evangelijos žinia tūkstant
metei Lietuvai" bei automobi
liams lietuviški lipinukai. 

• Jei kas norėtų perimti 
Anapilio knygyno vedimą, 
prašome tartis su Sigita Aušro
tiene tel. 416 767-0529. 

• Mišios liepos 11, sekmad.: 
10 v.r. už a.a. Ritą Jonikaitę
McMillan ir Moniką Jurkšienę; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje liepos 11, sekmad., 
10 v.r. už a.a. Janę ir Petrą Pa
kalkas; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 10, šeštad., 3 
v.p.p. aukotojo intencija. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Susipažinkime - naujasis 
Prisikėlimo parapijos klebonas: 
Br. Juozapas Marija-Laimonas 
Žukauskas, OFM, gimęs 1974 
m. balandžio 24 d. Siauliuose, 
Antano ir Genovaitės Žukaus
kų šeimoje. Tėtis Antanas, gi
męs Močiekų kaime, Rokiškio 
rajone; mamos tėvai kilę iš 
Vaidminių kaimo, Joniškio ra
jone. Turi jaunesnį brolį Justi
ną, kuris baigė JAV Karinio lai
vyno akademiją Ana polyje ir 
tarnauja Lietuvos kariniame jūrų 
laivyne. Br. Jm~zapas baigė vidu
rinę mokyklą Siauliuose. Besi
mokydamas nuo 1989 m. akty
viai dalyvavo Lietuvos skautų 
organizacijoje, įsijungė į Lietu
vos atgimimo sąjūdžio veiklą. 
1992 m. įstojo į atkurtą Kauno 
Vytauto Didžiojo un-tą, kata
likų Teologijos-filosofijos fakul
tetą. Per 1994 m. Kalėdas pasi
prašė priimamas į Pranciškonų 
ordiną. Pranciškonišką naujo
kyną baigė Italijoje. 1999 m. 
užbaigė teologijos studijas ir bu
vo paskirtas pagelbėti pranciš
konams į Prisikėlimo vienuoly
ną Toronte. Čia 2000 m. rugsė
jo 17 d. buvo įšventintas kuni
gu. Nuo 2001 m. pavasario iki 
2004 m. darbavosi Hamiltono 
parapijos klebono pareigose. 
Nuo 2004 m. pavasario iki 2007 
m. žiemos ėjo Kretingos vienuo
lyno vyresniojo pareigas Lietuvo
j e. 2008 m. paskirtas Lietuvos 
Pranciškonų provincijos sekre
toriaus pareigoms. Nuo 2009 m. 
aktyviai dalyvavo atkuriant 
Pranciškonų gimnaziją Kretin
goje, kur ėjo kapeliono ir už
klasinio ugdymo vadovo parei
gas. Per 2010 m. pranciškonų 
kapitulą paskiriamas klebono 
pareigoms Toronto Prisikėlimo 
parapijoje. Tarnystę pradėjo bir
želio 20 d~ pasivesdamas Dievo 
globai ir Sv. Dvasios vadovavi
mui, prašydamas parapijiečių 
maldų ir palaikymo. 

• "Kretingos" stovyklavie
tės stovyklų laikas: lietuviškai 
nekalbantiems vaikams - liepos 
4-17 d.d.; lietuviškai kalban
tiems - liepos 18-31 d.d.; šeimų 
stovykla - rugpjūčio 1-7 d.d. 

• Praeitą sekmadienį mūsų 
parapijoje svečiavosi, pasakė pa
mokslus ir Mišias aukojo svečiai 
kunigai - kun. Stephan Zukas iš 
Bostono ir kun. Paulius Mališka 
iš Montrealio. Jie kartu su savo 
parapijų chorais buvo atvykę 
dalyvauti Lietuvių dainų šven
tėje. Džiaugiamės svečiais ir 
linkime jiems nepakartojamų 
įspūdžių bei dvasinės atgaivos. 

• Parapijos biblioteka dirbs 
ateinantį sekmadienį, liepos 11 
ir rugpjūčio 8 d. šv. Mišių metu. 

• Norintys gauti el.paštu 
Prisikėlimo parapijos žinias re
gistruokitės: prisikelimo.parapija 
@gmail.com. 

• Sveikiname ilgametę mū
sų parapijos dirigentę ir choro 
vadovę Dalią Viskontienę, ga
vusią ordino "Už nuopelnus Lie
tuvai" medalį, pripažįstant jos 
nuopelnus puoselėjant ir garsi
nant pasaulyje lietuvišką kultūrą. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 11: 8 v.r. už a.a. Janiną Sta
nislovienę; 9 v.r. už a.a. Birutę 
Vytienę; 10.45 v.r. už a.a. Vladą 
Ratavičių, už a.a. dr. Aldoną 
Užupienę-Lukienę, už a.a. Van
dą Lapienę; 12.15 v.d. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, liepos 11, 
pamaldų nebus. 

• Kitos pamaldos - sek
madienį, liepos 18, 9.30 v.ryto. 
Pradedant tuo sekmadieniu 
pamaldos vyks 9.30 v.r. kas 
sekmadienį iki 2011 m. birže
lio 26 d. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

liepos 8, ateinantį ketvirtadie
nį, antro aukšto posėdžių kam
baryje. 

• Liepos 23 d., 8.30 v.v. ba
re "Lokys" įvyks vieno žymiau
sių muzikantų Lietuvoje, dainų 
autoriaus ir atlikėjo A. Mamon
tovo akustinis koncertas. Dėl 
papildomos inf. teirautis 416 
532-3311. 

• Ateinantį sekmadienį 
kviečiame visus pietų į Lietuvių 
Namus. Pietūs vyks LN Vytau
to Didžiojo menėje. Popiečių 
metu nemokama mašinų stovė
jimo aikštelė nuo 11 v.r. iki 6 v.v. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos! Galite išsinuomoti mėne
sinę mašinos stovėjimo vietą. 
Dėl papildomos inf. kreiptis 
tel. 416 532-3311. Taip pat ba
ras "Lokys" išnuomojamas įvai
rioms šeimyninėms šventėms. 

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

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Sol. Antano Keblio 89-asis gimtadienis birželio 13. Stovi (iš k.) 
sol. A. Keblys, choro vadovas A.J. Mickus, sol. Elena Grumbi
nienė ir muz. varg. Laurynas Djintcharadze Ntr. D. Juro 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. Nelly Pranskevičiūtė-Lefebvre, 94 metų (žmona a.a. 

Aurele Lefebvre ), mirė birželio 28 d. Liūdi vaikai Aurele (Lise 
Desjardins), Jean (Louise Labelle), Mariette (Angelo Salva
dore), daug vaikaičių ir provaikaičių, dukterėčių ir sūnėnų 
Montrealyje ir Toronte. Velio:gė buvo veikli pensininkų !iamuo
se Blainville, QC. Priklausė Sv. Kazimiero parapijos Sv. Elz
bietos draugijai ilgiau negu kitos narės. Gedulinės Mišios -
Notre-Dame de eAssomption parapijoj, Blainville. Palaidota 
Notre-Dames-des-Neiges kapinėse Montrealyje. Užuojauta 
šeimai. 

Kleb. kun. Paulius Mališka pranešė, kad nuo liepos 11 d. 
kurį laiką atnašaus šv. Mišias Šv. Kazimiero parapijoj sekmadie
niais 12 val. Sveikiname naują kleboną. 

Šv. Onos atlaidai sekmadienį, liepos 25. Šv. Onos draugija 
paruoš kavutę po šv. Mišių. VL 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos choras, oficialiai užbaigęs žiemos veiklą sekmadienį, birželio 
20. Chorvedys/vargonininkas Aleksandras Stankevičius, choristaiJiš k.) pirmoj eilėj: A. Bril
vičienė; antroj eilėj: S. Skučienė, J. Bernotienė, J. Benienė, N. Sukienė, J. Adamonienė, J. 
Adamonytė, G. Ženaitis, J. Kisielius Ntr. V. Lietuvninkaitės 

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. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - A. Vitkienė, $97 
-L. Zitkus. 

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 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

AD.ANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQU E, B R OU ILLETTE , C A STELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l.B. 

Labdaros fondo valdyba 
dėkoja a.a. PALMYROS KU
ČINSKAITĖS testamento 
vykdytojams už 15,000 - pali
kimą Labdaros slaugos na
mams. Nuoširdus ačiū vi
siems, kurie remia mūsų vie
nintelius lietuviškus Slaugos 
namus Kanadoje. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos k.alnos, aukAta kokybė. 

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

(prie Evons} 
Sav ininkas Jurgis Ku/ie!;ius 

Organizacijas kviečiame skelbti savo renginius TŽ tinklala
pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@rogers.com. 




