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Idėjinis kapitalas 
Tartum pro pavasario žiedus prasiskverbę atsistojom 

ant vasaros slenksčio. Dairomės - kas toliau? Ogi atostogų 
laikas prasidėjo. Prieš akis stovyklos, kelionės, kasmet pasi
kartojantys ir niekada nenusibostantys džiaugsmai ir malo
numai. 

JAU nemažai jaunimo stovyklauja, džiaugiasi toje užda
roje bendraamžių ir bendražygių bendruomenėje, kur 
nejučiomis išmoksta gyventi pagal nustatytą programą 

ir veikti kartu, pvz. pagal tautos išmintį "kai du stos, visados 
daugiau padarys". O šitai patirti - nauda neabejotina. Ši
taip yra diegiama bendruomeninė mintis, daugeliui įaugan
ti, pasiliekanti ir naujus veikėjus verbuojanti. Taigi, mažos 
bendruomeninės grupės, kaip stovyklos, yra ir liks svarbios 
vertybės paruošti asmenims, kuriems bet koks savanoriškas 
organizuotas darbas nebus sunkenybė, arba kažkas, kas ne
apsimoka. Šiandien išeivijoje jau sunku bebūtų išvardinti 
lietuviško gyvenimo veikėjus ir vadovus, kurie tam darbui 
nejausdami ruošėsi stovyklose bei kitokiuose organizuotuo
se užsiėmimuose. Šituo per ištisus dešimtmečius sudėtu 
idėjiniu kapitalu galime ir turime lygiai taip pat didžiuotis 
kaip didžiuojamės visas lietuviškas veiklas remiančiais fi
nansiniais fondais. Todėl dėmesys stovykloms ir jose vykdo
moms lietuviškumą diegiančioms programoms neturėtų 
silpnėti, net nebeišlaikant "konkurencijos" su tarptautinė
mis stovyklomis, kuriose už įdėtą pinigą daugiau "fun". Thi 
tiesa, jei į stovyklavimą žvelgtume mums neįprastomis aki
mis. Iš tikrųjų išsilakstyti užsieniuose progų, galimybių ir 
pasiūlų įvairiausių. Tačiau lietuviškos, kaip ir kitų tautų 
bendruomenės stengiasi išlaikyti savo mažąjį pasaulį, suda
rantį sąlygas laisvai puoselėti tautinę kultūrą, stipriausiai 
papildančią žmogaus dvasinius polėkius. O vis tik pasigirsta 
padejavimų, kad stovyklavimo mokestis kasmet kyla ir yra 
per aukštas už tai, kiek vaikas ką tenai gauna. Žinoma, 
esame jau įpratę ieškoti "išpardavimų". Kyla nesmagus 
klausimas: ar tik nepradedame jau visko matuoti pinigais? 

N ORS trumpam nusigręžkim nuo tų liūdnai juokingų 
pasisakymų suprasdami, kad kiekvienam yra vieno
da laisvė dalykus vertinti ir daryti sprendimus. Kaip 

kitaip įsivaizduotume laisvąsias šalis? Kalbant apie vasaros 
stovyklas kaip lietuviškumo stiprintojas, kai tik atostogos 
prasideda, prieš akis iškyla stovyklos Lietuvoje, ir tai tokios, 
kurios jau laisvai pasiekiamos ir į kurias kasmet išeivijos 
jaunimas mielai kviečiamas. Tokiose pabandę stovyklauti 
parsiveža įdomių įspūdžių, užmiršdami ir "hot dogs" nepri
teklių ar kokį neįprastą guolį. Taigi, kam tik įmanoma tegu 
stovyklauja Lietuvoje, tegu susipažįsta su naujais draugais, 
pabūna išskirtinai gražioje, sveikoje gamtoje tarp kvepian
čių pievų ir pušynų. O labai svarbu tikėti, įsivaizduoti ir pa
tirti, kad tokiose organizuotose stovyklose auga ir bręsta 
būsimieji valstybės vadovai-vės, kas vasara vis artyn ateina 
naujoji tėvynės karta, paruošta tautai priimtinu idėjiniu 
pagrindu, pakeičiančiu svetimą. Žinoma, stovyklos ar kiti 
kokie lietuvišką bendrystę stiprinantys užsiėmimai nėra vis
kas, kas darytų reikalingas permainas, tačiau indėlis su lai
ku susidaro žymus. Kudirkiškų idealistų Lietuvai visada rei
kės. Šalia ekonomistų, finansininkų ar politologų reikia ir 
idėjinių valstybės statytojų, atsidavusių žygeivių ir darbuo
tojų, kuriems sava valstybė reikštų daugiau negu jie patys. 
Pirmuoju dvidešimtmečiu į laisvę praskynusių pėdsakai dar 
buvo vos įžiūrimi, nes kiekvieną spaudė šimtai asmeninių 
reikalų - buvo kažkoks ieškojimo laikas. Antrąjį dvidešimt
metį pradėdami patikėkime idėjinio organizuoto jaunimo 
žygiais. Atostogaujant daugiau laiko apie tai pamąstyti -
apie bendrystes, vienybę, gyvenimą kitiems. ČS 
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VASAROS STOVYKLOS Dail. Viktoras Bričkus 

Lietuvos valstybė 
ALGIMANTAS GURECKAS 

"Lietuva - lietuviams" -
su šiuo šūkiu apie 500 Lietu
vių tautinio centro jaunuolių 
žygiavo Vilniuje kovo 11-ąją, 
švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dvidešimt
metį. Toks šūkis papiktino eu
ropinių vertybių ir žmogaus 
teisių gynėjus Lietuvoje. Jį 
neigiamai įvertino Lietuvos 
žmogaus teisių stebėjimo ins
tituto direktorius Henrikas 
Mickevičius, nes, jo nuomone, 
"(„.) tai šūkis, suponuojantis, 
kad tie žmonės laiko Lietuvą 
etninių lietuvių valstybe, o visi 
kiti turbūt - antrarūšiai pilie
čiai. Jie aiškiai propaguoja et
ninės, o ne pilietinės valsty
bės principą, o tai šiuolaiki
niame pasaulyje tikrai nepri
imtina". Jo keistas išvadas 
Drauge kritiškai ir taikliai 
įvertino Romualdas Kriaučiū
nas ("Kas blogai su 'Lietuva -
lietuviams'?", 2010 m. kovo 
31 d.). 

Lietuvos respublika yra 
tautinė valstybė. Lietuvos Ta
ryba 1918 m. vasario 16 d. ak-

tu atkūrė Lietuvą ne kaip luo
minę bajorų valstybę, kokia ji 
buvo prieš jos išdraskymą 
1795 metais, bet kaip tautinę 
lietuvių valstybę. Tokia ji buvo 
atkurta 1990 m. kovo 11 d., 
tokia teisiškai ji liko iki šiol. 
Jos Konstitucijos įvade sako
ma, kad Konstituciją priėmė 
lietuvių tauta, tai reiškia, kad 
valstybės steigiamoji galia pri
klauso jai. 

Lietuvos valstybė negali 
būti kitokia. Ji buvo atkurta, 
kad apsaugotų lietuvių tau
tą nuo jai gręsiančių pavojų ir 
sudarytų jai tinkamas sąlygas 
išlikti, gyvuoti ir klestėti. Lie
tuvių tauta yra Lietuvos vals
tybės pagrindas, jos raison 
d'ėtre, jos egzistencijos pras
mė, kito pagrindo ji neturi ir 
negali turėti. Jei lietuvių tauta 
išnyktų, Lietuvos valstybė pa
sidarytų nereikalinga ir netru
kus žlugtų. Todėl bandymai 
paneigti Lietuvos valstybės 
tautinį pobūdį ją žaloja ir silp
nina. 

Nuo XIX šimtmečio, kai 
Europoje kilo tautinių ir de
mokratinių valstybių kūrimo 

banga, demokratinių valsty
bių tautinis pobūdis užtikrina
mas tuo, kad valstybėje didelę 
daugumą sudaro vienos tau
tos gyventojai. Vyraujanti tau
ta remiasi pastovia tautiečių 
dauguma, o kitų tautybių gy
ventojams pripažįstamos tau
tinių mažumų teisės. Kuriant 
tautines valstybes reikėjo esa
mų valstybių teritorijas taip 
pertvarkyti, kad viename 
krašte būtų užtikrinta vienos, 
vyraujančios tautos absoliuti 
dauguma. Reikėjo kurtinau
jas tautines valstybes (kaip 
Italija, Estija, Latvija, Slo
vėnija), atkurti nauju tautiniu 
pagrindu buvusias (kaip Vo
kietija, Vengrija, Lietuva), pa
naikinti su tautiniu pagrindu 
nesuderinamas senas (Abiejų 
Sicilijų karalystė, Austrijos 
imperija, Sovietų Sąjunga). 
Europos žemėlapis buvo ne 
kartą perbraižomas; iširo dau
giatautės imperijos ir daugu
mos senų ir naujų valstybių 
sienų buvo išvestos pagal tau
tinį principą. 

Nukelta į 14-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVENIME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos visuotinis posėdis 
vyko birželio 28 d. Panevė
žyje. Dalyvavo kardinolas 
A. J. Bačkis, arkivysk. S. Tam
kevičius, vyskupai E. Bar
tulis, J. Boruta, J. Kaunec
kas, J. Matulaitis, R. Nor
vila, J. Ivanauskas, A. Poniš
kaitis, Apaštališkasis nun
cijus Lietuvai arkivyskupas 
Luigi Bonazzi. Posėdis pra
dėtas malda už a.a. Lietuvos 
prezidentą A.M. Brazauską. 
Nuncijus apžvelgė pasibai
gusius Kunigų metus. Gany
toj ai pasidžiaugė Lietuvos 
jaunimo dienomis, vykusio
mis Panevėžyje, aptarė Mi
šiolo nuostatus, numatančius 
galimybę, kad, esant svar
biam pastoraciniam būtinu
mui, vyskupijos Ordinaras 
gali leisti parapijos klebonui 
deleguoti Komunijos dali
jimą pasauliečiams. Sutarta, 
kad šis klausimas paliekamas 
spręsti vietos vyskupui. Pa
rapijų klebonai turi gauti raš
tišką vietos vyskupo sutikimą 
parinktiems ir tinkamai pa
rengtiems asmenims leisti 
dalyti Šv. Komuniją esant 
pastoraciniam būtinumui. 
Posėdžio dalyviai trejų metų 
kadencijai pratęsė kun. Auš
vydo Belieko paskyrimą eiti 
Policijos kapeliono pareigas. 

Nauju Popiežiškosios 
krikščionių vienybės tarybos 
pirmininku pop. Benediktas 
XVI liepos 1 d. paskyrė Ba
zelio vyskupą Kurt Koch, 
kuris šias pareigas perėmė iš 
kardinolo Walterio Kasperio, 
jau sulaukusio 77 m. am
žiaus. K. Koch gimė 1950 m. 
Šveicarijoje, 1982 m. įšven
tintas į kunigus, darbavosi 
parapijoje, po to ilgą laiką 
dėstė įvairias teologines dis
ciplinas Liucernos universi
teto Teologijos fakultete. 
1996 m. buvo įšventintas Ba
zelio vyskupu. 2002 m. K. 
Koch buvo paskirtas Popie
žiškosios krikščionių vieny-

bės tarybos nariu. Šios tary
bos tikslai - pačioje Bažny
čioje skleisti autentišką eku
meninę dvasią pagal Vatika
no 11 Susirinkimo dekretą 
"Unitatis redintegratio" ir 
kitus dokumentus. Antra, Ta
ryba turi megzti dialogo ir 
bendradarbiavimo ryšius su ki
tomis krikščioniškomis Baž
nyčiomis ir jų organizacijomis. 

G8 susitikime Kanadoje 
birželio 25-26 d.d. labiausiai 
išsivysčiusių valstybių vado
vai aptarė tarptautinį saugu
mą, ekonomiką, Afrikos kon
tinentą, apsirūpinimą maistu 
pasaulyje ir "motinų, nauja
gimių bei vaikų sveikatą". 
Pastaruoju klausimu sufor
muluota nuostatų programa, 
pavadinta "Muskoka inicia
tyva". Jos finansavimui jau 
pažadėtas bilijonas dolerių, 
o vėliau numatoma skirti dar 
5-6 bln. Neabejotinai būtina 
kova su motinų, naujagimių 
ir vaikų mirtingumu. Mano
ma, kad kasmet beveik 9 mln. 
vaikų miršta nesulaukę 5 m. 
Tačiau "Muskoka iniciaty
vos" tekste labai ryški už 
abortą pasisakančių grupių 
įtaka. Nors vengiama vartoti 
šį žodį, jos nori, kad abortas 
būtų įrašytas kaip medicini
nė paslauga šalia kitų paslau
gų motinoms ir vaikams. Tik 
nedaugeliu atveju nėštumas 
tiesiogiai grasina motinos gy
vybei ir tenka rinktis tarp 
motinos ir jos nešiojamo vai
siaus gyvybės. Tada Bažnyčia 
neprieštarauja pasirinkimui, 
skelbia Vatikano radijas. Už 
abortus pasisakantiems rūpi 
nuo poabortinių komplika
cijų mirusių (9%, PSO duo
menimis) išgelbėjimas. Ta
čiau dažniausiai tikrieji 
veiksniai būna socialiniai ar 
ekonominiai, tad, reiktų į 

juos reaguoti programomis 
tose srityse, o ne fiziniu emb
riono sunaikinimu. Daugiau 
motinų miršta nuo AIDS 
ir kt. 

Vilniaus arkivyskupijos ordinaro 
v 

Kardinolo Audrio Juozo BACKIO 
laiškas tikintiesiems (2010.01.02) 

BRANGŪS TIKINTIEJI, 
šiomis dienomis gausūs viešų
jų asmenų bei žiniasklaidos 
darbuotojų komentarai apie 
šermenis ir laidotuvių apeigas 
galėjo sukelti nerimo katali
kams, paskatinti abejones ir 
svarstymus, kodėl malda už 
mirusįjį ir kūno palydėjimas į 
kapines ne visur ir ne visada 
atliekamas vienodai. Žinoda
mas, kad net nuoširdūs Baž
nyčios nariai supratimą apie 
liturgiją dažnai įgyja vien iš 
savo patirties, o ne autorite
tingų religinio ugdymo šalti
nių, noriu šia proga bent 
trumpai priminti katalikiškų 
laidotuvių prasmę ir paaiškin
ti apeigų tvarką. 

Laidodama savo narį, 
Bažnyčia meldžiasi už jį, prašo 
Viešpaties, kad velionis būtų 
nuskaistintas ir pasiektų dan
gaus laimę, kuriai kiekvienas 
pakrikštytasis yra pašauktas. 
Kaip sakoma Lietuvos vysku
pų konferencijos 1996 m. pa
skelbtame dokumente Laido
jimo apeigos, Bažnyčia perka
talikiškas laidotuves "gyvu ti
kėjimu švenčia velykinę Kris
taus paslaptį. Ji trokšta, kad 
visi, Krikšto sakramentu įskie
pyti į Kristaus mirtį ir prisikė
limą, drauge su juo per mirtį 
pereitų į gyvenimą, o jų apva
lytosios sielos dabar būtų pa
imtos į dangų ir su palaiminga 
Kristaus atėjimo viltimi lauk
tų kūnų iš numirusių prisikė
limo. Bažnyčia už mirusius at
našauja Eucharistinę Kristaus 
prisikėlimo auką ir meldžiasi 
už juos, kad visų Kristaus kū
no narių vienybėje mirusiems 
išprašytų dvasinę pagalbą, o 
gyviesiems - vilties paguodą". 

Kiekvienas katalikas turi 
teisę būti palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis, nebent jis 
savo noru išsižadėjo Katalikų 
Bažnyčios tikėjimo ar jo gyve
nimo būdas buvo iš esmės ne
suderinamas su šiuo tikėjimu, 
o prieš mirtį nebuvo parodyta 
jokio atgailos ženklo. Pasta
ruoju atveju kunigai turėtų 
atsisakyti aukoti laidotuvių 
šv. Mišias ir atlikti kitas apei-
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gas. Yra numatyti trys suau
gusiųjų katalikiško laidojimo 
būdai. Pirmasis dar plačiai 
praktikuojamas kaimuose -
apeigos, kuriomis atsisveiki
nama su mirusiuoju prie jo 
kūno (karsto), atliekamos šar
vojimo vietoje, bažnyčioje ir 
kapinėse. Antrasis, vis labiau 
tampantis papročiu miestuo
se, - apeigos atliekamos šar
vojimo vietoje ir prie kapo 
duobės. Trečiasis būdas - ap
eigos atliekamos tik šarvoji
mo vietoje arba prie kapo 
duobės. Visais atvejais Bažny
čia ragina prieš ar po palaido
j ima aukoti šv. Mišias už ve
lionį ir kviečia jose gausiai da
lyvauti mirusiojo artimuosius 
ir visą bendruomenę. Apeigų 
tvarka parenkama atsižvel
giant į sąlygas ir tradiciją. 
"Krikščionys turėtų rodyti pa
garbą mirusių tikinčiųjų kū

nams, nes jie buvo Šventosios 
Dvasios buveinėmis, tačiau 
vengti tuščio iškilmingumo" 
(Laidojimo apeigos). Kiek tai 
susiję su Bažnyčios valioje 
esančiais dalykais, nei laido
jimo apeigomis, nei išoriniu 
iškilmingumu neturėtų būti 
išskiriami asmenys ar luomai. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos nuorodose dėl laido
jimo apeigų sakoma: "Gavę 
žinią apie mirtį, ganytajai pri
valo ne tik labai atsargiai ver
tinti kiekvieną mirusįjį ir jo 
mirties aplinkybes, bet ir atsi
žvelgti į namiškių skausmą bei 
krikščioniškojo gyvenimo są
lygas. Ypač tekreipia jie dė
mesį į laidotuvių proga litur
ginėse iškilmėse dalyvaujan
čius ir Evangelijos klausančius 
nekatalikus arba nepraktikuo
jančius, retai bažnyčią lankan
čius ar net visai tikėjimo nete
kusius katalikus. Kunigas vi
siems tebūna Kristaus Evan
gelijos skelbėjas. Todėl tepa
sirenka maldas ir skaitinius, 
labiausiai tinkančius konkre
čiai situacijai. Viena forma 
tinka laidojant uolų kataliką, 
kita - žmogų, pasižymėjusį 

gailestingumo darbais, trečia 
- kai pasikliaujama vien Die-

Zalgirio pergalei - naujas 
pašto ženklas 

Lietuvos paštas, pažy
mėdamas svarbios istorinės 
datos Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės jungtinės ka
riuomenės pergalės prieš 
kryžiuočius(1410 m.) Zalgi
rio mūšyje 600-ąsias meti
nes, išleidžia naują pašto 
ženklą. Jį sukūrė dailininkas 
Robertas Jučaitis. Pašto 
ženklui jis panaudojo žino
mą dail. Marcino Bielski rai
žinį, papildydamas jį Lietu
vos valstybingumo ženklais. 
Istorinis pašto ženklas iš
spausdintas Austrijos spaus
tuvėje 300,000 vienetų laida. 

vo gailestingumu." 
Bažnyčia esant tam tik

roms sąlygoms, apie kurių bu
vimą sprendžia kunigas arba 
vyskupijos ordinaras, leidžia 
su katalikiškomis apeigomis 
laidoti kitų bažnytinių bend
ruomenių pakrikštytuosius, 
savižudžius, viešus nusidėjė
lius. Paminėtina, kad pagal 
bažnytines nuostatas tikin
čiuosius dera informuoti apie 
savižudžio gyvenime reikštą 
prieraišumą tikėjimui, viešų 
nusidėjėlių, įskaitant tuos, ku
rie gyveno neteisėtoje santuo
koje, prieš mirtį parodytus at
gailos ženklus, idant būtų iš
vengta papiktinimo dėl kata
likiškų laidotuvių. Tačiau tra
diciniu posakiu "apie mirusįjį 
gerai arba nieko" reiškiamas 
jautrumas gedintiesiems, ir 
dalykai, kuriuos kunigai suži
no atlikdami sielovados pa
reigas, paprastai verčia susi
laikyti nuo viešo skelbimo kitų 
priežasčių, lemiančių ganyto
jų sprendimus, arba jos paaiš
kinamos tik artimiausiems 
giminėms, kurie asmeniškai 
kreipiasi dėl laidojimo apeigų. 

Katalikų Bažnyčia, žvelg
dama į kiekvieno savo nario 
gyvenimo liudijimą, nenusako 
nei vieno žmogaus amžinojo 
likimo, visus pavesdama Die
vo gailestingumui ir teisingu
mui. Tik vienas Dievas iki galo 
pažįsta žmogaus širdį, jo mo
tyvus ir siekius, jo gerus dar
bus ir paklydimus, o mes mal
daujame Jo gailestingumo 
kiekvienam, pasibeldusiam į 
Dangaus Tėvo namų vartus. 
Kaip dar V amžiuje knygoje 
Apie pagalbą mirusiesiems ra
šė Bažnyčios mokytojas šv. 
vyskupas Augustinas, Bažny
čia meldžiasi už vėles "atmin
dama bendrai visus mirusiuo
sius krikščionis ir katalikus, 
kad ir neminėdama jų vardų. 
Tad, kai nėra tėvų ar vaikų, 
giminių ar draugų, už juos 
meldžiasi visų bendra dvasinė 
Motina. O jeigu nebūtų šitų 
maldavimų, kurie atliekami 
už mirusiuosius su tikru tikė
jimu ir pamaldumu, tai sie
loms nebūtų jokios naudos, 
nors jų bedvasiai kūnai būtų 
ir švenčiausioje vietoje pagul
dyti". Raginu jus nuoširdžioje 
maldoje prisiminti visus jums 
brangius mirusiuosius ir gy
venti krikščionišką gyvenimą, 
kuris žadina viltį susitikti su 
jais Viešpaties Karalystėje. 

Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, Vilniaus arkivyskupas 

metropolitas 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, auklta kokyM. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONrl'O ON 

(prie Evans) 
Savin inkas Jurgis Kuliešius 



Tikrovė kelia naujų iššūkių 
ir problemų 

IRENA DEGUTIENĖ, 
Lietuvos respublikos seimo 

pirmininkė 

Džiaugiuosi galėdama pa
sveikinti Jus visus čia, Lietu
vos respublikos seime. Mums 
didelė garbė, kad įtakingiau
sia Europoje centro dešinės 
Europos liaudies partija savo 
Politinei asamblėjai rengti pa
sirinko mūsų valstybę, o Eu
ropos studijų centras Vilniuje 
rengia konferenciją apie Bal
tijos šalių ateitį. Gražu ir sim
boliška, kad susitinkame Ko
vo 11-osios salėje, kurioje 
daugiau nei prieš dvidešimt 
metų ir buvo atkurta Lietuvos 
nepriklausomybė. Paradoksa
liai skamba, bet tada, prieš 
dvidešimt metų, nemažai 
klausimų dėl mūsų ir visos Eu
ropos ateities rodėsi lengvesni 
ir paprastesni. O šiandieninė 
realybė, nors ir liudija neabe
jotiną nueito kelio pažangą ir 
prasmę, kelia naujų iššūkių ir 
naujų problemų. 

Be abejo, Lietuvos narys
tė Europos sąjungos politinė
j e ir ekonominėje erdvėje 
šiandien nekelia abejonių. Ta
čiau esu tikra, jog šios konfe
rencijos suburtas draugų ir 
bendraminčių ratas, jų išsaky
tos nuomonės suteiks Euro
pos vadovams dar vieną progą 
susipažinti tiek su Baltijos ša
lių integracijos į euroatlanti
nes saugumo struktūras patir
timi, tiek ir su ilgalaike Balti
jos šalių saugumo, politikos ir 
ekonomikos perspektyva. Ne
abejotina, kad įsigilinę į šią 
patirtį Europos politiniai va
dovai daug lengviau suprastų 
egzistencines Baltijos šalių 
saugumo dilemas ir motyvus, 
kodėl mūsų valstybės renkasi 
vienas ar kitas užsienio ir sau
gumo politikos kryptis. 

Pastebime, jog Europos 
partneriai kartais rezervuotai 
ir santūriai vertina mūsų ša
lies įvardijamas grėsmes ir iš
šūkius - ypač užsienio ir sau
gumo politikoje. Nebijokime 
pripažinti: Baltijos šalyse iš 
tiesų kartais vadovaujasi kiek 
kitokia saugumo samprata nei 

Ųkusi Europos sąjungos dalis. 
Siandien svarbu išsiaiškinti, 
kokios priežastys tai lemia, o 
atsakymas į šį klausimą gali 
remtis ir filosofijos istorija. 

IRENA DEGUTIENĖ, 
Lietuvos respublikos seimo 

pirmininkė 

Pasibaigus Šaltajam karui 
Vakarų Europoje įsivyravo 
Imanuelio Kanto kultūrai bū
dinga tarptautinių santykių 
samprata, pagal kurią Europa 
dabar gyvena "amžinosios tai
kos" sąlygomis, o iškylančios 
saugumo problemos turi būti 
sprendžiamos remiantis dau
giašališkumo, abipusio pasiti
kėjimo ir tarpusavio priklau
somybės principais. Net ir tų 
geopolitinių veikėjų, kurių el
gesys dažnai smarkiai prasi
lenkia su europinėmis nor
momis, atžvilgiu Europos są
junga taiko ne bausmių ar 
sankcijų politiką, o siekia juos 
įjungti, susaistyti ar įkalbėti 
keistis. 

Tuo tarpu Lietuva, o ir ki
tos Baltijos šalys, vis dar gyve
na Tomo Hobso kultūros sąly
gomis, kai santykiai su euro
pinių normų nesilaikančiomis 
valstybėmis vertinami per 
konkurencijos ir galios pu
siausvyros prizmę. Tikriausiai, 
tuo ir galima paaiškinti šiek 
tiek prasilenkiantį dialogą, 
kai Europos sąjungai labiau
siai rūpi klimato kaita, huma
nitarinių krizių įvairiose pa
saulio šalyse sureguliavimas 
ar tvaraus ekonominio augi
mo klausimai, o Baltijos šalys 
tebesieka išsivaduoti iš ener
getinės izoliacijos ir tapti vi
savertėmis Europos sąjungos 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 
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ir ypač NATO narėmis. 
Tai atėję ir iš mūsų valsty

bių patirties, ir iš dabarties. 
Energetinis saugumas - pati 
jautriausia ir turbūt pati silp
niausia Lietuvos vieta, nes mus 
šiandien akivaizdžiai veikia 
energetinės ir infrakstruktūri
nės izoliacijos problema. Su
siklostė paradoksali būklė, 
kad Lietuva, būdama aktyvi 
Europos sąjungoje ir NATO, 
kaip ir prieš dvidešimt metų 
važinėja sovietinių standartų 

geležinkeliais, o dujas ir naftą 
perka iš to paties tiekėjo. Bū
tent todėl bendra ES energe
tinė politika - akivaizdus ir 
neatidėliotinas Lietuvos, o 
kartu ir kitų Baltijos šalių pir
mumas. 

Kitas svarbus klausimas -
santykiai su kaimynėmis, ku
rios nėra linkusios laikytis eu
ropinių normų. Deja, tenka 
pripažinti, jog Europos sąjun
ga per du dešimtmečius, pra
bėgusius nuo Šaltojo karo pa
baigos, taip ir nepasiūlė Rusi
jai tokio santykių modelio, 
kuris būtų paskatinęs jos poli
tinę ir ekonominę pažangą 
pagal europietiškų taisyklių 
perėmimo scenarijų. 

Juk negalima laikyti nor
malia nei teisinga būkle, kai 
Rusijos energetikos įmonės -
monopolistės gali iš esmės 
laisvai investuoti į Europos 
sąjungos rinką, tuo tarpu Ru
sijos strateginėse ūkio šakose 
veikia tvirti riboženkliai tie
sioginėms užsienio investici
joms. Tokia būklė verčia vėl ir 
vėl kelti klausimą: ar Europos 
sąjunga turi poveikio svertų 
Rusijos atžvilgiu? Ir kodėl Eu
ropos sąjungos ir Rusijos dia
logas neplėtojamas pagal eu
ropietiškas taisykles? Akivaiz
du, jog Rusijos ekonominė 
modernizacija turi vykti lygia
grečiai su politinės sistemos 
reformomis. Todėl Lietuvos 
požiūriu Europos sąjungos ir 
Rusijos santykiai turėtų būti 
grindžiami teisinio abipusiš
kumo principu, pagal kurį Ru
sija privalėtų laikytis "europi
nių taisyklių" - bent jau tose 
srityse, kuriose ji siekia integ
ralumo su Europos sąjunga. 

Klausimų daug, kai kurie 
iš jų - nuolatiniai panašių su
sitikimų palydovai. Reiškia, 
reikia kalbėtis, reikia keistis 
mintimis ir ieškoti atsakymų. 
Tikiuosi, kad rasti atsakymai, 
kaip ir visos čia išsakytos min
tys bei idėjos, ne tik padės 
spręsti problemas, bet ir pa
ryškins Lietuvos ir kitų Balti
jos šalių raidos viziją, formuos 
ir prisidės prie mūsų politinės 
ir ekonominės pažangos ne 
tik ateinančius dvidešimt me
tų, bet ir ilgesnį laiką. 

(Kalba Europos liaudies 
partijos Europos studijų cent
ro diskusijoje Baltijos laisvė -
ateinantys 20 metų, 2010.V.10, 
Vilnius). TSŽ 

2010.VII.20 Nr. 29 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 

JlaJ SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentės metai 

Lietuvos žiniasklaidoje 
aptariamos Lietuvos prezi
dentės Dalios Grybauskaitės 
prezidentavimo pirmosios 
metinės. Prieš metus dau
giau kaip 68% rinkimuose 
dalyvavusių Lietuvos žmo
nių ją išrinko prezidente. 
Ekonomikos ir finansų spe
cialistė, buvusi Lietuvos vy
riausybės narė bei atsakinga 
Europos sąjungos komisijos 
darbuotoj a, 2009 m. liepos 
12 d. prisiekė tarnauti Lie
tuvai ir jos žmonėms. Per 
pirmuosius metus rinkėjų 
pasitikėjimas prezidente ne
mažėjo, nors būta priekaištų 
už nepakankamą atvirumą 
ir griežtą vadovavimo stilių. 
Net ir buvę priešininkai pri
pažįsta, kad pirmoji Lietu
vos istorijoje moteris - vals
tybės vadovė per metus pa
darė pastebimų darbų. Kaip 
ir buvo žadėjusi, ji pagyvino 
Lietuvos ryšius su rytiniais 
kaimynais Gudija ir Rusija, 
kartu išlaikydama politikos 
horizonte ir bendradarbiavi
mą su Vakarais. Matomos 
kadrų pertvarkos teisėsau
gos ir teismų srityje, valsty
bės saugumo tarnyboje. Kri
tikai nesėkme laiko užsienio 
reikalų ministerio V. Ušacko 
atleidimą, aiškinimąsi dėl 
Afganistano belaisvių kalėji
mo Lietuvoje, praleistą pro
gą susitikti su JAV preziden
tu B. Obama. 

Domina energetikos plėtra 
Lietuvos vyriausybės va

dovo Andriaus Kubiliaus 
kvietimu, Nidoje lankėsi Es
tijos min. pirm. Andrus An
sip. Dvišaliame oficialiame 
susitikime buvo aptarta nepri
klausomos energijos plėtros 
strategija. Abu vadovai suti
ko, kad būtina panaikinti du
jų tiekimo ir pardavimo mo
nopolį, jas atskiriant į dvi at
skiras grandis. Estijos vy
riausybės vadovas patvirtino 
Estijos norą dalyvauti Visa
gino atominės elektrinės sta
tyboje, domėjosi Gudijos 
planais statyti atominę jė
gainę. Svečias teigiamai įver
tino Lietuvos vyriausybės fi
nansinę politiką, padėkojo 
už sveikinimus, Estijai įsive
dus eurovaliutą. Susitikimas 
baigėsi mainais. Lietuvos va
dovas svečiui padovanojo 
marškinėlius su Lietuvos 
krepšinio komandos simbo
liais, Estijos vadovas A. Ku
biliui - Estijos dviratininkų 
komandos marškinius su Es
tijos vėliavos spalvomis. Ki
tas neoficialus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vyriausybių 
vadovų susitikimas vyks rug
pjūčio mėn. pabaigoje Tartu 
(Estija). Trijų valstybių va
dovai Vilniuje suderino laiš
ko JAV prezidentui ir žmo
nėms tekstą. Laiške Baltijos 
valstybių vadovai dėkoja už 
nuoseklų ir tvirtą nepriklau
somybės siekių palaikymą. 

Iždo įplaukos didesnės 
Geros žinios Lietuvos 

ekonomikoje retos. Bet skai
čiai patvirtina, kad pusmeti
niai biudžeto vykdymo pla
nai geresni nei buvo tikėtasi. 
Buvo numatyta per 6 mėn. 
valstybės iždą papildyti 10 
blj. Lt. Pajamų planas viršy
tas 8.3%, daugiausia dėl pri
dėtinės vertės ir pelno mo
kesčių. Bet džiaugtis per 
anksti: šiemet Lietuvos vals
tybės biudžetas tebeliks su 
minusu. Numatyta kartu su 
ES ir kitų valstybių parama 
surinkti šiek tiek daugiau 
kaip 13 blj. Lt, o planuotos 
valstybės išlaidos bus dau
giau kaip 18 blj. Lt. 

Keičiasi vadovės 

Europos komisijos at
stovybei Lietuvoje nuo rug
sėjo mėn. vadovaus Natalija 
Kazlauskienė, pakeičianti 
laikinai dirbusią vadovę Lai
mutę Pilukienę. Natalija 
Kazlauskienė - ekonomikos 
ir socialinių mokslų daktarė 
Europos komisijoje dirba 
nuo 2005 m. Ji yra dirbusi fi
nansų ir žemės ūkio ministe
rijose, kurį laiką buvo Jung
tinių Tautų organizacijos at
stovo Europos regionui pa
vaduotoja. Europos komisi
jos atstovybės yra visose Eu
ropos sąjungos valstybėse. 
Jos praneša žiniasklaidai ir 
visuomenei apie komisijos 
politiką ir sprendimus. 

Lietuvos kariškiui - JAV 
ordinas 

Lietuvos Karinių pajėgų 
pulkininkui Romualdui Pet
kevičiui įteiktas aukščiausias 
karinis JAV apdovanojimas 
- medalis už ypatingus nuo
pelnus. Jis skiriamas už iš
skirtinę tarnybą, ištikimą 
veiklą, pavyzdingą darbą. 
Apdovanojimą svarbiausioje 
sąjungininkų Europos vada
vietėje lietuviui įteikė JAV 
ambasadorė Lietuvoje Anne 
E. Dersere. Pulkininkas Ro
mualdas Petkevičius 2004-
2008 metais dirbo Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone gy
nybos atašė. 

Populiariausi -
socialdemokratai 

"Delfi" tinklalapyje pa
skelbti apklausos rezultatai 
rodo, kad šiuo metu populia
riausia Lietuvoje yra social
demokratų partija, toliau 
mažėjančia tvarka "Darbo 
partija" ir "Tiesa ir Teisin
gumas". Už dabartinę koali
ciją balsuotų tik 6.9% rinkė
jų. Nė vienas šios apklausos 
dalyvis nepalaikė Tautos pri
sikėlimo partijos. Kita atski
ra apklausa rodo, kad mieste 
gyvenantys lietuviai įsitikinę 
- geriausias prezidentas 
buvo V. Adamkus, antroje 
vietoje - D. Grybauskaitė, 
trečioje įrašytas neseniai 
miręs pirmasis nepriklauso
mybę atkūrusios Lietuvos 
prez. A. Brazauskas. SK 
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Hirošima - pirmoji auka 
Prieš 65 metus, rugpjūčio 6 dienos rytą atominė bomba krito ant šio miesto 

GEDIMINAS KUAPIS 

Jau nuo 1945 metų svajojau kada 
nors pamatyti Hirošimą. Net negalė
čiau paaiškinti - kodėl. Gal smalsu
mas, gal noras pamatyti, ką tie dar ne
seniai "neskaldomi" atomai, pagaliau 
suskaldyti, pridarė. Bet tada tos svajo
nės buvo "neįmanomų sapnų skryne
lėje". Žymiai vėliau, 1987 metais, jau 
gyvenant Kanadoje, pasitaikė proga 
tarnybos reikalais nuvykti i Japoniją. 
Konferencija buvo Tok.yo mieste, bet 
taip toli nuskridus planavau, žinoma, 
jau į asmeniškų atostogų sąskaitą, pa
matyti daugiau Japonijos, o kartu ir 
įgyvendinti savo jaunystės svajonę -
pamatyti Hirošimą. 

Faktų .žiupsnil ii 1945 metų 
JAV-jose, padedant įvairių sričių 

ir tautybių mokslininkams, pavyko su
skaldyti atomą. Buvo išbandyta viena 
atominė bomba JAV teritorijoje ir pa
gamintos dar dvi jau grynai karo rei
kalams. Prezidentas H. 'Iluman sutiko 
jas panaudoti Japonijoje, nes tuo metu 
karas Europoje buvo pasibaigęs (abe
joju, ar jas būtų panaudoję Europoje). 
1945 m. gegužės 10-11 dienomis 
"Manhattan projekto" laboratorijoje 
Los Alamos (NM) '1bikinių parinkimo 
komitetas, vadovaujamas dr. J. Robert 
Oppenheimer, pasiūlė Kyoto, Hiroii
mą, Kokurą ir Yokohamą pirmosios 
bombos taikiniais. Karinė vadovybė 
pasirinko Hirošimą. 

Ankstų rugpjūčio 6 dienos rytą 
trys B-29 tipo bombonešiai pakilo iš 
Tinian JAV oro pajėgų bazės ir pasuko 
Japonijos link. Vienas iš šių bombo
nešių, Enola Gay, pilotuojamas pik. 
Paui Tibbets, nešė atominę bombą 
vardu "Little Boy". J apanų radaras 

Paminklas muiems wikams 

juos pamatė savo ekranuose, bet tuo 
metu taupydami kurą, naikintuvus pa
siųsdavo tik pastebėję dideles bombo
nešių grupuotes. Todėl tie trys bom
bonešiai niekieno nekliudomi įskrido 
į Japonijos kontroliuojamą erdvę. Me
teorologiniai duomenys virš Hiroši
mos bombardavimui buvo palankūs, 
todėl atsarginio taikinio buvo atsisa
kyta. Du B-29 nusuko į šaŲ nepasiekę 
Hiroiimos, o trečias, skrisdamas 9,8SS 
m aukštY,je, nustačius tikslų sprogimo 
laiką (apsauginė bombos įranga buvo 
neutralizuota 30 min. anksčiau), bom
bą išmetė 8.15 val. virš Hirošimos 
miesto centro. Bomba sprogo po 57 
sekundžių 600 m aukštY,je. 

Sprogimo metu iškilo jau visiems 
gerai pažįstamas grybo formos debe
sis, pažemėje išsivystė 4000 laipsnių 
(C) karštis, kuris su sprogimo metu iš
vystyta jėga sudegino ir sulygino su 

žeme beveik viską (išskyrus plieno 
struktūras ir betoninius pastatus) 1.6 
km spinduliu. 70-80,000 žmonių žuvo 
sprogimo metu, kiti 70,000 buvo su
žeisti, tūkstančiai buvo pažeisti bom
bos spinduliavimu ir mirė žymiai vė
liau. Sprogimo pasekmės nustebino 
visą pasaulį. bet teko panaudoti dar ir 
antrąją bombą virš Nagasaki, kad pri-

Paminklas muiems 

verstų japonus užbaigti karo veiks
mus. Imperatorius Hirohito rugpjūčio 
14 dieną paskelbė Japonijos kapitu
liaciją. 

Ką mačiau 1987 metais IDrošimoje 
Į Hirošimą važiavau iš Kyoto grei

t,'1oju traukiniu (" Bullet train" arba 
Sinkansen Hrkari, kuris pakeliui susto
jo tik Osakoj) per 2 valandas ir 3 minu
tes. Šie traukiniai yra tokie punktua
lūs, kad pagal jų išvykimą ir atvykimą 
gali nustatyti savo laikrodį. Iš trauki
nių stoties įsėdau į taksi ir per kelioli
ka minučių atsiradau savo užsakyta
me viešbutY,je "Tok.yu Inn". Pasidėjau 
daiktus savo kambaryje ir skubiai, pa
siėmctS tik foto aparatą, išėjau apžiū
rėti Thikos paminklinio parko (Hiro
shima Peace Memorial Park). Mano 
viešbutis, kaip vėliau sužinojau, pasta
tytas maždaug už pusės kilometro nuo 
buvusio atominės bombos sprogimo 
centro, o parkas buvo įrengtas 300 
metrų spinduliu aplink sprogimo cent

pieriaus gervėmis (pasakojama, kad 
bombos spinduliavimo pažeista jauna 
mergaitė Sadako Sasaki tikėjosi sulanks
čiusi 1000 popierinių gervių pasveikti
deja, ji mirė nuo radiacijos 7.aizdų). 

'IRJkos paminklinis muieju 

Parko didžiausias pastatas yra 'Thi
kos paminklinis muziejus, kurį tiks
liau galima būtų pavadinti Atominės 
bombos padarinių muziejumi. Muzie
juje, tik į jį iėjus, akį patraukia didžiu
lis trim.alinis panoraminis planas, ku
riame parodyta bombos padaryta žala 
visame miesto centre. Nelabai daug 
ko likę prie sprogimo centro, o pirmie
ji išlikę pastatai, atrodo, tik už 1.2 km 
ar toliau, nes sprogimo centro rajone 
žala padaryta ne tik aukšta tempera
tūra (apie 4000 e laipsnių), stipria 
sprogimo jėga, bet ir gaisru. O žmo
nės nukentėjo dar ir nuo radiacijos ar 
spinduliavimo. 

Muziejuje įrengti atskiri skyriai, 
kuriuose parodoma nuotraukomis ir 
aprašymais padaryta žala pastatams ir 
žmonėms karščio spinduliais, sprogi
mo jėga ar gaisro metu. Toliau aiškina
mos nukentėjusių gelbėji.m.o, gydymo 
ir aprūpinimo pastangos, piešiniai, 
kaip atrodė bombos sprogimas išliku
siems gyviems, užrašyti jų liudijimai, 
ir prie išėjimo padėta knyga, kurioje 
lankytojai galėjo parašyti savo pasta
bas ir taikos linkėjimus. 'Illip pat mu
ziejuje buvo periodiškai rodomas fil
mas, sudurstytas iš japonų ir ameri
kiečių filmuotų klipų. 

Pasakojama, kad net patys ameri
kiečiai buvo nuste~ ir pritrenkti bom
bos padarinių, todėl japonų darytos 
nuotraukos, ypač fotografuojant su
žeistuosius ir užmuštuosius gyvento
jus, ilgą laiką buvo uždraustos viešai 
rodyti. Peržiūrėjau visus muziejaus 
rodinius, nors kai kurie buvo iš tiesų 
šiurpūs, bet atmintY,je ryškiausiai išli
ko du rodiniai. Pirmasis - tai sulanks
tytas stambios plieninės dvitėjinės si
jos (I-beam) gabalas, kuris tada buvo 
tilto dangos rėmo dalis. Parašai po 
juo aiškino, kad bombai sprogus, di
delis karštis ir jėgos spaudimas pastū
mė šią siją žemyn, o po akimirkos jė
gos banga, atsimušusi nuo vandens 

rą. 'Thn kadaise buvo gana tirštai ap
statytas rajonas, bet bomba viską nu- -
šlavė, net ir paviršiaus žemę nupūtė, 
išlygino. 

'Thikos parkas - tai lyg trikampio 
formos pusiasalis, Įterptas tarp dviejų 
upių, kurios susilieja tuojau už parko 
rajono. Vienintelis išlikęs pastatas 
apie 100 m nuo sprogimo centro buvo 
betono ir plieno statinys, kuriame bu
vo įsikūręs pramonės muziejus, yra 
kitoje upės pusėje. Ji dabar japonai 
vadina Genbaku (atominės bombos 
kupolu), o UNESCO 1949 metais jį 
paskelbė (JAV atstovui protestuojant) 
Pasaulio paveldo vietove. Parke yra 
Taikos varpas, truputį kitoks, negu 
europietiški varpai, nes neturi šerdies, 
o garsą išduoda, kai i varpą stukteli 
įsiūbavęs šalia kabantis rąstas. Toliau 
yra įdomus paminklas žuvusiems -
stambus betoninis lankas, pro kurį iš 
priekio žiūrint matosi Genbaku. To
liau yra Aukuras su amžinąja ugnimi, 
supilta kalva, po kuria ilsisi žuvusiųjų 
(daugiausia, bombos sudegintųjų) 
kaulai - savotiškas piliakalnis. Dar 
yra atskiras paminklas žuvusiems vai
kams, kuris visada būna apkrautas 
jvairiaspalvėmis sulankstytomis iš po-

mroiimos pilis 

paviršiaus, dar įkaitusią siją stūmė 
aukštyn, ir tiesi sija ties tilto galu buvo 
sulenkta į laipto pavidalo formą. Įsi
vaizdavau, kokia stipri buvo atominės 
bombos sprogimo galia, galėjusi tai 
padaryti! Antrasis rodinys mane labai 
sujaudino, todėl ir dabar atsimenu lyg 
vakar matęs. Betoninis laiptas, ant 
kurio matėsi šešėlis ir šalia jo su
lankstyta geležėlė. 'Tui likučiai ant to 
laipto sėdėjusio žmogaus, tikriausiai 

vaiko, kuris kišenėje ar rankoje laikė 
pinigėJ.i. žmogus išgaravo, jo visai ne
liko, liko tik šešėlis. 

Atstatytoji IDrošima 
Iš Taikos parko nukulniavau į 

Hirošimos pilį. Penkių aukštų medinę 
piŲ statydino kunigaikštis (warlord) 
Mori 'Thrumoto 1593 metais. Kiek kar
tų ji buvo sugriauta ar sudeginta, ne
žinau. 1931 metai ji buvo paskelbta 
"tautine brangenybe", o 1945 m. ji 
buvo atominės bombos sugriauta, su
deginta, nušluota. Bet 1958 metais 
pilis buvo atstatyta ir dabar joje yra 
muziejus apie gyvenimą Edo laikotar
piu (1603-1868). Apžiūrėjau visus pen
kis aukštus, bet ką mačiau, dabar jau 
neatsimenu. 

Stoviu maždaug sprogimo centre, 
priešais Genbalm kupolą 

Iš ten pasukau į dabartinės atsta
tytos Hirošimos centrą. Išskyrus jau 
minėtus Genbaku griuvėsius, miestas 
atrodo kaip ir visi milijoniniai did
miesčiai - parduotuvės, užkandinės, 
įstaigos, gyvenamieji namai, beveik 
visi daugiaaukščiai. 'Thčiau pažiūrėjęs 
iš arčiau į parduotuvių ar užkandinių 
užrašus, pastebėjau, kad įsteigimo 
metai pažymėti 1955 ar vėliau. Buvau 
užėjęs ir i gražiai atstatytą katalikų 
katedrą, vadinamą 'Thikos katedros 
vardu. Įdomiu sutapimu, ir Hirošima, 
ir Nagasaki prieškario metu buvo 
krikščionybės centrai budistų ir šin
toistų jūroje. 

Hirošimoje pirmą sykį išgirdau 
akliems pėstiesiems ties gatvių sank
ryža įtaisytą eismo reguliavimo garsi
nę sistemą: škotiška dūdmaišio melo
dija vienai krypčiai, o japoniškai skam
banti melodija kitai krypčiai. Kaip ir 
kituose turistų lankomuose Japonijos 
didmiesčiuose, restoranai ir užkandi
nės lange išstato savo produktų plasti
kines kopijas su pažymėtomis kaino
mis. Įėjus gali užsakyti maistą pagal 
kainas, jei neišskaitai japoniškų pava
dinimų. Mano laimei, niekada nera
dau lange tokių pačių kainų keliems 
produktams. 1llrp kitko, ieškodamas 
pašto dėžės atvirutėms išsiųsti, sura
dau 'Thikos parke mannorinę pašto 
dėžę prie muziejaus - pagalvojau, ši 
turbūt būtų išlikusi ir po sprogimo. 

Kitą dieną dar sugrįžau i 'Thikos 
parką, suskambinau dar sykį Taikos 
varpu, pavaikščiojau ežero pakrante 
stebėdamas, kaip žmogus iš laivo lesi
na gulbių pulkelį, padariau dar porą 
nuotraukų ir tada važiavau į traukinių 
stot~ Ši sykį negavau retai kur stojan
čio Hikari traukinio atgal į Kyoto. Tu
rėjau pasitenkinti ~men Kodama, 
kuris nors ir greitas, bet stoja daugiau 
kartų. Nors mano apsilankymas Hiro
šimoje buvo lapkričio mėnesį, bet oras 
dar buvo šiltas ir saulėta. Apsilanky
mas buvo trumpas, tačiau įspūdžiai li
ko neišdildomi visam gyvenimui. 

(Ntrs. a•toriaus) 



IX Dainų šventės aidai: svečiai, 
renginiai, talkininkai 

1Hs dienas gyvenome šventės nuotaika, skubėjome iš renginio į 
renginį. Būdami kartu šventės atidarymo vakarą M. Mikutavičiaus 
koncerte ar išradingai parengtame Dainamiestyje, tautodailės mu
gėje, pobūvyje "Miško pasaka" ar pagrindiniame Dainos koncerte -
jautėme, kad mus jungia lietuviškos kultūros gija - kartais stipriai ir 

giliai įsirėžusi į mūsų būtį, kartais trapi 
ir trūkinėjanti. Bet tūkstančio balsų 
dainuojamos lietuviškos dainos leido 
pajusti, kad galime būti stiprūs ir vie
ningi, gražūs ir geresni, kai atsiremia
me į kultūrinį ir tautinį tėvų paveldą ir 
vienas į kitą. Sitą įsimintiną šventę ren
gė ne vien dainininkai. Šimtai savanorių 
talkininkų, dešimtys grupių - koncerti
nės aprangos kūrimo, scenografijos, 
apšvietimo, rašytinės informacijos ir fo

T. Ruprecht, Ontario 
parlamento narys, pobū
vyje "Miško Pasaka" 

Atidarymo vakarą lntema
tional Centre susirinkusius 
sveikina Mississaugos mies
to merė Bazei McCallion 

tografijos, lėšų rinkimo ir kitos planavo ne vienerius metus, dirbo 
ištisas savaites, kad renginiai būtų sklandūs, kiekvienas svečias ar 
dalyvis būtų priimtas svetingai. 

Jiems visiems padėkos žodį skiria IX Išeivijos lietuvių dainų 
šventės rengimo komiteto vadovai. (Ntrs. K. BaUūnas-Strumkis) 

BRANGŪS MIELI DRAUGAI, 

Stojome vis~ surėmę pečius, neskaičiuodami valandų, negalvodami apie save, nes ši Šventė 
buvo MŪSŲ ŠVENTĖ, ir MES VISI norėjome, kad ji pasisektų, kad ji būtų kiln~ kad ji būtų 
nuoširdi! MES VISI užtikrinome draugišką lietuvišką nuotaiką, puikų meninį lygį ir svarbiausia 
-MŪSŲ VISŲ UETUVYBĖS ATEITĮ. 

Dėkojame jums VISIEMS už jūsų pastangas, už jūsų darbą ir beatodairišką paramą bei 
pasitikėjimą mumis. DIDŽIUOKITĖS SAVIMI, nes MES VISI padarėme, kad MŪSŲ ŠVENTĖ 
Wiktų visų mintyse ir širdyse daug daug metų. 

Jūsų kopirmininkai jums lenkia galvas, jus apkabina ir jums taria nuoširdų AČIŪ! 
MYLIME! 

RASA ir PAULIUS KURAI, 

Išeivijos lietuvių IX Dainų šventės rengimo komiteto vadovai 

J.... 
TORONTO 

Dainą šventėje visur lydėjo žmonės geltonais marškinėliais - savanoriai talkininkai. Viršuje: 
kairėje - šventinius suvenyrus pardavinėja E. Stravinskas ir L. Stončienė; dešinėje: B. 
Batraks ne tik viena iš mugės organizatorią, bet ir prekiavo joje savo sukurtais papuošalais. 
Viduryje: vakaronę Dainamiestyje žaismingai ir išradingai rengė nemaža talkininkų grupė, 
tarp jų ir Viktoras Remesat, Stasys Kuliavas ir kiti; Dainamiesčio gatvių nuorodos. Apačioje: 
tautodailės mugėje buvo visko: tautodailės ir meno dirbinią, reklamos ir informacijos; 
dešinėje - lankytojų žvilgsnius traukė skulptoriaus G. Repečkos medžio drožiniai Ntrs. SK 

2010.VII.20 Nr. 29 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

__ ....,. KANADOS ĮVYKIAI ..... __ 

Naujas gen. gubernatorius 
David Johnston, Water

loo universiteto profesorius, 
69, yra pasiūlytas naujuoju 
karalienės atstovu Kanadai. 
Dabartinė gen. gubernatorė 
Michaelle J ean savo terminą 
baigia rugsėjo mėnesį. Prof. 
D. Johnston - gerai žinomas 
akademiniame ir politinia
me Kanados gyvenime. Pa
gal išsilavinimą teisininkas, 
jis yra studijavęs Harward, 
Cambridge ir Queen's uni
versitetuose. Vėliau ilgus 
metus dirbo įvairiuose uni
versitetuose vadovaujantį ir 
pedagoginį darbą, yra išlei
dęs nemažai knygų. Politi
niame gyvenime vertinama 
jo parama ir įžvalgos sudė
tingose bylose, Kvebeko bal
savime dėl atsiskyrimo ir kt. 
Prof. D. Johnston turi daug 
garbės vardų, už išskirtinę 
profesinę ir visuomeninę 
veiklą jam suteikti aukšti 
"Kanados ordino" titulai. Jis 
yra žinomas kaip puikus de
rybininkas, siekiantis abipu
sio susitarimo ir aiškumo. 

Konservatorią partijos 
nariai ragina senatą priimti 
biudžeto įstatymą be taisy
mų, nes antraip vyriausybė 
gali reikalauti rudenį rinki
mų. Parlamento nariai balsa
vo už šį biudžetą, bet senato
riai reikalauja kai kurių pa
taisų: jie nenori leisti privati
zuoti Atomic Energy LTD ir 
siūlo kitas pataisas. Siuo me
tu senate konservatoriai ne
turi daugumos, bet netrukus 
padėtis keisis. Šiomis dieno
mis S. Harper, kuris žadėjo 
senatą arba paleisti arba pa
daryti renkamu, paskyrė jo 
nariu dar vieną buvusią kon
servatorių partijos veikėją 
Toronto dailininkę ir politi
nę aktyvistę Salmą Ataullah
jan. Jai pradėjus dirbti sena
te, konservatorių partija šio
je valdymo grandyje turės 
lygiai pusę savo atstovų. 

Karalienės Elžbietos ke· 
lionė į Šiaurės Ameriką jau 
vadinama istorine. Per 9 die
nas ji aplankė 4 Kanados 
provincijas, dalyvavo Kana
dos dienos šventėje Otavoje 
ir kituose renginiuose, susiti
ko su valstybės vadovais, ve
teranais, mokslininkais, vie
tinių gyventojų atstovais. Su 
susidomėjimu karalienė bu
vo sutikta Niujorke Jungti
nių Tu.utų organizacijos po
sėdyje, kur po 52 m. per
traukos pasakė kalbą, ragin
dama valstybes vienytis ko
vai prieš terorizmo apraiš
kas, klimato apsaugos srity
se. O grįžusią į namus Lon
done karalienę pasitiko gera 
žinia apie būsimą pirmąjį 
provaikaitį. Princesės Anos 
sūnus Peter Phillips ir jo žmo
na Autumn, kilusi iš Mont
realio, paskelbė laukiantys 
kūdikio. Princesės Anos vai-

kai - Peter ir Zara vieninte
liai iš karalienės 8 vaikaičių ne
turi jokio karališkojo titulo. 
Jiems gimus, princesė Ana 
atsisakė karališkųjų vardų. 

Keičiasi pagrindinės Ka
nados televizijos vakarinės 
žinių laidos pranešėjai. Il
gametis crv žinių laidos ve
dėjas Lloyd Robertson pra
nešė, kad jis užbaigia savo 
karjerą po 35 darbo metų ir 
pristatė savo pamainą - ta
lentingą ir populiarią žurna
listę Lisa Laflamme. L. Ro
bertson per 35 darbo metus 
ne kartą pripažintas geriau
siu laidų vedėju, 3 kartus ap
dovanotas Gemini premija. 
Jis dažnai buvo politinių 
svarstybų vedėju rinkimų 
dienomis, rengė apžvalgas iš 
Sarajevo ir Vankuverio olim
piadų, kitų valstybei svarbių 
įvykių metu. 

Federacinės vyriausybės 

ministerė Rona Ambrose, 
lankydamasi Mississaugoje 
(ON), pareiškė, kad federa
cinė vyriausybė ketina nusi
kaltimus, ginant šeimos gar
bę, įrašyti į kriminalinių nu
sikaltimų sąrašą. Tučiau vė
liau federacinės vyriausybės 
atstovas patikslino šį priešta
ringą pareiškimą. Jo nuo
mone, bet kokia fizinė prie
varta prieš asmenį, nepri
klausomai nuo jo lyties ar 
amžiaus, kilmės, jau yra kri
minalinis nusikaltimas, kuris 
baudžiamas visu griežtumu. 
Šį pavasarį Mississaugoje tė
vas ir sūnus, nužudę 16-metę 
dukrą ir seserį, nuteisti lais
vės atėmimu. Mergaitė buvo 
nužudyta už atsisakymą vil
kėti tradicinę musulmonių 

moterų aprangą ir paklusti 
kitiems draudimams. Mont
realyje teisme nagrinėjama 
kita panaši byla, kai motina 
vėliau parėjusiai namo duk
rai sužalojo galvą. Kanadoje 
gausėjant imigrantų iš kitų 
pasaulio kraštų, daugėja to
kių nusikaltimų, kurie atsi
nešami iš labai skirtingos 
kultūrinės ir religinės san
klodos kraštų. 

Pasaulio galingiausią 
valstybių vadovų susitikimą 
(G8) birželio pabaigoje 
Huntsville, Deerhurst ku
rorte, jo savininkai tikisi pa
naudoti verslo reklamai. Jie 
paskelbė, kad daugiau kaip 
prieš šimtmetį įsteigtas ku
rorto centras parduodamas, 
tik nemini prašomos sumos. 
Huntsville (ON) apylinkėse 
esanti poilsiavietė turi 2 gol
fo aikštes, šiuolaikiškai 
įrengtas konferencijų sales, 
7 restoranus, grožio ir svei
katingumo saloną, oro uostą 
mažiems lėktuvams. Prieš šį 
tarpvalstybinį susitikimą fe. 
deracinė vyriausybė atnauji
no kelius, pagerino telefonų 
ir interneto ryšį. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
JAUNI SPECIALISTAI -

BEDARBIAI 
Lietuvos darbo birža 

praneša, kad birželio mėne
sį, kaip paprastai, registraci
joje pagausėja jaunų specia
listų, ieškančių darbo. Be
darbiais registruojami jauni 
absolventai, įgiję socialinio 
darbo, socialinės pedagogi
kos, ekonomikos ir verslo va
dybos specialybes Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Lie
tuvos darbo biržos duome
nimis, yra 300,000 registruo
tų bedarbių, bet manoma, 
kad trečdalis yra tik apsime
tantys tokiais, kad galėtų 
1!audotis valstybės parama. 
Zmonės, kurie niekad nebu
vo oficialiai įsidarbinę, gali 
tikėtis 315 Lt socialinės pa
ramos iš valstybės, o neteku
sieji turėto darbo gauna ne
darbo pašalpą. Pagal birže
lio mėnesio statistiką, Lietu
voje yra laisvų 17,500 darbo 
vietų. Darbo pagal specialy
bę ieško 3,500 jaunų lietu
vių, turinčių aukštojo moks
lo diplomus, bet jų netenki
na žemos kvalifikacijos dar
bo pasiūla. Nedarbas Lietu
voje šiuo metu siekia 15%. 

STRASBURGO PAMOKOS 
LIETUVOS TEISMUI 
Lietuvos teismo vadovai 

sulaukė Strasburgo teismo 
eastabos, kad jie pažeidžia 
Zmogaus teisių konvenciją, 
dviejuose teismuose neleis
dami kaltinamiesiems ir jų 
advokatams susipažinti su 
kaltės įrodymų medžiaga. 
Lietuvos teismas tvirtina, 
kad įrodymai buvo slapti, 
operatyvinio pobūdžio, to
dėl buvo nuspręsta jų neat
skleisti. Prieš pora metų iš 
dviejų Kauno gyventojų po
licija atėmė asmeninius šau
namuosius ginklus, nors jie 
turėjo leidimus juos laikyti. 
Strasburgo teismas pripaži
no, kad Lietuvos teismas ir 
policija sutrukdė naudotis 
turima privačia nuosavybe, 
kurią gina valstybės Konsti
tucija, ir apkaltintiesiems 
padarė turtinį nuostolį. 
Strasburgo teismo sprendi
mu, Kauno teismas turi su
mokėti atimtųjų ginklų savi
ninkams baudas bei vienam 
iš kaltinamųjų padengti teis
mo išlaidas. 

DIDESNĖ PARAMA 
ŠEIMAI 

Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija skelbia 
konkursą naujoms parei
goms. Nuo rugsėjo mėn. sa
vivaldybėse dirbs šeimos ir 
vaikų rūpybos koordinato
riai. Jie rūpinsis, kad šeimos, 
auginančios iki 7 metų arba 
specialios priežiūros reika
laujančius vaikus, laiku gau
tų reikiamą ir visą valstybės 
skiriamą finansinę, medikų, 
socialinių darbuotojų, peda
gogų ir kitą pagalbą. Keletą 
mėnesių naujiesiems dar
buotojams atlyginimus mo
kės ministerija, po to savival-

dybės. Numatoma, kad iš 
pradžių dirbs 10 tokių šei
mos rūpybos koordinatorių. 

LIETUVOJE- STUMBRAI? 

Žemaitijoje, Kelmės ra
jone, ūkininkų pora nutarė 
imtis neįprasto verslo -
stumbrų (bison) auginimo. 
Įsigiję 100 hektarų žemės, 
jie atsivežė iš Prancūzijos 
pirmuosius stumbrus ir tiki
si, kad Europoje populiarus 
verslas leis prasigyventi ir 
jiems. Stumbrų priežiūra ne
sudėtinga, jiems reikia paša
ro, vandens ir erdvės. Kita 
bėda - Lietuvoje dar nėra 
veterinarijos gydytojų, suku
riais būtų galima pasitarti 
dėl augintinių ligų ar mity
bos. Stumbrai auga gana lė
tai, tad ir greito pelno jų au
gintojai nesitiki. Bet savo so
dybos kieme jau pradeda 
statyti užeigą, kurioje bus 
galima pasivaišinti stumbrie
nos kepsniais. Šių žoliaėdžių 
galvijų mėsa labai sveika -
baltymų joje daugiau nei 
triušienoje, visiškai neturi 
cholesterolio. Tai vienintelė 
stumbrų ferma Pabaltijyje. 

MELO TRUMPOS KOJOS 
Lietuvoje gausėja klai

dinančios, netikslios rekla
mos. Vien per šių metų pir
mąjį pusmetį už klaidinan
čią reklamą Lietuvos verslo 
bendrovės gavo 300,000 litų 
baudų. Vienas iš didžiausių 
reklamos užsakovų Lietuvo
je telekomunikacijų opera
torius Omnitel 2009/2010 
metais gavo kelias baudas, 
turi sumokėti 200,000 Lt. Pa
gal Lietuvos reklamos įsta
tymą už klaidinančią rekla
mą galima didžiausia bauda 
120,000 Lt bauda, taip pat 
galimas įpareigojimas at
~aukti klaidinančią reklamą. 
Siemet Konkurencijos tary
ba jau gavo beveik pusantro 
šimto skundų dėl neteisin
gos reklamos. 

VAISTINĖ - MIŠKE IR 
PIEVOSE 

Karštos ir sausos vasa
ros dienos - pats darbymetis 
vaistažolių rinkėjams. Kas
dien į Švenčionių vaistažolių 
fabriką jie pristato iki 200 
kg. surinktų ir išdžiovintų 
vaistingųjų augalų. Šiuo me
tu dažniausiai renkamos si
dabražolės, jonažolės, šal
pusniai, čiobreliai, dilgėlių 
lapai, islandinė kerpena, pa
taisų sporos ir kt. Nelengva 
surinkti ir paruošti pardavi
mui pagal reikalavimus vais
tinguosius augalus, bet kai
mo žmonėms tai papildomas 
uždarbis. Už kilogramą me
dumi kvepiančių liepos žie
dų gali būti mokama iki 30 
Lt, vaistingųjų ramunėlių -
23 Lt. Per sezoną patyrę žo
liautoj ai uždirba iki 1000-
3000 Lt. Švenčionių vaista
žolių fabrikas kasmet su
perka ir perdirba iki 15 tonų 
vaistingųjų augalų. SK 

Punsko lietuvių choras "Dzūkija" koncertuoja Wasaga Beach, ON, lietuviams, š.m. liepos 11 d. 

Detroit, MI 
KUN. RIČARDO REP

ŠIO MIRTIES METINĖS. 
Dievo Apvaizdos lietuvių ka
talikų parapijos administrato
rius kun. Ričardas Repšys lie
pos 28 d. vakare, lygiai prieš 
metus, paskendo St. Clair eže
re. Kun. Ričardas penkerius 
metus tarnavo Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje. Buvo 
draugiškas, malonus, visuo
met veide rodydavo gražią 
šypseną kiekvienam. Pirmuo
sius metus dėstė tikybą šešta
dieninėje lietuviškoje mokyk
loje. Vaikučių buvo mylimas. 

Mišioms tarnelių niekad ne
trūkdavo. Jo laidotuvės Kau
ne buvo plačiai aprašytos. Ur
na su kunigo Ričardo Repšio 

Kun. Ričardas Repšys 

Kanados Londono "Pašvaistės" sekstetas IX Dainų šventėje. 
Iš k.: dr. ~~lia Andrulionis-Annstrong, Irena Černius, Mirga 
Bendora1tis, Edmundas Petrauskas, Evelina Petrauskas
Harris, Dalia Mitalas 

Ntr. K. Poškaus 

pelenais buvo palaidota prie 
Gerojo Ganytojo šventovės 
sienos. Velionies kape ir vėlia
va, ir krikšto drabužiai. Lai
dojo Kauno arkivyskupas 
metropolitas S. Tamkevičius. 
Palygino kun. Repšį su misio
nieriumi šv. Brunonu. 

Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas kun. Gintaras 
Jonikas jau yra paskelbęs mir
ties metinių Mišias liepos 31, 
šeštadienį, 5 v.p.p. Maždaug 
tuo laiku a.a. kun. Ričardas 
Repšys atidavė savo žemiškus 
palaikus ežero bangoms. Am
žiną atilsį kun. Ričardui Rep
šiui. R. Ražauskienė 

Hamilton, ON 
KLKMD-JOS HAMIL

TONO SKYRIAUS VARDU 
sveikiname naują Centro val
dybą: pirmininkę - R. Choro
manskytę, vicepirmininkę -
A. Sungailienę, B. Biretienę, 
iždininkę-V. Baliūnienę, sek
retorę - R. Simonaitienę ir A. 
Pleinytę. Linkime sėkmės, iš
tvermės ir pasišventimo tęsti 
pradėtus darbus bei ieškant 
naujų būdų pasitarnauti arti
mui ir Tėvynei. ME 

Montrealio lietuvių choras su vadovu muz. Aleksandru Stankevičiumi dalyvavęs IX Dainų 
šventėje Mississaugoje, ON Ntr. L. Polichauskaitės 

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

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 
(Federalinės valdžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F647 435 7528 E info@milmantasimmigration.com 



Valstybės diena Kalvarijoje 

Šv. Mišiomis už Lietuvos 
valstybę, iškilminga eisena su 
orkestru ir gėlių padėjimu 
prie Laisvės paminklo prasi
dėjo Lietuvos Valstybės - ka
raliaus Mindaugo karūnavi
mo diena Kalvarijoje. Ąžuolo 
vainiku apjuosus Laisvės pa
minklą, jaunieji šauliai davė 
priesaiką, gausiai susirinku
siems kalvarijiečiams koncer
tavo Kalvarijos muzikos mo
kyklos atlikėjai: šokėjai, sak
sofonininkai ir orkestras. Vai
nikavo šventę jau tradicinis 

PERKATE? 

vaikų piešinių konkursas. Ket
virtus metus iš eilės Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos Kalvarijos 
skyriaus organizuojamas vai
kų piešinių ant asfalto kon
kursas kiekvienais metais su
traukia vis daugiau dalyvių. 
Šiemet savo gimtinę Lietuvą 
piešė apie šešiasdešimt 2-17 
m. amžiaus vaikų. Visi daly
viai buvo apdovanoti prizais 
bei pavaišinti ledais. 

Birutė Kažemėkaitė 

TSŽ 

PARDUODATE namą ar butą? 
NORITE SUtlNOTI VERTĘ SAVO 

NEKILNOJAMO TURTO? 
Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

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

sutton group-
assurance realty inc., 
Broke rage• 
• t.ųEl'B'l)ENTl.Y OWN O...,D Cl'ERl\TED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

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 

IŠ LIETUVOS SPAUDOS 

• Baltijos šalyse vienin
telė "Coca-Cola" gėrimų ga
mykla yra Alytuje, ją perkėlus 
iš Estijos. Atsirado naujos 25 
darbo vietos. 

• Palei Afrikos krantus 
piratai nebeužgrobia laivų, 
bet užpuolę paima įkaitus. 
Taip atsitiko ir su AB "Limar
ko" bendrovės laivu "Argo". 
Piratai pagrobė klaipėdietį to 
laivo kapitoną D. Baškirovą. 
Apie tai jo tėvai sužinojo ge
gužės 18 d. Dedamos pastan
gos tarptautinėje plotmėje jį 
išlaisvinti. Pernai prie Nige
rijos krantų buvo nelaisvėn 
paimti penki Lietuvos jūrinin
kai. Dėl jų išpirkimo tikrų ži
nių nėra, bet tie jūrininkai šie
met vėl plaukioja. 

• Klaipėdoje suorgani
zuotas laivų paradas gegužės 
22 d. buvo labai įspūdingas, ir 
tai gali tapti nauja jūrine tra
dicija. 

• Statistikos duomenimis, 
Lietuvoje tik 13 žmonių turi 
daugiau negu 500 ha žemės. 
Kitų spėliojimais, šalyje gali 
būti 200 piliečių, valdančių 
1000 ha ar didesnius ūkius. 

• Šiaulių dainavimo mo
kyklos pasižymi berniukų ir 
jaunuolių chorais. Tai pabrė
žia po choro "Dagilėlis", va
dovaujamo R. Adomaičio, 
koncerto "Saulės" koncertų 
salėje, kuri "lūžo nuo ploji
mų". 

• Vilnietis Dainius Čepas 
alaus gėrimo varžybose pusės 
litro alaus bokalą išgėrė per 
3.16 sekundės. Tapo laimėto
ju, gavo 500 litų, kuriuos čia 
pat su draugais ir išleido. 

• Žalgirio mūšio maketą, 
vadinamą dioramą, pagamino 
Kėdainių rajone, Akademijo
je, gyvenantys sutuoktiniai 
Rimgaudas ir Jūratė Dečiai. 
Jiems tas kainavo pusantro 
tūkstančio litų. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos suvažiavimas įvy
ko Lemonte, IL, Pasaulio 
lietuvių centre. Jį pradėjo 
LB apygardos pirmininkė 
Irena Vilimienė. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Ty
los minute pagerbti amžiny
bėn iškeliavę bendruomenės 
nariai. Prel. Ignas Urbonas, 
neseniai atšventęs 75 metų 
kunigystės sukaktį, sukalbė
jo invokaciją. Prelatui sugie
dota Ilgiausių metų. Praeito 
suvažiavimo protokolą skai
tė valdybos sekr. Zita Litvi
nienė. Pirmininkė padarė 

valdybos pranešimą. Apy
garda jungia 11 LB apylin
kių. Aplankytos beveik visos 
apylinkės. Pirmininkė taipgi 
padėkojo LB apylinkių pirmi
ninkams ir valdybos nariams 
už atliekamus įsipareigoji
mus. Šioje apygardoje iš
rinkti 17 JAV LB tarybos na
rių. Buvo sušauktas jungti
nis LB apylinkių pirmininkų 
ir apygardos valdybos narių 
pasitarimas. Apygardos val
dybos nariai dalyvavo apy
linkių šventiniuose renginiuo
se. Surengtas susitikimo va
karas su Kauno arkivyskupu 
Sigitu Tamkevičiumi, kai jis 
lankėsi Čikagoje. Pirminin
kė taip pat paminėjo, kad 
apygardoje veikia septynios 
lituanistinės mokyklos. LB 
apygardos ižd. Genovaitė 
Treinienė padarė finansinį 
pranešimą. Buvo perskaity
tas ir apygardos revizijos pra
nešimas. Pranešimus taipgi 
padarė LB apylinkių pirmi
ninkai. LB Vidurio vakarų 
apygardos valdybą sudaro: 
pirm. Irena Vilimienė, vice
pirm. Birutė Kairienė, sekr. 
Zita Litvinienė, ižd. Geno
vaitė Treinienė, organizaci
jos reikalams - Angelė Ka
vakienė, kultūros reikalams 
- Algimantas Bamiškis. 

Japonija 
Lietuvos ambasada To

kijuje atidaro savo archyvus 
kino mylėtojams. Šią vasarą 
jie turės progą pamatyti lie
tuvių poezijos dokumentiką, 
apimančią beveik keturius 
dešimtmečius. Birželio 18 d. 
vykusioje pirmoje ciklo per
žiūroje buvo parodyti šeši 
filmai: lietuvių poetinės do
kumentikos pradininko reži
sieriaus Roberto Verbos "Se
nis ir žemė" bei "Šimtmečio 
godos"; Algimanto Grisevi
čiaus "Laikas eina per mies
tą"; Henriko Šablevičiaus 
"Kelionė ūkų lankomis" bei 
"Apolinaras" ir Edmundo 
Zubavičiaus "Jautrumo kaip 
duonos". Šiuose filmuose 
rodoma apie tautos šaknis ir 
būtinas išsaugoti vertybes. 
Kamerinėje kino peržiūroje 
dalyvavo japonų žurnalistai, 
menininkai, Tokijo savival
dybės atstovai, Lietuva susi
domėję kino mėgėjai. Lietu
vos kino vasaros ciklą Toki-

juje organizuoja Lietuvos 
kultūros atstovas bendradar
biaudamas su filmus kūru
siomis kino studijomis. 

Britanija 
Šiame krašte darbo ieš

kojo lietuvių daugiau nei 
praėjusiais metais, kaip rodo 
nauja statistika. Registruotų 
darbuotojų iš Lietuvos pir
mąjį šių metų ketvirtį, lygi
nant su tuo pačiu laiku 2009 
metais, padaugėjo net 46%. 
Didžiausias skaičius darbų 
ieškančių lietuvių per pasku
tinius trejus metus buvo 
2009-ųjų paskutinis ketvir
tis, siekęs 4,645 asmenų. Per 
šių metų ketvirtį Britanijoje 
užregistruota 3,710 žmonių 
iš Lietuvos. Pernai šis skai
čius kas ketvirtį didėjo ir iki 
pabaigos šoktelėjo kone dvi
gubai. 

Australija 
Sydney miesto lietuvių 

Bibliotekos bičiulių būrelis 
birželio 20 d. Lietuvių klubo 
patalpose surengė literatūri
nę popietę apie siaubingąjį 
birželį. Parinkus atitinkamas 
literatūros ištraukas, buvo 
pristatyta tema "Tremtiniai į 
Rytus - tremtiniai į Vaka
rus". Renginį pradėjo biblio
tekos vedėja Jadvyga Buro
kienė, kartu primindama 
liūdną žinią, kad amžinybėn 
iškeliavo darbštus lietuvių 
bendruomenės veikėjas Vy
tautas Patašius. Pastarojo 
netektis prisiminta ir pa
gerbta tylos minute. Rengi
niui vadovavo dr. Vytautas 
Doniela, savo žodyje pabrė
žęs, kad tragiški anuo metu 
įvykiai Lietuvoje buvo birže
lio mėnesį. Pirmoje prog
ramos dalyje buvo perduoti 
gen. Stasio Raštikio dukros 
Meilutės prisiminimai iš Si
biro (abi generolo dukterys 
buvo išvežtos į Sibirą). Iš
traukas iš M. Raštikytės pri
siminimų skaitė Aida Zastars
kytė-Abromas. Jaunų daini
ninkų grupė "Atspindys" pa
dainavo šešias dainas. 

Antroje programos dalyje 
ištraukas iš biografinės kny
gos skaitė Antanas Laukai
tis. Jis į Vokietiją darbams 
buvo išvežtas 1943 metų pa
vasarį. Prieš tai išgyveno 
moksleivių vargus, jaunimo 
gaudymus į vokiečių kariuo
menę. Antrą ištrauką iš savo 
knygos Likimo blaškomi skai
tė Elena Jonaitienė apie pa
bėgėlių pasitraukimą iš Lie
tuvos. Rašytojos Nijolės Jan
kutės-Užubalienės žodžiais, iš
gyveno pragarą, kai pabėgė
lius pasivijo sovietinė armija. 
Poeto Kazio Bradūno eilė
raščius Tremtinio sapnas ir 
Ūkininkai tremtiniai dekla
mavo Arvydas Rupšys. Pa
baigai ansamblis "Atspindys" 
atliko dvi dainas. Programos 
atlikėjams buvo įteikta gėlių. 
Pagrindinė popietės organiza
torė - Dana Skoreikienė. JA 
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IX Išeivijos lietuviq dainų švenUs koncertas prasidijo ui.degus aukurą 

Nuaidėję atsiliepimai 
"Mano sieloj šiandien šventė" 

NIJOLĖ BENOTIENĖ, 
surinkusi ir paruošusi šiuos atsiliepimus 

Kiekvienam žmogui norisi grįžti į tą gyvenimo 
akimirką, kuri primena malonius jausmus, gerą 
nuotaiką, dvasinį pasitenkinimą, kuri buvo nekas
dieniška. Liepos 2-4 d. savaitgalis ir buvo ta akimir
ka, apie kurią norime vėl ir vėl kalbėti, kuriai Ka
nados ir Turonto lietuviai ruošėsi ketverius metus -
tai IX Dainų šventė "Daina aš gyvenu". 

Šventinio pokylio metu vyriausia meno vadovė 
Dalia Viskontienė, džiaugsmingai visus pasveikinu
si ir padėkojusi, prisipažino - "Mano sieloj šian
dien šventė". 

Pateikiame mintis choro dainininkų ar dalyva
vusių šventėje, atsakant į klausimą: 

Kokį įspūdį paliko IX Dainų šventa savaitgalis 
'lbronte? 

••• 
"AMAZING"!!! Puikiai suorganizuota! SMA

GU!! Aš net keletą kartų ir apsiverkiau! Širdyje tik
rai galėjau jausti visą šilumą, meilę ir draugiškumą! 
Aš jaučiuosi tokia laiminga ir didžiuojuosi, kad ga
lėjau prisidėti ir dalyvauti šioje šventėje. Tuip lau
kiu DVD arba video, kad galėčiau dar daug kartų 
pasižiūrėti ir vėl atgal sugrįžti!!! 

Audra Puzerytė-Viskantienė iš Windsoro, ON 

*** 
Nerandu tinkamų žodžių, tiesiog neįmanoma 

apsakyti, kas savo akimis nematė ir negirdėjo. Aš 
asmeniškai dar tebegyvenu tais gražiais įspūdžiais 
ir džiaugsmu, gavusi progos dalyvauti šiame nepa
prasto renginio pasirodyme, susitikti su pažįstamais 
ir draugais, su kuriais teko dainuoti buvusiose dai
nų šventėse. Janina Brazauskienė iš Baltimorės ..... 

Visa šventė buvo FANTASTIŠKA! ĮSPŪDIN
GA! MENIŠKA, TAUTIŠKA, ir t.t. ten buvo visko. 
Aš manau jūs turite stipresnių žodžių savo žodyne 
išreikšti kaip ši šventė atrodė ir kas vyko Hershey 

Chorui atliekant J. Tamulionio dainą Didel galva 
pelieda, scenos erdvėje vyko "gyvas" veiksmas: iš 
permatom11 burbulų ritosi didgalviai pelėdžiukai 

Ntr. D. Puterienės 

Centre sekmadienį, liepos 4 dieną. J. Sideravičiaus, 
jo dukrelių ir žmonos dekoracijos buvo nepaprastai 
įdomios. Viskas atrodė taip realiai, lyg tikrai esame 
prie "Birutės" kalno, prie Baltijos jūros, kartu su 
vaidilutėmis ir Krivių Krivaičiu stovime aplinkau-

Mnz. Nijolė Puranaitė
Benotienė - ne tik viena 
iš 18 dainų šventės diri
gentą. Koncerto progra
moje buvo atliekamos 4 
naujos dainos, kurioms 
choro vadovė, dirigenU 
parašė žodžius 

Ntr. R. Lopez 

kurą. Autentiški Krivai
čio ir vaidilučių drabu
žiai, vaidyba, apeigos 
mūsų vaikams priminė 
tautos istoriją, istorijos 
knygose matytus pa
veikslus. Tuip pat ir CA
NADA GOOSE. Mano 
mylimiausi paukščiai, 
kurie šimtais atskrenda į 
Vasagą kiekvieną pava
sarį ir išskrenda po Pa
dėkos dienos. Nuosta
bus vaizdas žiūrint į 300 
paukščių ir jų V rikiuotę 
padangėje virš ežero. Ir 
ramunėlės su monarch 
drugeliu. Ir tie apskriti 
balionai-kiaušiniai su 
tais paukščiukais-pelė
džiukais, kurie išsiperė-
jo, na, ir choristai. Dieve 

tu mano - 1100 šimtų! O merginos visos vienodos, 
kaip vaidilutės. Pasakiška!!! Orkestras irgi puikiai 
grojo. Thip smagu dainuoti jam pritariant. 

Elena Namikienė iš Wasaga Beach, ON ..... 
Dainos O atsimenu namelį pirmąjį posmą taip 

žavingai atliko jaunutis vaikinas Aras Puodžiūnas -
solistės Anitos Pakalniškytės-Puodžiūnienės sūnus. 
Publika taip atidžiai jojo klausėsi, kad salė kiekvie
nai solisto gaidai buvo visai tyli. Gražiai pasireiškęs 
kituose posmuose, vyrų choras nenurungė šio vai
kino. Faustas Strolia iš čikagos, IL ..... 

Mane labiausiai stebino, tuolab DŽIUGINO, 
CHORISTAI! Jie, norėdami, kad šventė pasisektų, 
viską atliko dideliu užsidegimu, stengėsi paklusti 
kiekvieno dirigento skirtingiems mostams ir reika
lavimams, nuoširdžiai dainavo, ilgos repeticijos me
tu buvo kantrūs. Buvo GERA į juos žiūrėti ir kaip 
vadovei, jie teikė be galo daug energijos ir atpildo! 
Mūsų dainos gniūžtė po ilgos pertraukos pradėjo 
riedėti 2003 m. ir atrodo dabar jau yra smarkiai įsi
bėgėjusi. O riedant prie jos limpa vis nauja energija, 
nauji žmonės, kurie yra pagauti chorinio dainavimo 
magiškumo. Labiausia džiugina, kad prie tos gniūž
tės aktyviai jungiasi mūsų JAUNI žmonės, daina 
užbūrė mūsų jaunimą! Jie šioje šventėje yyravo ir 
tiesiog tryško džiaugsmu!!! O mes su jais! Šioj šven
tėje labai džiugino jaunų kompozitorių, dirigentų, 
organizatorių, dainininkų įnašas. Širdy giliai ir stip
riai jaučiu, kad lietuviškos dainos ugnelė dar ilgai, 
ilgai degs išeivijoje, nes ji jau dabar išsivystė į galin
gą aukurą! Rita Kliorienė iš Klyvlando, OH ..... 

Esu vyresnios kartos iš kaimo kilusi moteris. 
Norėčiau išsakyti savo nuomonę. Buvau sužavėta 
viskuo: ir dainomis, ir organizavimu, juk viskas pra
ėjo sklandžiai ir linksmai. Darbo, jėgų, pasiaukoji
mo įdėta neapsakomai daug. Smulkių trūkumėlių 
visada rasim, jei pradėsim knaisiotis. Klausantis 
žinomų dainų, per kūną ėjo šiurpuliukai, o ašaros 

Ntr. K. Poškaus 

ritosi pačios. Nestabdžiau jų, tai džiaugsmo, o kartu 
ir ilgesio ašaros, jos liks visada mūsų širdyse. Žiūro
vų gal daugiau buvo vyresnio amžiaus ir jų veiduose 
mačiau tą patį - meilę ir šilumą. Daugiausia cho
ristų jauni, jiems tęsti, dainuoti lietuvišką dainą, tik 
nepamirškit ir toliau įtraukti į repertuarą senų dai
nų, nes ir žodžiai, ir melodija - nepakartojami. 

Ona Navickienė iš London, ON 
••• 

Įspūdis paliko GALINGAS. Smagu buvo pabūti 
didelio, skambaus, įvairaus lietuviško choro dalele. 
Suvažiavom visi iš įvairių Pasaulio kampelių su skir
tingom patirti.m ir bagažais, o dainavom tas pačias 
dainas vieningu balsu. Keista buvo, kad, rodos, visi 
aplinkui Turonte kalbėjo lietuviškai. 

Gita Grabame iš Calga.ry, AB 
••• 

Savaitgalis buvo kaip trumpa kelionė Lietuvon. 
Nustebau! Ir keltuvuose, ir visuose viešbučiuose 
mano tėvų brangi kalba išlaikyta išeivijoje jau 62+ 

Programos l dalis. Rytas. Prie Krivių Krivaičio už
kurto Aukuro su vainikais eina jo ugnies saugoto
jos vaidilutis, jaunysUs ir tyrumo simbolis 

Ntr. L Kapuszczak 

metus skambėjo iš visų pusių. Ypatingai smagu 
girdėti ja kalbant jaunimą. Susipažinome su sveti
mais ir pasimatėm su senai nematytais pažįstamais 
iš visų kraštų, kuriuose gyvenome ar kada atosto
gavome. Pvz.: keltuve kalbėjomės su moterimi, kuri 
apgailestavo, kad neturėjome name tags, nes ne 
visus senai matytus pažįstamus vien iš veido a~a
žinti galima. "Tui kas tu?" - paklausiau aš jos. "Zi
butė Zaparackaitė" - atsakė ji. "Tui gi mes susipaži
nome 1966 metais Jaunimo kongrese Čikagoje" -
atsakiau - "Aš esu Daiva Šimonytė-Millerienė, D. 
Naujokaitytės draugė!" Ir taip netyčiomis mes 
radome progą atnaujinti pažintį. 

Daiva Miller iš Indianapolis, IN ..... 
Įspūdis nepakartojamas. Kiekviena tokia šventė 

yra puikus įrodymas, kiek daug reiškia lietuviams 
tradicijos ir .kaip svarbu jų laikytis, kad išsaugotume 
ateities kartoms mūsų nepakartojamos tautos kul
tūros grožį. 

Laima ApanaviB.enė Draugo red. iš Čikagos, IL 

"'** 
AWESOME!!! Draugų ir pažįstamų susitiki

mas ir vieningumas dainoje man paliko didžiausią 
įspūdį. Po visos šventės ir po pokylio atrodytų, kad 
jaunimui būtų užtekę dainų ir kad jie nebeturi ūpo 
daugiau dainuoti. Bet iki ryto jaunimas šimtais bū
rėsi viešbučio Marriott įvažiavime ir toliau dainavo 
ir harmonizavo. Wow. Aš džiaugiuosi, kad ir aš ga
lėjau būti tarpe tokių žmonių, kurie galvoja, kad 
toks spontaniškas, aistringas dainavimas yra SO 
COOL. 

Nukelta į 9-tą psl. 



"Dzūkijos" choro torontiečiai, dalyvavę IX Dainų šventėje su grupės vadove Deimante Gri
gutiene Ntr. A. Minkevičiaus 

Nuaidėję.„ 
Atkelta iš 8-to psl. 

Parodžius savo tėvam tą nufilmuotą spon
tanišką dainavimą per YOU TUBE, mano ma
ma tik nusišypsojo ir pasakė, kad visas tikslas 
tokių švenčių ir yra tokie vakarėliai. Ji sakė, 
kad ji prisimena savo jaunystę ir džiaugiasi, 
kad ir man teko tokią pačią šventės linksmybę 
pajausti. Lina Beržinskaitė iš Klyvlando, OH 

*** 
IX Dainų šventė paliko man su žmona 

neišdildomą įspūdį. Ne svarbu, kad mudu 
grįžome į savo namus tik pirmadienio naktį 
(iš pirmadienio į antradienį) po antros valan
dos ryto. Nepaprastai patriotiški daugelio 
dainų tekstai žavėte žavėjo: V. Bučmienės 
Buvo žodis Lietuva, N. Kersnauskaitės Viena 
šeima - viena tauta ir N. Benotienės Daina aš 
gyvenu, Dainos sparnais ir Nebuvo tai žemė. 
Kaip gražu, kad leidinyje taip tvirtai choristai 
pasisako apie savo meilę lietuviškai dainai, o 
savo džiugesį išreiškia, su savo choru dalyvau
dami tokioje, mus visus vienijančioje IX Dainų 
šventėje. Iš vis šventėje Jūs - rengėjai -
sukūrėte tokią atmosferą, kad lietuvis atsisakė 
savo įgimtų skirtumų ir kiekvienas parodė tik 
savo gerąją pusę, lyg prisitaikydamas prie 
himno žodžių vienybė težydi ... 

Maestro Faustas Strolia iš Čikagos, IL 
*** 

Įdomiausias renginys - dainų šventė. Po 
paskutinės šventės 2006 metais visi galvojom, 
kada tie 4 metai praeis, kai ir vėl galėsim kar
tu sueiti ir dainuoti. Pasirodo laikas bėga labai 
greitai. Visi ruošėmės labai smarkiai ateinan
čiai šventei, o ji taip greitai jau pasibaigė. No
rėjosi, kad sustotų laikas, bet nenutiltų lietu
viškos dainos. 

Viktorija Benotaitė iš Toronto, ON 
*** 

Dainų šventės nuostabiais prisiminimais 
toliau gyvename kasdien. Žiūrėdami į nuo
traukas grįžtam į tą skambią akimirką kartu 
su Jumis ir visais liepos 4-tą dieną Toronte. 
Ačiū už šią šventę!!! Laukiame sekančios ir 
daug, daug, daug kitų! Tuo tarpu toliau dai
nuojame tas dainas, kurios jungia mus visus 
viena lietuviška širdimi! Man smagiausia 
pasidalinti vaikų patyrimais. Iš pradžių kalėme 
dainas, kurias išmokti ir pakartoti buvo sunku, 
trūko šypsenos ir reikėjo prisiversti tam dar
bui. Vėliau, išjungus įdainuotus iš kompiute
rio arba cd's įrašus, kuriuos ponia Dalia 
Mockienė vis parūpindavo, pastebėjau, kad 
vaikai toliau niūniuoja ir dainuoja tas dainas. 
Tada matėsi, kad visas kūnas įsijautė į lietuviš
ką dainą ir su šypsena ir judesiais namuose 
pradėjo skambėti lietuviška daina. Iš tėvų pu
sės ... VALIO! ir AČIŪ! Mūsų vaikų karta 
turėjo progą pamilti lietuvišką dainą ir matyti 
bei pajusti, kad ir jie yra maža dalelė ... vienos 
šeimos ... vienos tautos ... Tai neįkainojama 
dovana vaikam ir įžiebta kibirkštis toliau daly
vauti, bendrauti ir dainuoti lietuviškuose ren
giniuose kartu su kitais lietuviais. Baigdama 

noriu pasidalinti savo 9 metų dukrytės, Arijos 
Simonaitytės žodžiais. Ji pirmą kartą dalyvavo 
Dainų šventėje su "Aušros" choru iš Indiana
polis. Po dainų šventės Toronte ji sakė: - " 
Mama, per sekančią dainų šventę aš noriu 
arba vėl dainuoti, arba būti muzikante or
kestre, arba diriguoti!!!" 
Aleksandra Simonaitienė iš Indianapolis, IN 

*** 
Po koncerto jaučiausi labai laiminga, kad 

mes visi kartu sugebėjome labai gražiai atlikti 
sudėtingas dainas ir kad mes iš toli atvykom 
dainuoti kartu. 

Dalia Armonienė iš Klyvlando, OH 
*** 

Buvo labai šaunu susitikti senus draugus, 
pažįstamus, choristus, pajausti tą buvimo 
kartu nuotaiką ir žinoma pasidžiaugti dainos 
galia. Neapsakomi jausmai užplūsta kartu 
giedant giesmę ar skanduojant Lietuva. 
Nuostabu. 

Birutė Mockienė iš Elizabeth, New Jersey 

Scena iš 11 programos dalies. Diena. Vasaros 
simboliai žydinčios "gyvosios "ramunės ... 

Ntr. D. Puterienės 
*** 

Šventė buvo TIKRA ŠVENTĖ! Iškilmin
ga, aukšto lygio, profesionali, vienu žodžiu 
labai graži. Tikiu, kad iki kitos šventės visiems 
užteks prisiminimų, įspūdžių ir dainos dva
sios. Atrodo panašūs įspūdžiai yra visų. Reikia 
būti dėkingiems visiems prisidėjusiems prie 
šio nuostabaus renginio. Ačiū už sunkų, bet 
labai prasmingą darbą. 

Teresė Ramanauskienė iš Mississauga, ON 
*** 

Jau praėjo kelios dienos po šventės, o aš 
dar plūduriuoju daina aš gyvenu debesyse -
apsvaigęs dainomis! Man truks mėnuo, gal ir 
metai, kol rasiu savo pusiausvyrą. Taigi, man 
įspūdis liko gilus, nepakartojamas ... tikrai! 
Pradedant nuo vadovų pagerbimo vakarienės 
penktadienio pavakary, visą šeštadienį ir už 
vis, šventės sekmadienį. Šiuolaikinio karščio 
dienų bangoje dar džiugiai verdu šventės dai
nomis, jų senais ir naujutėliai sukurtais dainų 
žodžiais. Edm. Petrauskas iš London, ON 

*** 
Aš irgi kartu su Edmundu Petrausku dar 

vis plūduriuoju dainų debesyse, neleisdama 
protui priimti, kad šventė jau baigėsi, bet, 
kaip ir visur gyvenime, vienų darbų pabaiga, 
kitų pradžia. 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniuje Radvilų rūmuo

se atidaryta lietuvių išeivijos 
dailininko Vaclovo Rato-Ra
taiskio paroda, skirta šio dai
lininko gimimo šimtmečiui 
(1910-1973).Vaclovas Ra
taiskis (tikroji pavardė) mo
kėsi Kauno Meno mokyklo
je pas A. Galdiką, vėliau Ita
lijoj e. Jaunasis originalaus 
braižo grafikas priklausė 
meno grupėms Forma, ARS, 
buvo Lietuvos dailininkų 
sąjungos narys. Dal~avo pa
rodose Pabaltijyje, Cekoslo
vakijoje. 1937 m. V. Ratais
kio medžio raižiniai Mairo
nio poemai Jūratė ir Kastytis 
Paryžiaus pasaulinėje paro
doje įvertinti garbės premija. 
Vėliau dailininkas dirbo 
Kauno Vytauto Didžiojo 
muziejaus vadovu. 1944 m. 
karo keliai nuvedė į Vieną, 
iš ten - į Augsburgą, kur 
įsteigė privačią dailės mo
kyklą. V. Ratas skaitė pa
skaitas tarptautinėje Miun
cheno meno akademijoje, 
kūrė iliustracijas savaitraš
čiui Žiburiai, nemažai laiko 
skirdamas lietuvių dailinin
kų darbų leidybai, dalyvavo 
tarptautinėse parodose Bel
gijoje. Persikėlęs į Australiją 
(1949), iš karto pagyvino 
tenykštį dailininkų gyveni
mą, įsteigdamas Sydnėjaus 
grafikos draugiją, atrasda
mas naujus vaizdų raiškos 
būdus. Sunki liga 1966 m. 
neįveikė dailininko dvasios. 
To laikotarpio V. Rato pa
veikslai šviesūs, vyrauja aust
rališki motyvai: vešli gamta 
ir sodrios spalvos, paukščiai, 
čiabuvių gyvenimo scenos. 
Po jo mirties dukra, jau 
anksčiau dėl tėvo ligos pa
likusi baleto sceną, rūpinasi 
tėvo darbų palikimu. Ji su
rengė V. Rato darbų paro
das Niujorke, Čikagoje ir ki
tur. Daugelis šio dailininko 
darbų yra privačiuose rinki
niuose ar muziejuose. Lietu
vos M.K. Čiurlionio muzie
jus turi įsigijęs 21 darbą. Pa
roda "Džiaugsmo dailinin
kas" keliavo po Lietuvos 
miestų parodų sales, sugrą
žindama dar vieno talentin
go dailininko kūrybą gimto
sios Lietuvos žmonėms. 

Tarptautinės architek
tūros akademijos akademi
kas, prof Vytautas Čeka
nauskas mirė, sulaukęs 81 m. 
Jis paliko Vilniuje nemažai 
šiuolaikinės architektūros 
statinių, jau vadinamų klasi
ka. Tai Dailės parodų rūmai 
(Šiuolaikinio meno centras) 
Vokiečių gatvėje, Kompozi
torių sąjungos pastatas, Vy
riausybės rūmai, Šv. Jono 
Basko šventovė ir kiti. Į ar
chitektūrą V. Čekanauskas 
atėjo, baigęs studijas tuome
tiniame Vilniaus dailės insti
tute (dabar dailės akademi
ja), nemažai metų dirbo 
Miestų statybos projektavi
mo institute. Apie šį laiko
tarpį "Bernardinų" tinklala
pyje prisimena kun. V. Aliu
lis, MIC. Apie 1970 m. pro-

jektuojant garsųjį Lazdynų 
gyvenamąjį rajoną Vilniuje, 
vieną žemės lopinėlį V. Ce
kanauskas projekte apvedė 
pieštuku ir užrašė "nenau
dojama žemė". O savo ge
ram draugui tyliai prasitarė, 
kad yra palikęs plotą būsi
mai šventovei pastatyti ... ka
da nors. Tada architektas ne
įtarė, kad dėl neįtikėtinų gy
venimo permainų jam teks 
pačiam projektuoti šventovę 
tame žemės lopinėlyje. 
Šventovė architekto siūlymu 
ir buvo pavadinta jo dvasios 
autoriteto Jono Basko var
du. Turėdamas labai išlavin
tą erdvės ir proporcijų pojū
tį, V. Čekanauskas mielai 
dirbo su skulptoriais. Kartu 
su G. Jokūboniu sukūrė pa
minklus A. Mickevičiui Vil
niuje, poetui vysk. A. Bara
nauskui Seinuose (Lenkija) 
ir kt. Daug metų atidavė pe
dagoginiam darbui, buvo 
Vilniaus Dailės akademijos 
senato narys, garbės profe
sorius. Apdovanotas LDK 
Gedimino IV laipsnio ordi
nu, architektūros Riterio 
auksiniu ordinu. 

Kaunas ir Lietuvos teat
ro visuomenė, žiūrovai atsi
sveikino su St. Ratkevičiumi 
(1917-2010), profesionalaus 
lėlių teatro įsteigėju Lietu
voje. Jaunystėje muzikalus 
iš prigimties vaikinas buvo 
nusprendęs tapti gydytoju, 
bet vėliau apsigalvojo ir pa
suko į Vilniaus konservato
riją. Ten mokėsi vaidybos, 
dainavo Filharmonijos cho
re. Vėliau su žmona Valerija 
išvyko į Klaipėdos dramos 
teatrą, dar po kiek laiko Ma
rijampolėje pradėjo lėlinin
ko karjerą visam likusiam 
gyvenimui. Daug dešimtme
čių St. Ratkevičius buvo 
Kauno lėlių teatro režisie
riumi, sukūrė 40 spektaklių, 
aplankydamas ne tik Lietu
vos kaimus ir miestus, bet ir 
kitas tolimas pasaulio šalis. 
Lietuvos lėlių meistras buvo 
pakviestas dalyvauti tarp
tautinės lėlininkų sąjungos 
darbe. Lietuvos vyriausybė 
1967 m. suteikė Nusipelniu
sio meno darbuotojo vardą, 
Lenkijos - už nuopelnus 
Lenkijos kultūrai skyrė vals
tybinį apdovanojimą. St. 
Ratkevičius 2003 m. apdo
vanotas LDK Vytauto Di
džiojo ordino Karininko kry
žiumi. Didelis jo nuopelnas 
Lietuvos kultūrai ir visuo
menei - išauginta visa lėli
ninkų karta, tęsianti Maest
ro darbus. 

"Parbėg laivelis" taip 
pavadintas tarptautinis et
ninės kultūros festivalis, lie
pos 15-18 d.d. vykęs Klaipė
doje. Jame dalyvavo Belgi
jos, Serbijos, Meksikos ir 20 
Lietuvos etnografinių grupių 
su sava apranga ir muzika. 
Festivalis įrašytas UNESCO 
tarptautinės liaudies meno 
organizacijos kalendoriuje, 
kaip tautų paveldą saugantis 
renginys. SK 
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1-877-525-RC 
1

L www.1·pcul.com 
l 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka ffĮ.t/;I 
TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienq ................... 1.25% 
180-364 dienq .„„„.„„„. 1.25% 
l metų „ .„.„„„.„„.„„„„„„ 1.25% 
2 metų „„„„ „„„„„„„„„„„ 1.50% 
3 metų „.„.„„„.„„.„„„„„„ 1.75% 
4 metų „„„„„„.„„„.„„„„„ 2.00% 
5 mettĮ „„.„„„„„„„„„„„„„ 2.50% 

Taupomoji sąskaita 

ČekitĮ sąskaita iki 

Amerikos doleritĮ 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metq term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1 .. 00% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSJ\ aMras, kintmtis„„„„„„. 2.00% 
RHSP ir RRIFatviras, kintantis.„ 1.25% 
1 metų ..... „ ..... „.„„.„„„.„. 1.65% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„ „ 2.25% 
3 metų „„„„„.„„„.„„ ... „„. 2.50% 
4 metų „„„.„.„.„ .. „.„„.„„. 2.75% 
5 metų „„ ... „„„.„ .. „„ ... „ ... 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
rax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., anlr., treč. 
Ketvirl., penkl. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

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

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

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

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKO~ 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1 metų .„.„„ .. „„ .. „„ .. „ .. „„.„„„„.. 3.50% 
2 1netų „„„„.„„ .. „.„„„„.„„„.„„„ 3.75% 
3 tnetų „„.„„„„„.„„.„„.„„„„.„„„ 4.35% 
4 tnetų .„„„„.„„.„.„„.„„„„„„.„.„ 4. 75% 
5 1netų „.„„„.„„.„.„.„„.„„.„„.„„. 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 
l, 2, 3 metų „„„„„„„„„„„. 3.25% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu„.„„„.„„„„ 3.50% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
" INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ... 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R • .Jareekal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

@RTODONTĖ 
„.„„._ Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0.S„ M.Sc„ O rtho . Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, MSW l CS 

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

1940-qjų okupacijos minėjimas 
Varėnos rajone 

Šauliq sl\jungos nario Aleksandro Barausko 70-lliq žūties metiniq minėjime kalba krašto 
apsaugos ministerė Rasa Juknrnčienė 

Ūtos ir Dubičių kaimuose 
birželio 15 d. vyko Lietuvos 
okupacijos 70-mečio ir pirmo
sios aukos - pasienio polici
ninko, Šaulių sąjungos nario 
Aleksandro Barausko - 70-
ųjų žūties metinių minėjimas. 
Dalyvavo Valstybės sienos ap
saugos tarnybos Varėnos rink
tinės pasieniečiai, Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargy
bos kuopos kariai, Lietuvos 
šaulių sąjungos Alytaus ir Vtl
niaus apskričių šaulių rinkti
nių šauliai ir kitų organizacijų 
bei bendruomenės nariai. 

Į minėjimo vietą Ūtos kai
me atvyko Lietuvos respubli
kos seimo pirmininkė Irena 
Degutienė, Krašto apsaugos 
ministerė Rasa Juknevičienė, 
kiti Lietuvos respublikos sei
mo ir vyriausybės nariai, Vals
tybės sienos apsaugos tarny
bos pareigūnai ir svečiai. Da
lyvavo ir Aleksandro Baraus
ko dukra Ona Marija Brasiū
nienė. 

Sugiedojus Lietuvos him
ną, renginio vedėjas paskelbė 
Lietuvos okupacijos ir trem
ties statistiką: 1940 metų bir
želio 15 d.-1941 metų birželio 
22 d. įkalinta, nužudyta ir iš
tremta 23,000 asmenų; 700 
žuvo per 1941 metų Birželio 
sukilimą. 

1944-1953 metais - suim
ta ir įkalinta 186,000 asmenų; 
ištremta - 118,000; žuvo 20,-
500 partizanų ir jų rėmėjų; la
geriuose ir kalėjimuose žuvo 
apie 25,000; tremtyje žuvo 
28,000 asmenų. 

1954-1986 metais - su
imta ir įkalinta dėl politinių 
motyvų 1,000 asmenų; 1991 
metais ginant Lietuvos nepri
klausomybę žuvo: 23 asmenys 
(Sausio 13-ąją prie Tulevizijos 
bokšto, Krakūnų, Medininkų 
pasienio punktuose, prie 
Aukščiausiosios tarybos), 900 
sužeista ar kitaip nukentėjo. 

'fylos minute pagerbtas 
okupacijos ir genocido aukų 
atminimas. Okupacijos aukos 
pagerbtos trimis garbės sal
vėmis, padėtos gėlės A. Ba
raus.k.o žuvimo vietoje. Lietu
vos respublikos prezidentės 
atsiųstą gėlių vainiką Garbės 
sargybos kuopos kariai išnešė, 
kad padėtų A Barausko amži
nojo poilsio vietoje Perlojos 

Žuvusiojo pasieniečio dukra Ona Marija Brasiūnienė prie 
namo, kuriame 1940 m. buvo Ūtos pasienio sargybos būstinė 

Alytaus šauliai apiiūri pasieniečių naudojamą ginkluotę ir 
spec. priemones 

šventovės šventoriuje. Kalbė
jo svečiai ir nužudytojo pasie
niečio dukra. 

Minint A. Barausko 70-
ąsias žūties metines, vienai iš 
VSAT Pasieniečių mokyklos 
Medininkuose (Vilniaus r.) 
auditorijų suteiktas Aleksand
ro Barausko vardas, o gyvy
bės netekęs pasienietis po 
mirties apdovanotas Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos at
minimo ženklu "Valstybės sie
nos apsaugai - 90". Šį garbin
gą apdovanojimą VSAT vadas 
pik. Vainius Butinas įteikė A 
Barausko dukrai O.M. Bra
siūnienei. 

Vėliau dalyvauta šv. Mi
šiose Švč. Jėzaus Širdies šven
tovėje Dubičių kaime. Po pa
maldų pasieniečiai pakvietė 

apžiūrėti Dubičių kaime įsi
kūrusią VSAT Varėnos rinkti
nės Aleksandro Barausko už
kardą. Čia buvo apdovanoti 
tradicinio bėgimo, skirto žu
vusiam pareigūnui atminti, 
nugalėtojai, grojo orkestras, 
pasieniečiai demonstravo sa
vo naudojamą techniką ir gink
luotę, svečius vaišino lauko 
virtuvėje gaminta grikių koše 
ir arbata. 

Renginio metu nuskam
bėjo puikus sumanymas, kad 
Ūtoje reikėtų įsteigti muziejų, 
kuris primintų 1940 m. birže
lio 15-osios įvykius. 

Gintaras Lučinskas, 
Alytaus apskr. A Juozapavi
čiaus šaulių rinktinės Alytaus 
2-os kuopos šaulys 

(Ntrs. autoriaus) 



Medalis Antanui Gustaičiui 
pagerbti 

EDVARDAS ŠULAITIS 
Senosios kartos mūsų 

tautiečiai gerai prisimena in
žinierių, brigados generolą 
Antaną Gustaitį (1898-1941), 
kuris buvo nepriklausomos 
Lietuvos lėktuvų ANBO 
konstruktorius ir karo aviaci
jos viršininkas. Jis dalyvavo 
nepriklausomybės kovose, ak
tyviai veikė kuriant ir geri
nant Lietuvos karo aviaciją. 
1928-1940 metais A. Gustaitis 
buvo aviacijos sąjūdžio pag
rindinis rėmėjas, iniciatorius 
ir didžiausias autoritetas. Jis 
visokeriopai talkino visuome
ninei organizacijai Lietuvos 
aeroklubui, kuris ugdė lakū
nus, sklandytojus ir kt. Kadan
gi inžinierius priešinosi Lietu
vos okupacijai bei įjungimui i 
Sovietų Sąjungą, buvo perse
kiojamas ir nužudytas Mask
voje 1941 m. spalio 16 d. 

Norėdamas pagerbti šį 
neeilinį žmogų Lietuvos avia
cijos muziejus nukaldino An
tano Gustaičio medalį-visuo
meninio lygio apdovanojimą. 
Jo mecenatu yra Lietuvos 
aeroklubo garbės narys Vy
tautas Peseckas (gim. 1923 
m.), dabar gyvenantis šalia Či
kagos, Beverly Shores (IN) 

miestelyje. Pažymėtina, kad 
jo tėvas Leonardas Peseckas ir 
pats Vytautas yra aviatoriai, o 
pastarasis daugelį metų ak
tyviai dalyvavo ir Amerikos lie
tuvių visuomeninėje veikloje. 

Palaikydamas glaudų ryšį 
su Lietuvos aeroklubu ir avia
cijos muziejumi, praėjusiais 
metais V. Peseckas pasiūlė pa
gerbti transatlantinį lakūną 
Feliksą Vaitkų (1907-1956) ir 
išleisti atitinkamą medalį Gau 
buvo padarytas jo projektas). 
Tučiau šiam sumanymui ne
pritarus, įgyvendintas kitas 
sumanymas ir nukaldintas 
Antano Gustaičio medalis. 
Kaip sakė V. Peseckas, Lietu
voj e buvo nukaldinta (pagal 
S. Ramoškos projektą) dau
giau nei šimtas tokių medalių, 
ir tas darbas kainavo apie 

15,000 litų. V. Peseckas prie 
to prisidėjo maždaug 80%. 

Pats medalis įsteigtas 
2010 m., norint pagerbti di
džiojo Lietuvos aviatoriaus 
atminimą ir pažymėti asme
nis, nusipelniusius ugdant 
Lietuvos aviaciją. Juo apdo
vanojami ir kitų valstybių pi
liečiai, nusipelnę Lietuvos 
aviacijai. Šis medalis papras
tai bus įteikiamas per A. Gus
taičio gimtadienį Qmvo 26 d.) 
arba kita proga. Siemet juo 
apdovanoti 12 asmenų: Vy
tautas Peseckas, Jonas Balčiū
nas, Algirdas Gamziukas, 
Vladas Kensgaila, Algis La
pinskas, Aleksandras Jonušas, 
pik. Stasys Murza, prof. hab. 
dr. Jonas Stankūnas, pik. Ze
nonas Vegelevičius, Vilma 
Jankienė ir Jonas čepas. 

''Gera būti kartu'' - Druskininkų 
miesto šventė 

Gegužės paskutinėmis 
dienomis įvyko tradicinė 
Druskininkų miesto šventė 
"Gera būti kartu". Kaip rašo 
Kr. Platonovienė Druskininkų 
aiduose, šiemet trijų dienų 
programoj e dalyvavo ir sve
čiai iš kaimyninių Gudijos ir 
Lenkijos valstybių. Šventės 
dalyviai turėjo galimybių susi
pažinti su lenkų dailininko A 
Stumilo darbais; svečiai su sa
vo valstybių vėliavomis ir tau
tiniais drabužiais dalyvavo 
šventinėje teatralizuotoje ei
senoje miesto gatvėmis, klau
sėsi koncertų, išbandė jėgas 
sporto varžybose. Pasisekimo 
sulaukė ir "Jaunų tėvų klubo" 
surengtos mažylių šliaužimo 
varžybos "Ropliukai". 

Pirmąją šventės dieną 

Kol kas sportinės karjeros pradžia - tik keturiomis.„ Mažieji 
druskininkiečiai - "Ropliukų" variybų dalyviai 

prie sveikatingumo ir poilsio niui. Paprastai skulptūros ku
centro "Grand Spa Lietuva" riamos jau nebesančių įžymių 
atidengta skulptūra, skirta įžy- žmonių atminimui. Tučiau 
miajam kino ir teatro, televizi- druskininkiečiai panoro pa
jos aktoriui Donatui Banio- gerbti dažną svečią jų mieste, 

.----------------------~ 2008 metais už viso gyvenimo 

nuopelnus kultūrai apdovano
tą ".Auksine gerve" akt. D. Ba
nionį dabar, kol visų mylimas 
aktorius dar gyvena. 

Tud fotografas įamžino tą 
akimirką, kai greta akmeninės 
skulptūros atsisėdo tikrasis 
gyvas D. Banionis. Tuip būna 
nedažnai! Skulptorius M. Jun
čys liko patenkintas savo dar
bu, o pats aktorius D. Banio
nis - savo atvaizdu. O šio su
manymo rėmėjas "Achemos" 
verslovės pirmininkas B. Lu
bys pažadėjo pratęsti įžymių 
kultūros ir meno veikėjų 

Prie sveikatingumo ir poilsio centro ant suolelio du Banioniai skulptūrų galeriją Druski
- skulptūra (aut. M. Junčys) ir tikrasis Donatas Banionis, ninkuose. 
atvykęs i Druskininkų miesto šventę "Gera būti kartu" Parengė SK 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.00% 
1 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 netaikomos) 

1 metų 1.65% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
1 metų iškeičiamos 1.10% 

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

4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.25% 

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

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DOLER I Ų KASD IE NIN IŲ 
PALO KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

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

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 
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 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
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 pareikalavimą 

1------------- 5 metų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimči ai gali 
būti keič iami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www. parama .ca 

. AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmenin is 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 Uždarylo 

L IETUV IŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAM'A 

MM KRED~!! ~1~!';.~~~~~k~~~MA 
PARAMA 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 deta lės tinklalapyje www.creditunioncareers, 
ieškant Current Job Opportunities 
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Zinios iš Lietuvos 
• Pajėgiausi Lietuvos rai

teliai iš Rygoje pasibaigusių 
konkūrų pasaulio taurės var
žybų CSI2*-W parsivežė net 
septynis apdovanojimus. Per
spektyviausias šalies raitelis 
23 metų šiaulietis Benas Gut
kauskas ant prizininkų paky
los užkopė tris kartus, o prieš 
savaitę Lietuvos konkūrų čem
pionu tapęs 49-erių kaunietis 
Rimantas Babrauskas - du. 

• Lietuvos rinktinės te
nisininkams rungtynėse su Ai
rija pakako trijų susitikimų, 
kad užsitikrintų vietą kitame 
Devis taurės varžybų ("Davis 
Cup") rate. Dublin (Airija) 
"Fitzwilliam Lawn Tennis" 
klube Ričardas Berankis ir 
Laurynas Grigelis dvejetų su
sitikime 6:3, 6:3, 6:4 nepaliko 
vilčių J. Cluskey (ATP-1614) 
ir B. King (ATP-615). Bendras 
rungtynių rezultatas tapo 3:0 
- kiti susitikimai tebus forma
lumas, o Lietuva keliauja į ki
tą ratą,:_ 

• Svedijoje užsibaigė vie
na didžiausių Europos regatų 
pagal dalyvių skaičių "Euro
card Round Gotland Race", 
kurioje liepos 7-10 dienomis 
skirtingose klasėse varžėsi dvi 
Lietuvai atstovavusios jachtos 
- "Ambersail" ir "Toj ana". 
"Ambersail", vadovaujama 
kapitono Sauliaus Pajarsko, 
savo klasėje (IRC Charlie) už
baigė ketvirta ir pagal per
skaičiuotą laiką užėmė 7-ą 

• 

vietą. Jachta "Tojana", vado
vaujama kapitono Dariaus 
Gerasimavičiaus, užėmė 11-ą 
vietą (ORC INT ALFA kla
sėje). 

• Stipriausios Lietuvos 
jachtų klasės RS-280 atstovai 
sėkmingai debiutavo ORC 
sportinių laivų Europos čem
pionate Sankt Peterburg. 
Jachta "Levante", vadovauja
ma kapitono Tauro Rymonio, 
varžybose iškovojo sidabro 
medalį, o jachta "Tornado", 
vadovaujama kapitono Aud
riaus Jasinsko, užėmė septin
tą viet~. 

• Sveicarijoje vykusiame 
trečiajame šio sezono plane
tos irklavimo taurės varžybų 
rate ketvirtąją vietą užėmė 
Lietuvos jaunimo amžiaus 
grupės atstovė, trenerio Al
girdo Arelio auklėtinė Dona
ta Vištartaitė. Lietuvos vien
vietininkės laikas baigmėj e, 
kurios pusę nuotolio jai pa
vyko išsilaikyti trečiojoje vie
toje, buvo 7 minutės 43,31 se
kundės. 

• 31-ą kartą Ispanijoje vy
kusiose "Gran Premio Ciudad 
de Vigo" lengvosios atletikos 
varžybose trečiąją vietą vyrų 
5000 m bėgime užėmė Ro
bertas Geralavičius - 14 mi
nučių 29,31 sekundės. Iš de
vynių šioje rungtyje startavu
sių bėgikų užbaigė šeši, o nu
galėjo C. Villamor Castineira. 

VP 

1'EOOS S1'EClllLISTllS 
HIROPODI ROBERTASNEKRAŠAS 

Cl-l!RURGfNI GYDYMA 

11> S !ORŲ P Ų PRI 2:10RA 

+ VATKŲ El ENO 

TAISYMAS ORT PEDI !AIS 

INDĖKLAI 

+ PRJIMAME VISUS 

PLANI IUS DR UDIM 

+ TERILŪ IRA KLAI 

LJGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A CA TER, Ont. TE.L. (905) 648-9176 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. MBX 1X3 Fox: j4 l 6) 233 -3042 

ekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 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 
s3:g* or parcel s3:&* 

* coupon i valid on ly at 'Marguti -Py anka head off1ce. 

Mokyklas jungianti 
šventė 

Hiutenfelde, Rennhofo 
pilies parke liepos 2-3-4 d.d. 
vyko improvizuotos Žalgirio 
mūšio kovos, diskusijos apie 
lietuvių tautinę tapatybę, li
tuanistinį ugdymą užsienyje. 
Jau šeštą kartą lietuviškų sa
vaitgalinių mokyklėlių bend
ruomenės rinkosi į "Drau
gystės tilto" šventę. Renginio 
sumanymas gimė Švedijoje, 
kur pirmasis lituanistinių mo
kyklų sąskrydis vyko 2005 m., 
Stokholmo "Saulės" lituanis
tinėj e mokykloje. Praėjusių 
metų šventė vyko Jungtinėje 
karalystėje, o šiais metais ant
rąkart atkeliavo į Vokietiją. 

Pagrindinis sambūrio tiks
las - aptarti užsienyje gyve
nančių lietuvių vaikų (ir vaikų 
iš mišrių šeimų) švietimo ak
tualijas, pasidalyti pedago
ginio darbo patirtimi, plėtoti 
Europos šalių lietuvių bend
ruomenių ryšius, pradėti ir 
įgyvendinti bendrus projek
tus. Renginį organizavo ak
tyvūs Vokietijos lietuvių bend
ruomenės nariai, lituanistinių 
mokyklų pedagogai, Vasario 
16-osios gimnazijos mokyto
jai, Vokietijos lietuvių jauni
mo sąjungos atstovai. Prie or
~anizacinio darbo prisidėjo ir 
Sveicarijos lietuvių bend
ruomenė. "Draugystės tilto" 
sąskrydžio vadovė - Dalia 
Henke. 

Hiutenfeldas, Rennhofo pilies parkas 

Nukelta į 13-tą psl. 
"Draugystės tilto" dalyvius ir svečius sveikina Vokietijos lie
tuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis 

Susirinkusius pakerėjo jaunojo akordeonisto Martyno Levicko atlikti kūriniai 

------•1111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
„„„„„„1111111111111111111111 

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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Jungtinės karalystės lietuviškų mokyklėlių mokinių prisi
statymas 

Mokyklas jungianti 
šventė 

Atkelta iš 12-to psl. 

Svečių iš aštuonių šalių 
nuo pat penktadienio popie
tės iki savaitgalio pabaigos 
laukė aktyvi, turininga prog
rama. Nuo žaidimų ir koncer
tų iki rimtų diskusijų ir opių 
problemų svarstymo. Nebuvo 
be veiklos nei patys mažiau
sieji, nei jų tėveliai ar mokyto
j ai. Penktadienio pavakare at
vykusiems svečiams surengta 
ekskursija po Romuvos sody
bą - Vasario 16-osios gimnazi
ją, Rennhofo pilį bei jos par
ką. Po trumpos pažinties su 
vietove - iškilmingas "Drau-

gystės tilto" atidarymas. Gie
dant Lietuvos himną buvo pa
keltos Lietuvos, Europos są
jungos bei "Draugystės tilto" 
vėliavos. 

Po Vokietijos lietuvių 
bendruomenės pirmininko 
Antano Šiugždinio ir Vasario 
16-osios gimnazijos direkto
rės dr. Bronės Narkevičienės, 
renginio dalyvių pasveikinimo 
vyko nuotaikingas ir teatrališ
kas svečių prisistatymas. Mo
kytoj ai, tėveliai pasakojo apie 
mokyklėles, patirtus įspūdžius 
keliaujant, mokiniai stebino 
dainomis, muzikiniais gebėji
mais ar eilėmis. 

Šveicarijos lituanistinės mokyklos prisistatymas 
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Žalgirio mūšio improvizacija, rež. Nerijus Gedminas, komp. Gediminas Zujus ir Gediminas 
Tiuchta 

Žalgirio mūšio improvizacijos kariai 

Visiems dalyviams prisi
stačius, pasiekė žinia, jog iš 
Jungtinės karalystės atvyksta 
lietuviai. Atvykę, išvarginti 
ilgos kelionės autobusu, susi
rinkusius nustebino menine 
šokių ir muzikos programa, 
ypač visus pakerėjo jaunojo 
akordeonisto Martyno Levic
ko atlikti kūriniai. Negalėjai 
nesistebėti šio antrus metus 
Londone studijuojančio muzi
kos virtuozo talentu ir kartu 
jausti pasididžiavimą, jog jis -
tavo tautietis. 

Šeštadienį išklausyta Vy
tau to Didžiojo universiteto 
hab. daktaro prof. Egidijaus 
Aleksandravičiaus paskaita 
apie lietuvių tapatybės prob
lemas emigracijoje. Aibę klau
simų turėję tėvai pokalbį su 

profesoriumi pratęsė. Tuo 
metu mokytojai klausėsi 
VDU daktarės Ingridos Bal
čiūnienės pranešimo "Proble
miniai lietuvių kalbos įsisavi
nimo aspektai". Per šį laiką 
nenuobodžiavo ir moksleiviai, 
jiems buvo skirta įdomi kūry
binė užduotis. Kadangi šiemet 
minimas Žalgirio mūšio 600 
metų jubiliejus, šios datos ne
pamiršo ir "Draugystės tilto" 
organizatoriai. Vaikai rengėsi 
vakaro pasirodymui - impro
vizuotam Žalgirio mūšio vai
dinimui. Po rimtų diskusijų ir 
pokalbių sąskrydžio dalyvių 
laukė kelionė į Heidelbergo 
miestą, o vėliau -S vakaronė 
su folklorine grupe "Pasagė
lė" iš Vilniaus. 

Gerokai sutemus prasi-

dėjo "Žalgirio" mūšio impro
vizacija, kurią režisavo Neri
jus Gedminas. Jam talkino 
kompozitorius Gediminas 
Zujus bei Gediminas Tiuchta. 
Tai buvo tikrai spalvingas, įtai
gus ir meniškas vaikų pasiro
dymas. Mūšio dalyviai vilkėjo 
"šarvus", dangstėsi skydais, 
rankose nešė ietis ir tų laikų 
simboliais išpieštas vėliavas, 
tad tikrai galėjo pasijusti Žal
girio mūšio kariais ir laimėto
jais. Po Žalgirio mūšio vaikai 
ir suaugusieji rinkosi žiūrėti 
įspūdingo ugnies pasirodymo, 
kurį atliko Vasario 16-osios 
gimnazistė Gerda Ekindorf. 
Dalyviai dar ilgai vakarojo 
prie degančio laužo, dainavo, 
kalbėjosi, dalijosi įspūdžiais. 

Sekmadienį šventės daly
viai perdavė "Draugystės tilto 
2011" vėliavą Airijos lietuvių 
bendruomenei. Kupini malo
nių įspūdžių atsisveikino iki 
kitų metų vasaros Dubline. 

Šio renginio rėmėjai -
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenė. Už visokerio
pą pagalbą esame dėkingi 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetui, Lietuvių išeivijos 
institutui bei Vasario 16 gim
nazijai. Taip pat renginio pri
vatiems rėmėjams iš Lietuvos 
ir Vokietijos: Klasmann & 
Deilmann, dviračių firmai 
"Fahrrad Nielandt", Klaipė
dos turizmo ir kultūros infor
macijos centrui bei vizualaus 
dizaino firmai "Longa". 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) "Draugystės tilto" 

"Draugystės tilto" šventės dalyviai Hiutenfelde, Rennhofo pilyje š.m. liepos 2,3,4 d.d. organizatoriai 

Pati prigi.mtis visus to moko, ir kiekvienas beveik iš motinos krūtinės įgauna polinkį į savąją kalbą -ją vartoti, išlaikyti ir puoselėti. (M. Daukša) 
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"Dainos" choro dirigentei ir mokytojai LILIJAI 
TURŪTAITEI, jos 

MAMAI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
vidinės ramybės linki -

Toronto pensininkų klubo valdyba 

Nuoširdžiai užjaučiame ir kartu giliai 

liūdime ASTRAI SKUPAITEI-TATARSKY ir 

jos šeimai staigiai netekus Lietuvoje tėvelio ir 

senelio 

a.a. SIGITO SKUPO 
'Tugul ilsisi jis ramybėje ir Dievo palaimoje -

Visų draugų ir artimųjų leimos 

Lietuvos valstybė 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Daugiausia tai vyko po 
karų, bet kartais tautos atsi
skyrė taikiai: taip 1905 metais 
Norvegija atsiskyrė nuo šve
dijos, 1993 metais atsiskyrė 
čekija ir Slovakija. Europoje 
netautinėmis valstybėmis liko 
Šveicarija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina. 

Prieš Lenkijos ir Lletuvos 
Abiejų tautų respublikos pa
dalijimus Lietuvos Didžioji 
kunigaikštystė apėmė lietuvių 
ir gudų žemes. Atsikurianti 
Lletuva atsisakė gudų žemių, 
kad atstatyta valstybė, nors ir 
daug mažesnė, būtų tautinė 
lietuvių valstybė. Vasario 16-
osios aktas įsakmiai deklaravo 
atkurtos Lietuvos atskyrimą 
"( ... ) nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis". Vasario 16-osios 
aktas ir dabar yra Lietuvos 
valstybės teisinis pagrindas. 

••• 
Tuutinėse demokratinėse 

valstybėse užtikrinamos lygios 
teisės visiems piliečiams, ne
paisant, kokios tautybės jis ar 
ji būtų.. Bet vis tik kai kuriose 
srityse tenka atsižvelgti i tauti
nius skirtumus. Tuutinėms 
mažumoms suteikiamos tam 
tikros, išskirtinės teisės - vals
tybė arba savivaldybės išlaiko 
jų tautines mokyklas, finansiš
kai remia mažumų kultūrinę 
veiklą. Iš kitos pusės, sutei
kiant pilietybę ar teisę apsigy
venti krašte, gali būti teikiama 
pirmenybė vyraujančios tauty
bės asmenims. 

Nors vokiečių politikai 
itin įkyriai ragina lietuvius, 
latvius ir estus atsisakyti savo 
valstybių tautinio pobūdžio, 
Vokietija pati yra vokiečių 
tautinė valstybė. Kai žlugo So
vietų Sąjunga ir atsirado gali
mybė išvykti i užsienį, Vokieti
jos valdžia suteikė teisę Ru
sijos vokiečiams emigruoti i 
Vokietiją. Jiems įsikurti buvo 
teikiama finansinė parama, 
įsteigti nemokami vokiečių 

kalbos kursai ją užmiršusiems, 
greit suteikta pilietybė. Ir visa 
tai tik vokiečių kilmės asme
nims. Jei Sibiro tremtinys lie
tuvis būtų sugalvojc;s emig
ruoti į Vokietiją, jis nebūtų 
buvęs priimtas. 

Visiems žinoma žydų "su
grįžimo teisė", kai kiekvienas 
imigrantas žydas gauna Izrae
lio pilietybę vos tik įkėlęs koją 
ant Izraelio žemės. Sakoma, 
kad religiniu, ne tautiniu pa
grindu. Bet tai netiesa, nes pi
Jietybc; gauna ir žydų kilmės 
ateistai. 

Lietuvos konstitucinis teis
mas (KT) yra paskelbęs, kad 
tvarkant Lietuvos pilietybės 
atkūrimą buvę piliečiai ir 
jų palikuonys negali būti skirs
tomi pagal tautybę. Tui klai
dingas ir kenksmingas spren
di1nas. Atrodo, jog ~ reika
laudamas absoliutaus tautinio 
neutralumo, buvo paveiktas 
Briuselio eurokratų priešiš
kumo tautinėms valstybėms, 
nors Europos sąjungos pa
grindinės sutartys ir teisiniai 
aktai tokiu nusistatymu nesi
remia ir jo nereikalauja. Klai
da nekritiškai priimti eurokra
tų idėjas ir jomis vadovautis, 
nes jie, nerinkti Europos 
sąjungos valdininkai, neturi 
galios kurti Sąjungai pri
klausančioms valstybėms pri
valomą teisę. Th.ip pat neverta 
sekti tais, kurie giedrą dieną 
vaikšto po Vilnių skėčius 
išskleidę, nes Briuselyje lyja •.• 

Lietuvos konstitucija sa
ko, kad"( ... ) Kiekvienas lietu
vis gali apsigyventi Lletuvoje". 
(32 str. ). Tuigi - lietuvis. Nei 
lenkas, nei rusas, nei čečėnas 
tokios teisės neturi. Ji gali būti 
jiems suteikta, bet jie negali 
jos išsireikalauti. Todėl KT 
klysta teigdamas, kad tvarkant 
asmenų, kurie iki okupacijų 
buvo Lietuvos piliečiai., pilie
tybės atkūrimą, šie asmenys 
negali būti skirstomi pagal jų 
tautybę. Kaip rodo Konstitu
cijos įvadas ir 32 straipsnis, 
Lietuvos konstitucija nėra 

Dvasinės stiprybės šaknys 
ORINTA VALODKAITĖ 

Rašytoja, chemikė, docentė Antanina 
Garmutė, mokslininkė, sukūrusi per 110 
išradimų, įtrauktų i Lietuvos rekordų knygą, 
užbaigė savo mokslinę karjerą, kai Lietuva ta
po nepriklausoma. Atsidėjo tremties ir laisvės 
kovų medžiagos rinkimui, straipsnių rašymui 
Nuo 1988 m. ji yra išleidusi 4 poezijos ir 6 do
kumentinių apybraižų knygas. Straipsnius rašo 
daugiausiai lietuvių išeivių leidinius. 

Naujausia autorės knyga Stiprybės duona. 
Informatyvus jau pats knygos viršelis. Jame su
komponuotos autorės nuotraukos verčia su
simąstyti: buvusioje rašytojos tėviškėje (gam
tiniame rezervate!) banguoja javų laukai, iš
dalinti trihektariams. Kokiems? Nusipelniu
siems? Ar ne tiems, kurie prie ežerų ir vandens 
telkinių stato ištaigingas vilas? 

Knygoje aprašomi įdomūs pasakojimai 
apie asmenybes, daug prisidėjusias prie Nepri
klausomybės atstatymo. Čia atsispindi žmonių 
išgyvenimai ir likimai, kuriuos negailestingai 
laužė tremtys ir karas, pokaris. Aprašomas tra
gizmas, susidūrus su raudonaisiais okupantais, 
jų padlaižiais. Demaskuojami komunizmo 
nusikaltimai Lietuvoje. Įdomus kunigo An
tano Jančausko paveikslas, Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų Čiurinskų likimai, Kė
dainių krašto partizano Donato Kvedaro pa
teikti prisiminimai. Knygoje gerai išiyškinta ir 
partizanų motinų dalia, skaudi jų lemtis ir tra
gizmas. Atsispindi neįtikėtinas paprastų Lie
tuvos žmonių ryžtas nevergauti okupantams, 
jų stipri valia žiaurių tardymų metu. Autorė 
pateikia ir šių dienų neteisybes: vaizdelius, 
faktus apie neokomunistų biurokratizmą, val
dininkų ir kitų pareigūnų žiaurų, abejingą 
elgesi su žmonėmis (pvz. su kai kuriais li
goniais). 

Ar pastebėjote, 
kad ••• 

(Iš to paties vardo knygos) 
• Šių dienų pesimistas yra 

gerai informuotas optimistas. 
• Žiema -vienintelis me

tų laikas, kai galima pailsėti 
nuo uodų. 

• Tiktai turintieji daug pi
nigų visuomet sako, kad pini
gai dar ne viskas gyvenime. 

Knygoje pabrėžiamos tradicinės tautos 
dvasinės vertybės. Jau nuo pirmųjų puslapių 
atsiskleidžia teigiama krikščionybės įtaka 
žmonijai; net pabaigoje rašoma: "Prie didelio 
kelio mūsų žmonių didvyriškumą liudija 
Kristus". 

Knyga turi išliekamąją vertę ne tik isto
riniu, bet ir kultūriniu požiūriu. Pažymėtina 
neįkainojama auklėjamoji knygos reikšmė ir 
mūsų jaunajai kartai. Stilius - savitas autorės -
santūrus, lakoniškas, kai kalbama nedaug, o 
pasakoma nemažai. 

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Aa·r s·ruoto 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Advokatas 
• Pensininkas yra žmo

gus, kuris turi laiko užmiršti 
tai, ką buvo išmokęs per visą 
savo gyvenimą. ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

• Nuobodus žmogus - tai 
individas, kalbantis tada, kai 
norėtum, kad jisai klausytų. 

• Demokratija - tai toks 
dalykas, kai kalbama, ką tik 
norima, o daroma tai, ką lie
pia daiyti. 

Liudas Stankevifius, 
Montreal., QC 

tautiškai neutrali 
Mums, už Lietuvos res

publikos ribų gyvenantiems 
lietuviams, skirtumas tarp 
tautinės Lietuvos valstybės ir 
tautiškai neutralios yra itin 
svarbus. Juk tautiškai neutrali 
Lletuvos valstybė turėtų nura
šyti ir užmiršti tuos užsienio 
lietuvius, kurie neturi Lietu
vos pilietybės ar yra ją prara
dę. Išnyktų tautinis pagrindas 
ryšiui tarp tokios valstybės ir 
pasaulyje pasklidusių lietuvių, 
ji nusisuktų nuo mūsų ir pasi
darytų mums svetima. 

(Draugas, 2010 m.) 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsirndusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija j Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės kJausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pa~t a~: Jawyers@pacelawfirm.com 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

TĖVdKĖS IJBURIŲ interneto tinklalapis Jnndeuib.qųg laukia jūsų aps~. Jame nsite nau
dlųos iDformacQos apie prenmneratas, llkelbinau ir po. 'Ddp pat plisite pasisbltyti lios saval"8 
numerio 15 ir 16 pd. Kftlaame siqs1i mo pastabas eleklronlnio palto- fe!zlb~ 



PERKAME 
KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 

ir kitų išeivijos dai l ininkų 

KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 

balticart@bredband.net 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~--{;;>-'.::;_~-\i,L~· .{~--~--~ 

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

(905) 333-5553 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1Uo:;~ 9~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

-;;:: Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON LSN OAS 
........._ _ ____. www.walersidedenlal.ca www.9Lhlinedental.ca 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Rcsurrcc1ion Rd. Toronto ON M9/\ SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JilSLĮ sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
paglindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaih.ymui Kanadoje, lzumanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
P risiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 

ka inos ir 
GERIAUSIA PIRKTI, 

kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 
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Vilija Bijūnaitė Toronto slaugos namų "Labdara" gyventojams 
pasakoja apie pačią gražiausią vasaros šventę - šv. Jono 
Krikštytojo dieną 

ŽOLYNŲ VAINIKAS ŠV. JONUI 

Toronto slaugos namų 
"Labdara" darbuotojų kvieti
mu, birželio 24 d., gyventojams 
besimėgaujant vynu ir alumi 
bei užkandžiais, papasakojau 
apie šv. Joną Krikštytoją ir jo 
šventę.Joninių rytą dar namuo
se sutaisiau vieną vainiką iš to, 
ką išvakarėse surinkau nuo me
džių ir krūmų bei vijoklių, o 
dieną slaugos namų balkone 
gyventojų akivaizdoje supyniau 
dar vieną šventinį vainiką iš tą 
dieną pievoje surinktų žydinčių 
augalų. 

Šv. Jono šventė žymi vasa-

ros pradžią ir kalendoriaus cik
le stovi šešiais mėnesiais nuto
lusi nuo jo giminai§io Jėzaus 
gimimo šventės. Zinome iš 
Sventraščio, kad šv. Jonas gimė 
šešiais mėn anksčiau nei Išga
nytojas. Jis buvo tas, kuris mošė 
Išrinktąją tautą Viešpaties 
atėjimui. Jis taip pat simboli
zuoja gamtos ir visatos atstaty
mą per Išganymo Malonę. Tu
dėl jo šventė tarsi atveria duris 
i vasaros metą - K.ūrinijos gro
žio pilną atsiskleidimą ir sub
rendimą. (Ntr. autorės) 

Vilija Bijūnaitė, Turonto, ON 

ŽMONĖS NERAŠYS„. 
Gerb. Redakcijai 

Įdomu, kodėl panaikinote 
laiškų skyrių. Žmonės nerašys 
jeigu nebus spausdinami jų laiš
kai! O gaila, nes žmonių nuo
monės ar pasiūlymai ne tik pra
turtina patj laikraštį, bet ir duo
da galimybės suprasti, ko pre
numeratoriai daugiau pagei
dautų matyti savo laikraščio 
puslapiuose! 

Su pagarba-
Nijolė Bagdliūnienė, 

Verdun, QC 
Red. pastaba. Laiškų sky

rius "Skaitytojai pasisako" nie
kada nebuvo panaUdntas. Kiek
vienas tam skyriui tinkamas 
rašinys yra spausdinamas. Ne 
kiekvieną savaitę tokių laiškų 
sulaukiame. Rašykite! 

MŪSŲ SPAUDA 
Mes skaitome ir esame pa

tenkinti savo lietuviška spauda, 
bet ji galėtų būti įdomesnė. Vie
toj ilgų metrinių straipsnių no
rėtume matyti trumpesnius. 
Norėtųsi matyti daugiau humo
ro, aforizmų, novelių ir t.t. Vie
toj vien tik rimtų straipsnių no
risi paskaityti ką nors lengves
nio. Stasys Prakapas, 

Turonto, ON 

ĮVAIRIOS ŽINIOS --------

Renkamas populiariausias Kanados paukštis 
Daugelis pasaulio valstybių vaizdžiui ir primintų apie gam- provincijos vadovas D. McGuinty 

ir netgi. Kanados provincijų turi tos ir klimato ypatybes. Kana- - raudonuodegis vanagas (Red
savo sparnuotąjį simbolį- tam dos plėšriųjų paukščių rezerva- tailed Hawk). Sių paukščių po
krašte gyvenantį paukštį. Kai- tas (Canadian Raptor Conser- ra yra apsigyvenusi Queen's 
myninė JAV turi plikagalvį erelį vancy ), esantis Vittoria (ON), Park medyje ir galima tvirtinti, 
(Bald Eagle), Naujoji Zelandija kviečia visus rinkti sparnuotąjį kad jie savotiškai dalyvauja po
- kivį; Kanados šiaurės indėnai Kanados simbolį. Iš gausaus litiniame gyvenime, tiesa, gal 
- sniego pelėdą. O koks paukš- sparnuočių būrio išskirti kurį daugiau kaip stebėtojai. Pasiū-
tis būdingas visai Kanadai? Mes nors nelengva. Vienus paukš- lymų yra ir daugiau - populia
turime keletą simbolių, kurie čius sau "pasiskyrė" provincijos rus sportininkus garsinantis 
apibūdina miškingos šalies ar teritorijos, kiti ne visai ištiki- mėlynasis kėkštas (Blue Jay), 
gamtą, gyvūniją. Visi pažįsta mi Kanadai - išskrenda žiemoti visur sutinkama kanadietiškoji 
klevo lapą Kanados vėliavoj e. kitur, į šiltesnius kraštus. Paukš- žąsis, naras (Loon ). Daugiau 
Kanada - gausių vandenų kraš- čių globos specialistai tvirtina, pasiūlymų galima registruoti 
tas, tad savotišku simboliu yra kad Kanados sparnuotuoju www.canadianraptorconser
tapęs povandeninis statybinin- simboliu turėtų tapti visur su- vancy.com. Paukštis, surinkęs 
kas bebras. Bet šį pavasarį pa- tinkamas, prisitaikęs gyventi daugiausia pritariančių balsų, 
sigesta paukščio, kuris būtų bū- šiame klimate paukštis. Vieną taps sparnuotuoju Kanados 
dingas visos Kanados krašto- pasiūlymą jau davė Ontario simboliu. Inf. 

~W~\I~ 

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affdiated 

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 

Tiesa romane ir 
gyvenime 

Nebe pirmą kartą grožinis 
kūrinys tampa politikos objek
tu. Anne Laurel Carter roma
nas The Shepherd's Grandau
ghter tapo aršios žydų grupių 
kritikos taikiniu. Romane vaiz
duojamas gyvenimas palesti
niečių mergaitės akimis. Kriti
kai pateikė skundą valstybinių 
mokyklų vadovams, kad roma
ne labai kritiškai aprašoma Iz-
raelio visuomenė. Jie vadina 
knygą antižydiška ir reikalauja 
ją išimti iš mokyklų bibliotekų. 
Knygos autorė, ilgus metus gy
venusi Izraelyje, dirbusi ldbuce, 
ir susipažinusi su palestiniečių 
gyvenimu, atvaizdavo vienos 
palestiniečių šeimos gyvenimą 
okupuotose žemėse. Rašytoja 
teigia norėjusi parodyti nedaž
nai aprašomą kitos konflikto 
dalyvių pusės patirtį ir savijau
tą, gyvenant nuolatinio karo 
zonoje, atmeta bet kokius kal
tinimus vienašališkumu. SK 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems l Kanadą. 
Skambinti Mariui Rllsinui tel. 
416 588-2808 ext. 26 dienos 
metu. 
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Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį, liepos 25, 

pamaldos 9.30 v.ryto. 
Anapilio žinios 
• Lietuvos kankinių šven

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

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu sekmadieniais Mišios au
kojamos 10 v.r. 

• Liepos 14, trečiadienį, 
Seinuose palaidotas a.a. Petras 
Kuosa, tėvelis mūsų parapijie
tės Irenos Rentelienės. Nuošir
di užuojauta jai su šeima ir vi
siems giminėms bei artimie
siems. 

• Prel. J. Staškevičius iš 
atostogų grįš liepos pabaigoj. 

• Rugpjūčio 22, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Iškilmės bus 
pradedamos lauke prie Kana
dos kankinių šventovės 2.30 v. 
p.p. Kryžiaus kelio ėjimu. Išpa
žinčių šventovėje bus klausoma 
nuo 2 v.p.p. Iškilmingos Mišios 
šventovėje bus 3 v.p.p. Po Mišių 
bus eisena prie lietuviškojo kry
žiaus, pastatyto Lietuvos kanki
nių garbei, ir maldos ten bus 
užbaigiamos Lietuvos himnu. 
Autobusas tą dieną į iškilmes 
išvažiuos iš Hamiltono 10.45 
v.r. ir sustos paimti maldininkų 
prie Prisikėlimo šventovės To
ronte 11.45 v.r. Norintieji va
žiuoti autobusu prašomi kuo 
greičiau registruotis pas Reginą 
Choromanskytę tel. 905 527-
6440 arba Prisikėlimo parapijo
j e tel. 416 533-0621. Kaina -
$15 asmeniui. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Ta pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties XXX metinės ir mū
sų vargonininko a.a. muz. Jono 
Govėdo mirties V metinės. Pra

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Matas Stanevičius ir 
Raminta Slapšytė. Sveikiname 
naują lietuvišką šeimą ir linki
me Dievo globos ir palaimos jų 
gyvenime. 

• Santuokai ruošiasi Angie 
Birgėlaitė ir J ustin Boyce, Ry
gelis Aura ir Allan Phillip. 

• "Kretingos" lietuviškai 
kalbančių vaikų stovykloje sto
vyklauja 105 vaikai; jiems pa
tarnauja 35 vadovai, 15 darbuo
tojų ir 3 kapelionai. 

• Stovyklų laikas: lietuviš
kai kalbantiems - liepos 18-31 
d.d.; šeimų stovykla - rugpjūčio 
1-7 d.d. Registracija: www. 
kretinga.org. 

• Norintys gauti el-paštu 
elektroninę "Prisikėlimo para
pijos žinių" versiją registruoki
tės: prisikelimo.parapija@g 
mail.com 

• 2010 metus Lietuvos vys
kupai yra paskelbę "Padėkos 
už laisvę" metais, minint 20 m. 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Šių metų šūkis: 
"Esate pašaukti laisvei". Bus 
pagrindinė tema ir šiemet vyks
tančiose lietuvių pamaldose 
Midla~do šventovėje rugpjūčio 
22 d. Sv. Mišių metų pamoks
laus iš Lietuvos atvykęs pran
ciškonas kun. Algirdas Mala
ka uskis. Kviečiame visus kuo 
gausiau dalyvauti. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 25: 8 v.r. už parapijiečius; 9 
v.r. už a.a Desmond; 10.45 v.r. 
už a.a. J ašinskų šeimos mirusiuo
sius, už a.a. Eleną Šimaitienę, 
už a.a. dr. Gintarą Liaugaudą 
(10 m.m.); 12.15 v.d. už a.a. 
Juozą ir Moniką Vaškevičius 
bei jų šeimos mirusiuosius. 

• Pamaldos rugpjūčio mė
nesį vyks sekmadienį, rugpjūčio 
8 ir 22 d.d. - 9.30 v.r., kurias 
ves Petras Šturmas. 

• Sekmadienį, rugsėjo 12, 
9.30 v.ryto grįžtatne į normalią 
pamaldų tvarką. Sios pamaldos 
bus su Sv. Komunija, ir po jų 
vyks Moterų draugijos susirin
kimas šventovės patalpose. 

• Nuoširdžiai dėkojame 
Prisikėlimo kredito koopera
tyvui už paramą parapijai. 

Karščiai ilgina 
"Laisvės kelią" 
Dėl Lietuvą užplūdusių 

karščių Vilniuje statomos 
skulptūros "Laisvės kelias" dar
bas bus ilgesnis nei tikėtasi. 
Laikas pratęstas iki liepos 28 
dienos. 

Prie projekto daugiausia 
prisidėjo Lietuvos gyventojai, 
tačiau parama "Laisvės kelią" 
pasiekė ir iš valstybių, kuriose 
yra daug išeivių iš Lietuvos, ar 
net tokių tolimų ir egzotiškų 
šalių, kaip Naujoji Zelandija, 
Kinija, Bolivija, Jungtiniai Ara
bų Emyratai. Įsigyti vardines 
plytas galima projekto tinklala
pyje (www.laisveskelias) ir Lie
tuvos paštuose. 

Projektas "Laisvės kelias" 
yra įtrauktas į Lietuvos valsty
bės atkūrimo paminėjimo rem
tinų renginių planą, projektui 
patronažą suteikė Lietuvos 
UNESCO komisija. "Laisvės 
kelią" planuojama atidengti šių 
metų rugpjūčio 23 dieną minint 
Baltijos kelio 21-ąsias metines. 
Daugiau informacijos teikia: 
Gintautas Dulskas, g.dulskas 
@mir_p.lt, + 370 650 40002 

šome tą dieną pasižymėti savo l A U KO S l 
kalendoriuose ir ruoštis dalyvauti. •· ______ ..._ ___ „_ 

Kanados lietuvių katali
kų kultūros draugija "Žibu
riai" - savaitraščio Tėviškės 
žiburiai leidėjai džiaugiasi IX 
Dainų šventės pasisekimu ir 
kartu pastebi, kad mums buvo 
sudaryta ypatinga proga pa
garsinti vienintelį lietuvišką 
laikraštį Kanądoje, o taip pat 
prisidėti prie Sventės renginių 
rėmimo, ir tai ne pinigais, bet 
ilgalaike spaudos paslauga, 
kuri buvo įvertinta $20,000 
suma. Liekame visiems dėkin
gi už nuoširdų bendradarbia
vimą. Valdyba 

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

• Toronto arkivyskupijos 
įstatas santuokos reikalu: - no
rintieji tuoktis turi susitikti su 
savo parapijos kunigu ir tuo 
reikalu su juo pasikalbėti bent 
vienerius metus prieš numato
mą santuokos datą bei atlikti 
reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš būsimųjų su
tuoktinių jau yra kokia nors for
ma tuokęsis (išskyrus našlystės 
atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol 
nėra gautas santuokai leidimas 
iš arkivyskupijos. 

• Vysk. Jonas Kauneckas 
prašo paramos Kun. A. Lipniū
no jaunimo kultūros centrui, 
kuris rūpinasi Panevėžio vysku
pijos jaunimo katalikiškąja 
veikla, izuošia evangelizacijos 
dienas, Sv. Rašto kursus, orga
nizuoja maldos grupes, Kry
žiaus kelius, naktini~s budėji
mus prie išstatyto Svenčiau
siojo, tautinių bei religinių datų 
minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasa
ros stovyklas. 

• Mišios liepos 25, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. dr. Bronių 
Znotiną; Vasagoje Gerojo 
Ganytojo šventovėje liepos 25, 
sekmad., 10 v.r. už a.a~ Praną ir 
Stasę Liačus; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje liepos 24, šeš
tad., 3 v.p.p. aukotojo intencija. 

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

A.a. brangios mamos Mi
chalinos Dausienės XVII mir
ties metinių atminimui pagerbti 
duktė Aldona Dausaitė ir žen
tas Mečys Empakeriai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Pagerbdami Otavoje miru
sį a.a. Romualdą Barisą Vaiko 
tėviškės namams aukojo: $100 -
A. Gudžiūnas; $50 - E.J. Valiu
liai, V.J. Priščepionkos. Dėkoja 
KLKMD Montrealio skyrius. 

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). 

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. 

IŠNUOMOJAMAS vieno mie
gamojo naujai atremontuotas 
butas pirmame aukšte High 
Park rajone. Skambinkite 
416-459-5639. 

TD. CO STRUCTION 

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 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE . BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l.B. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Šią savaitę mūsų Aušros Vartų parapiją ir kleboną kun. 
Paulių Mališką aplankė kun. Gediminas Kijauskas, SJ, buvęs 
parapijos vikaras, kuris dabar gyvena Jėzuitų namuose Vilniuje 
po 35 klebonavimo metų Klyvlande. Jis prašė perduoti visiems 
savo geriausius linkėjimus. 

Mišios mūsų šventovėje bus nuo pirmadienio iki penktadie
nio 10 val. ryto. Šeštadieniais 5 v.p.p. Sekmadieniais 9 v.r. ir 
10.30 v.r. LP 

Montrealio choristai IX Dainų šventėje: Antanas J. Mickus, 
dr. Vytenis Pavilanis, Vytas Givis Ntr. AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, liepos 18, kleb. kun. Paulius Mališka atnašavo 

šv. Mišias 12 val. Po Mišių parapijos komitetas paruošė kavutę. 
Trys parapijiečiai - Julie Bernotienė, Albertas Dasys ir Jonas 
Zienka - atšventė gimtadienius. Klebonas pasveikino sukaktu
vininkus ir pradėjo dainuoti Ilgiausių metų. 

Kas norėtų užprašyti šv. Mišias, prašoma kreiptis į Alice 
Skrupskytę 514 257-6761. 

Ateinantį sekmadiel!į Šv. Onos draugijos komitetas kviečia 
nares ir parapijiečius į Sv. Onos šventę 12 val. ir užkandžius. 

Brolis Andriejus (Frere Andre), Montrealio Šv. Juozapo 
Oratorijos (koplytėlės) įsteigėjas bus paskelbtas šventuoju Ro
moje spalio 17 d. Montrealyje bus padėkos šv. Mišios spalio 30 
d., 2 v.p.p. Olimpiniame stadione. Bilietai $5 yra parduodami 
"Reseau Admission" tel. 1-800-361-4595 arba per "Olympic 
Stadium Ticket Booth" prie Pie IX Metro stoties. VL 

Montrealio Baltiečių meno draugijos (Baltic Artists Asso
ciation) dailės ir fotografijos paroda vyks š.m. rugsėjo 23-28 
d.d. Galerie Ouest - 37, rue Saint-Thomas, Sainte-Anne-de
Bellevue miestelyje, Montealio salos vakaruose. Paroda bus 
atidara visuomenei kasdien nuo 12 val. iki 6 v.v. Parodos atida
rymas su vaišėmis bus penktadienį, rugsėjo 25, nuo 6 iki 9 v.v. 
Įėjimas nemokamas. Smulkesnių žinių ir nurodymų, kaip 
l?asiekti galeriją galima rasti www.galerieouest.ca tinklalapyje. 
Si draugija, įsteigta 2001 metais, yra vienintelė, kuri Montrea
lyje sujungia visų trijų baltiečių tautų narius ir dabar turi savo 
tinklalapį: www.balticartistsmtl.ca. Š.m. parodoje dalyvauja 19 
lietuvių, latvių ir estų dailininkai/ės bei fotografai/ės. Įvykis yra 
gera proga Montrealio visuomenei susipažinti su baltiečių dai
lininkų kūrybiniais gabumais. G. Vazalinskas 

Šv. Kazimiero parapijos kleb. kun. Paulius Mališka (k.) su pa
rapijiečiais, kurie šventė ~avo gimtadienius: (iš k.) par. komi
teto narys Jonas Zienka, Sv. Elzbietos draugijos vicepirm. Ju
lie Bemotienė, ilgametis parapijietis ir buvęs parapijos komi
teto narys Albertas Dasys Ntr. V. Lietuvninkaitės 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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




