
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, November 4, 2008 PM 40012376 R09408 

VISK. S 
T H E LJGHTS O F HOMELAND 

Nr. 44 (3059) 2008 NOVEMBER - LAPKRITIS 4 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • www.tevzib.com • Nr. kaina $1 

Kokiu kas nori būti? 
Demokratiniuose kraštuose įvairiaformė mąstymo raiš

ka yra pats žymiausias laisvės bruožas. Bet kuriuo klausimu 
laisvai ir viešai pasisakyti žmonėms patarnauja žiniasklaida. 
Jau milijonai žmonių naudojasi elektroninės technologijos 
priemonėmis, bet savo reikšmės dar neprarado nė periodi
nė spauda. 

Į VAIRIOMIS kalbomis leidžiami laikraščiai bei žurnalai 
pasiekia visus, kas tik to nori. Etninių grupių leidiniai 
suriša savuosius, aptaria ir skelbia specifinius tos grupės 

reikalus, skelbia naujienas, ko nėra bendrinėje žiniasklai
doje. Kai apie šitą leidybą vyksta pašnekesiai, dažnai pabrė
žiama, kad savųjų laikraščių leidėjai jaučia dvigubą pareigą: 
informuoti ir formuoti. Tai yra - ne tik žinias, naujienas 
skelbti, bet atitinkamais straipsniais padėti išlaikyti tos gru
pės interesus, tautinę tapatybę, siekiant tų pačių tikslų. Ir 
mūsų lietuviškoji išeivijos periodika, jau dešimtmečiais 
skaičiuojanti savo nueitą kelią, atlieka tą dvigubą įsiparei
gojimą, kuris ją palaiko. Žinoma, didžiausia dalimi tai pri
klauso nuo visuomenės, kuri, šalia viso kito, nori dalyvauti 
tame specialiame lietuviškame gyvenime, nori juo rūpintis, 
remti, talkinti, nori ir ryšius su Lietuva palaikyti, apie jos 
gyvenimą ir problemas sužinoti. Ligi šiolei tokios visuome
nės išeivija nestokojo. Kokia ta išeivių lietuvių visuomenė 
bus ateityje, geriau tuo tarpu nespėlioti - pats gyvenimas ir 
emigraciniai reikalai parodys. Viena jau aišku, kad lietuviš
kos spaudos skaitytojų ir prenumeratorių eilės kasmet retė
ja. Pagal tai galima spręsti, kad ir domėjimasis lietuvybe 
siaurėja. Galbūt didoka dalimi ir savosios spaudos misija 
imama kitaip vertinti. Bėgantis laikas natūraliai reikalauja 
ir pokyčių. Tai neišvengiama. Belieka stebėti, suprasti, kas 
ir kodėl keičiasi, atitinkamai įvertinti naujas formas su išlie
kančiu ar besikeičiančiu turiniu. 

T
ĖVIŠKĖS ŽIBURIAI jau ruošiasi ateinančiais me
tais švęsti savo gyvavimo 60 metų sukaktį. Belikęs 
vienintelis Kanadoje lietuviškas periodinis leidinys ir 

po tiek metų savo reikšmės, toli gražu, dar nėra nustojęs. 
Kol lietuvija bus organizuota ir rūpinsis lietuvybės išlaiky
mu, tol ir laikraštis bus reikalingas ir kaip ryšys, ir kaip vie
ta visiems pasisakyti bei išsireikšti. Nėra abejonės, kad lie
tuviškai skaitančių bei rašančių skaičius mažės. Tačiau ir ši
tokiam pokyčiui visada bus galima rasti atitinkamą pritaiky
mą. Laikraščio leidėjai tuo pasirūpins. Kalbos reikalas, 
nors dažnai atrodantis opus ir apgailėtinas, vis dėlto nėra ir 
nebus pagrindinė problema išeivijoje. Pagrindinė yra ir bus 
- domėjimasis ar nesidomėjimas, kas lietuviška ir, bent pa
gal kilmę, sava, taipgi ir pačia Lietuva, bei dalyvavimas 
veikloje ir jos rėmimas. Jei išeiviai nuo viso to nusisuks -
jokia lietuviška spauda padėties pakeisti neįstengs, nes ir ji 
jausis nebereikalinga, nors būtų leidžiama ir nebe lietuvių 
kalba. Taigi, lemiamasis veiksnys yra apsisprendimas kiek
vieno asmens, laisvas pasirinkimas, kas ko ieško, kuo kas 
nori būti, ką nuduoti, kaip gyventi, į ką didesnį dėmesį 

kreipti, kaip savo vaikus auklėti ir t.t. Išeivijoje apsisprendę 
derintis prie vietinių, "slapstytis" nuo savųjų, savaime su
prantama, nesirūpina lietuvybės reikalais - jiems nereikia 
nei savų mokyklų, nei šventovių, nei organizacijų. Kitiems 
reikia. Ir tų kitų ligi šiolei buvo dar dauguma. Kaip ji toliau 
laikysis, ateitis parodys. Už lietuvybę apsisprendusiems reikės 
ir savojo laikraščio, ir visų kitų priemonių, kurios pagelbsti 
išlikti savimi. Nors dėmesys lietuvybei akivaizdžiai menkėja, 
dažnesni ir pozityvūs jaunesnių žmonių pavyzdžiai skatina 
tikėtis įprasto tęstinumo dar bent keletą dešimtmečių. ČS 

v 

Siame numeryje 
Darbų kalnas prieš akis - 2, l O psl. 

Retas darbštuolis - 3 psl. 
Prieš 40 metų net nebuvo sapnuota - 4,12 psl. 

Muzikologas Vaclovas Juodpusis - 7 psl. 
Rudens fantazijos Toronte - 8 psl. 

Daina aš gyvenu - 9 psl. 
Taujėnų dvaro atgimimas - 11 psl. 
XII-asis Teatro festivalis - 13 psl.. 

KLB XX Krašto tarybos 2-oji sesija įvyko š.m. spalio 25 d. Anapilyje, Mississaugoje. Viršuje -
dabartinė Krašto valdyba. Sveikinimo žodį taria Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė 
(dešinėje); KLB valdybos veiklai auką paskyrė Prisikėlimo kredito kooperatyvas - vicepirm. 
V. Bireta (kairėje), KLB valdybos pirm. J. Kuraitė-Lasienė (viduryje), ižd. dr. Arūnas 
Pabedinskas 

Nauji vėjai, geri užmojai 
RAMŪNĖ JONAITIENĖ 

Antrasis XX Kanados kraš
to tarybos sesijos suvažiavi
mas atlėkė su rudens šaltu
kais. Atrodė - tik ką šventėm 
Šv. Kazimiero parapijos 100-
metį, rinkome naują Krašto 
valdybą, o čia jau metai pra
bėgo. KLB krašto valdybos 
pirmininkė Joana Kuraitė-La
sienė pradėjo šią sesiją Ana
pilio parodų salėje šeštadienį, 
spalio 25-osios rytą. 

Suvažiavimo dalyvius 
sveikino Lietuvos ambasado
rė Kanadoje Gintė Damušytė, 
Kanados lietuvių fondo pir
mininkas Algis Nausėdas. 
Gautas PLB pirmininkės Re
ginos N arušienės sveikinimas 
raštu. Dalyvavo garbės gene
raliniai konsulai Arūnas Staš
kevičius iš Montrealio ir Liu
das Matukas iš Toronto. Iš vi
so dalyvavo 32 Krašto tarybos 
nariai, 4 KLJS atstovai, 7 apy
linkių valdybų pirmininkai ar
ba jų atstovai. 

Pirmininkė savo praneši
me pabrėžė tris valdybos nu
statytus praėjusių metų veik
los uždavinius. Per tą laikotar
pį buvo daromi sprendimai 
dėl Kanados lietuvių muzie
jaus-archyvo (KLMA) su-

tvarkymo ir išlaikymo, įsigyja
ma tinkamos švietimo me
džiagos Kanados lituanisti
nėms mokykloms bei buvo 
peržiūrėti ir sutvarkyti KLB 
korporacijos dokumentai. 

Šiemet įvesta nauja valdy
bos komisijų pranešimų tvar
ka. Suvestinę visų pranešimų, 
išskyrus iždo ir KLMA, patei
kė pirmininkė. Tai darant bu
vo sutaupyta laiko, ypač esant 
reikalui sušaukti specialią Ta
rybos sesiją statuto pakeiti
mams patvirtinti. Tuip pat su
glaustai aptartos visos veiklos 
sritys. 

Išsamus pranešimas 

Valdybą sudaro iždinin
kas ir KLF atstovas dr. Arū
nas Pabedinskas, sekretorius 
ir KLJS atstovas Tomas Ku
ras, vicepirmininkas švietimo 
reikalams Vytautas Bireta, vi
cepirmininkas visuomeniniams 
reikalams Petras Meiklejohn, 
ŠALFASS Kanados apygar
dos vadovas Rimas Kuliavas, 
buv. pirmininkė Rūta Žilins
kienė. 

Šiais laikais turint įvairias 
technines priemones grei
tiems ryšiams, valdyboj e yra 
narių ir iš tolimesnių apylin
kių. Vykdomoji vicepirminin-

kė - Rūta Poškienė (Wasaga 
Beach), Rūta Kličienė (Ota
va), Elytė Balkytė-Zubis (Cal
gary). Pranešime pateiktos ži
nios - vienos žinomos, kitos 
naujos - liudijo KLB plačiai 
išsišakojusią veiklą. 

Per KLB raštinę, kurios 
vedėja Jolanta Stasiulevičienė 
valdžios įgaliota, teikiama pa
galba imigrantams iš Lietu
vos. Padedama jiems susirasti 
būstą, susitvarkyti dokumen
tus, susirasti anglų kalbos kur
sus, vaikams mokyklas ir t.t. 

KLB tinklalapis šiuo metu 
pertvarkomas, bus teikiama 
informacija apie KLB apylin
kes ir jų veiklą. Pertvarkyti dr. 
Silvestro Čepo - KLB kultūri
ninko visuomenininko premi
jos nuostatai - nuo šiol bus 
priimami kandidatų siūlymai 
iš visuomenės (2008 m. premi
jai - iki gruodžio 31 d.). 

Ryšiai su institucijomis 

KLB krašto valdybos at
stovai Kanados lietuvių fondo 
taryboje yra Joana Kuraitė
Lasienė, Petras Meiklejohn, 
Rūta Žilinskienė, o Vytautas 
Bireta įeina į KLF valdybą. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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Delegatas išeivijos 
katalikams 

Lietuvos vyskupų konferencija prieš 5 metus paskyrė 
kanadietį prel. Edmundą Putrimą savo delegatu užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai. Tas pareigas anksčiau ėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Dirbdamas savo nuolatinį 

darbą Toronto arkivyskupijoje 
Pearson oro uosto kapelionu, 
prel. Putrimas per tą penkmetį 
kasmet įstengė padėti Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo sąjungai 
surengti savo suvažiavimus sau
sio mėnesį, surengti Šiaurės 
Amerikos jaunimui rekolekcijas 
Dainavos stovykloje, kapelionau
ti Kanados "Kretingos" jaunimo 
stovykloje. Jis kasmet surengia 
Europos kunigų suvažiavimus, 

dalyvauja Kanados kunigų vienybės ir JAV kunigų suva
žiavimuose, LVK susirinkimuose. 

Visuomeninėje veikloje svarbus jo dalyvavimas Pa
saulio lietuvių bendruomenės seimuose, kraštų pirminin
kų pasitarimuose, stengiantis ne tik išlaikyti ir pabrėžti 
lietuviams tradicinį ir svarbų religinį bruožą, bet užmez
gant ir palaikant ryšius su įvairiais veiksniais ir veikėjais, 
suprasti jų dvasinius poreikius ir atitinkamomis galimo
mis priemonėmis juos patenkinti. 

Be to, jis padeda rengti ir dalyvauja įvairiose religinė
se šventėse (§iemet žymiausioje, viso pasaulio lietuvių 
švenčiamoje Siluvos Mergelės Marijos apsireiškimo 400 
m. šventėje), kongresuose, pvz. 49-tame Eucharistiniame 
kongrese Kvebeke su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Nor
vila. Taip pat, norint išlaikyti ryšius su išeivijos institucijo
mis, jis kviečiamas į įvairių parapijų, bendruomenių ir ins
titucijų renginius bei jubili~jus - šiemet vyko Toronto Mai
ronio mokyklos 60-metis, Sv. Jono-Ųetuvos kankinių para
pijos 60-metis Mississaugoje (ON), Sv. Jurgio Ročesteryje 
(NY) 100-metis, "Draugo" katalikiško dienraščio 99 m. su
kaktis, Detroito Dievo apvaizdos parapijos 100-metis ir kt. 

Besikuriant ir plečiantis naujoms lietuvių bendruo
menėms išeivijoje - pvz. Airijoje, Ispanijoje ir kitur, jam 
tenka bendrauti su vietinėmis vyskupijomis bei parapijo
mis, kaip ir kituose kraštuose, kur jau seniau veikia bend
ruomenės. Yra aktuali ne tik dvasinio aptarnavimo reik
mė, bet ir opūs misijų bei šventovių uždarymai, turintys 
skaudžias pasekmes lietuviams, ir dėl to į iškylančius 
klausimus prelatui tenka atsakyti bei spręsti. Jo pradėtos 
JAV sielovados konferencijos yra svarbus žingsnis dvasi
nės srities lietuvių gyvenimo kelyje ir išskirtina priemonė 
stengiantis perduoti esminę nuostatą, jog už parapijų 
ateitį yra atsakingi patys lietuviai savo nuolatiniu švento
vių lankymu ir parama. 

Prieš penkmetį susitelkė ir delegato patariamasis ko
mitetas, kurio pastangomis buvo sudarytos sąlygos jo dar
bo pradžiai ir raštinės steigimui Toronte, kur jis augo -
stiprįos lietuviškos šeimos, parapijos ir mokyklos auklėti
nis. Sia proga sveikiname jį ir linkime ištvermės ir Dievo 
palaimos tolesniam darbui. ULKSD komitetas Kanadoje 

Darbų kalnas prieš akis 
Pokalbis su Lietuvos seimo nare Irena Degutiene 

- Jūs kandidatuojate Vil
niaus miesto Naujamiesčio apy
gardoje, kurioje balsuoja viso 
pasaulio lietuviai. Sakykite, 
prašau, kaip buvo apibrėžta 
Lietuvos Respublikos pilietybė 
Tėvynės Sąjungos frakcijos teik
tame Pilietybės įstatymo pro
jekte? 

-TS-LKD partijos pirmi
ninko A. Kubiliaus teiktame 
Pilietybės įstatymo projekte 
buvo siūloma tiksliai apibrėžti 
Konstitucijos nuostatą, kad 
tik įstatyme numatytais atski
rais atvejais Lietuvos pilietis 
gali turėti ir kitos šalies pilie
tybę. Šios nuostatos įgyvendi
nimui buvo siūlomos dvi nau
jos teisinės normos - visų pir
ma, įstatyme nustatoma, kas 
yra tie atskiri atvejai, kai as
muo gali turėti dvigubą pilie
tybę; antra, nustatoma, kas 
suteikia teisę turėti dvigubą 
pilietybę. Siekiant įgyvendinti 
nuostatą, kad pilietybės insti
tutas būtų svarbiu instrumen
tu, padedančiu išsaugoti ryšį 
tarp lietuvių ir jų etninės tė
vynės, buvo siūloma nustatyti, 
kad konstitucinė norma, jog 
dviguba pilietybė yra galima 
tik "įstatyme numatytais at
skirais atvejais", būtų reali
zuojama įstatyme apibrėžiant, 
kad: a) teisę turėti dvigubą 
pilietybę suteikia Respublikos 
Prezidentas įstatyme nusta
tyta tvarka; b) įstatyme, pri
klausomai nuo asmens ryšio 
su etnine lietuviška kilme arba 
nuo to, kada jis pats ar jo pro
tėviai yra įgiję Lietuvos pilie
tybę, yra išskiriami septyni 
"atskiri atvejai", kai yra lei
džiama turėti dvigubą piliety
bę. Kiekvienu iš šių atvejų yra 
numatomi skirtingi reikalavi
mai, kuriuos šis asmuo turi 
įgyvendinti. Mažiausi reikala
vimai yra taikomi lietuvių kil
mės asmenims. Tokie asmenys 
negalėtų vienu metu turėti ki
tos valstybės pilietybės ir Lie
tuvos Respublikos pilietybės 
tik tuo atveju, jeigu būtų pa
darę įstatyme numatytus nu
sikaltimus. Kitiems asmenims 
gali būti taikomi papildomi 
nuolatinio gyvenimo Lietuvo
je reikalavimai arba reikalavi
mai turėti tik euroatlantinės 
integracijos kriterijus atitin
kančios valstybės antrąją pi
lietybę; e) kitiems asmenims 
tokia teisė turėti dvigubą pi
lietybę būtų suteikiama Prezi
dento sprendimu. 

- Prn.identas Valdas Adam
kus vetavo šį įstatymą. Ar yra 
vilties prie jo kada nors vėl su
grįžti? 

- 2008 m. birželio 30 d. 
priimtas naujos redakcijos Pi
lietybės įstatymas laidavo dvi
gubą pilietybę visiems Lietu
vos Respublikos piliečiams, 
įgijusiems kitų ES ar NATO 
šalių pilietybę, taip pat turin
čiose su Lietuva sieną valsty
bėse "tradiciškai gyvenan
tiems lietuvių kilmės asme-

nims". Tačiau Prezidentas šį 
įstatymą vetavo, pasiūlydamas 
išbraukti minėtas nuostatas. 
Seimas šiuos siūlymus priėmė. 
Ilgiau laukti buvo tiesiog ne
begalima, dabar bent jau kiek
vieną dieną skirtinguose pa
saulio kampeliuose gimstan
tys mažieji lietuviukai išsaugo 
teisę į dvigubą pilietybę. 

Lietuvos seimo narė Irena 
Degutienė 

Iš esmės visuotinai suta
riama, kad dabartinė Piliety
bės įstatymo redakcija nesu
kuria prielaidų tinkamam tei
sinių pilietybės santykių regu
liavimui ir jau priimant ją bu
vo sutarta, kad ji galios iki 
2010 m. sausio 1 d. Iki to laiko 
turi būti rastas galutinis prob
lemos sprendimas. Tu užduo
tis teks naujai išrinktam Sei
mui, nes, kaip matėte, dabar
tiniame Seime kalbėtis apie 
tai buvo labai sudėtinga. To
dėl bus iš naujo svarstomi visi 
iki šiol teikti pasiūlymai. Ti
kiuosi, savo poziciją turės gali
mybę naujajame Seime reikšti 
ir ginti ir TS-LKD atstovai. 

- Lietuvos piliečių kasmet 
mažėja dešimtimis tūkstančių, 
nes mirštamumas didesnis už 
gimstamumą. Ar tai nėra pati 
didžiausia ilgalaikė saugumo 
grėsmė Lietuvai? 

- Deja, būtent taip ir yra. 
TS-LKD rinkiminėje progra
moje nurodoma, kad mes ma
tome tris svarbiausias valsty
bės problemas, kurios ateityje 
tik stiprės, jeigu šiandien nesi
imsime jų spręsti. Sąlyginai 
suskirstėme tas bėdas į tris 
grupes: "tautos erozija", eko
nominis netoliaregiškumas ir 
valstybės neveiksnumas. 

Jūsų klausime suformu
luotą problemą mes įvardija
me kaip "tautos eroziją". Tau
tos erozija pasireiškia tuo, kad 
lietuviai yra tapę nykstančia 
tauta (kaip teigia "Eurostat" 
duomenys, 2050 metais Lie
tuvoje gyvens jau tik 2.8 mln. 
gyventojų), ir tai reiškia, kad 
iškyla iššūkiai ne tik tautos 
egzistavimui. Ilgainiui tai 
lems visišką ekonominę bei 
socialinę stagnaciją ir įtampą: 
nebebus kas dirba, todėl ne-

beaugs ekonomika, neišlaiky
sime socialinės naštos arba 
galų gale turėsime atsiverti 
neribotai imigracijai. 

Tautos erozija - tai ir ma
žėjantis gimstamumas; silps
tanti šeima; didėjanti emigra
cija; senstanti visuomenė; plin
tanti socialinė patologija, be
saikis alkoholio vartojimas ir 
narkomanija; vyraujantis pesi
mizmas ir nepasitikėjimas -
nykstanti iniciatyva ir kūry
biškumas; gresianti imigra
cija. Didžiausia problema yra 
tai, kad, nors žmonės yra di
džiausias mūsų valstybės tur
tas, tačiau valstybė šiuo turtu 
praktiškai nesirūpina arba rū
pinasi nepakankamai, galvo
dama, kad vien BVP augimas 
gali išspręsti visas problemas. 
Norint įveikti problemas, rei
kia turėti aiškų veiksmų pla
ną. Mūsų rinkimų programa 
ir yra toks veiksmų planas. 

- Jungtinėje Karalystėje 

kiekvienas vaikas, nepriklauso
mai nuo tėvų turtinės padėties, 
nuo pat gimimo iki kol jis bai
gia mokyklą, būdamas 18 metų 
amžiaus šiuo metu gauna virš 
15 svarų į savaitę. Ar Lietuvoje 
nebūtų planuojamos ryžtingos 
pastangos gimstamumui ska
tinti ir šeimų auginančių vaikus 
gerbūvio didinimui, galbūt ES 
pinigų pagalba? 

- Tokie pinigai mokami ir 
Lietuvoje, tik suma, deja, žy
miai mažesnė: jei šeimoje au
ga 1-2 vaikai - už kiekvieną 
vaiką per mėnesį nepriklauso
mai nuo tėvų turtinės padė
ties, šeima gauna 52 It. Tris ir 
daugiau vaikų auginančios šei
mos gauna šiek tiek didesnę 
sumą. Mes dar 2003 metais 
paskelbėme gimstamumo ska
tinimo iniciatyvą "2V". Tui bu
vo pasiūlymų paketas, siūlant 
įgyvendinti kai kuriuos eko
nominės, finansinės, sociali
nės politikos instrumentus, 
kuriais būtų skatinamas gims
tamumas. Per šį laiką kai kas 
iš šio paketo buvo įgyvendinta. 
Šiandien taip pat siūlytume 
paketą analogiškų ekonomi
nių, finansinių ir socialinių 
priemonių, kuriomis būtų ska
tinamas ne tik gimstamumas, 
bet ir gyvenimas šeimoje. Šei
mų stiprinimas yra ir būtinas 
žingsnis skatinant gimstamu
mą, o taip pat ir įveikiant elge
sio skurdo epidemiją. 

Mūsų įsitikinimu, gimsta
mumo ir šeimos problemos 
Lietuvoje yra ne mažiau svar
bios nei nacionalinio saugu
mo problemos. Net ir patvirti
nus Valstybinę šeimos kon
cepciją valstybinis šeimos po
litikos ir šeimos problemų 
sprendimas tebelieka išsklai
dytas po įvairius teisės aktus 
bei įvairias institucijas ir ne
turi aiškios įstatymais apibrėž
tos strategijos. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Retas darbštuolis 
Žurnalisto, kultūros veikėjo ir mecenato 

Edvardo Šulaičio 80-metį švenčiant 

Edvardas Šulaitis gimė 
1928 m. spalio 15 d. Kybar
tuose, kur ir pradėjo lankyti 
gimnaziją. Per Antrojo pasau
linio karo gaisravietes kartu 
su šeima pasitraukęs iš Lietu
vos, mokslus baigė 1947 m. 
Vokietijoje, Kasselio mieste. 
Atvykęs į Ameriką, 1953-1955 
m. tarnavo JAV kariuomenė
je. Baigęs tarnybą, pasinėrė į 
tolesnius mokslus - studijavo 
ekonomiką, sąskaitybą, pre
kybos administravimą ir žur
nalistiką. Apsigyvenęs gražia
me Čikagos priemiestyje Ci
cero, Edvardas tuojau įsitrau
kė į vietos lietuvių kultūros, 
meno ir sportinio gyvenimo 
veiklą. 

Besąlygiškas atsidavimas 
ir ta neapsakoma meilė spor
tui - tikroji mūsų Jubiliato 
veiklos kelrodė žvaigždė. 
Apie sporto varžybas Edvar
das rašė dar Vokietijoje, rašo 
atvykęs ir į JAV - bendradar
biauja Amerikos lietuvių lei
diniuose, net kelis dešimtme
čius redaguoja Draugo, Lais
vosios Lietuvos ir Vienybės 
sporto skyrelius, yra įvairių 
sporto klubų valdybų nariu. Ir 
dabar E. Šulaitis pagrįstai di
džiuojasi, kad jo draugystė su 
Valdu Adamkumi užsimezgė 
būtent varžybų arenoje (apie 
tai minima ir V. Adamkaus 
knygoje Likimo vardas Lietuva). 

E. Šulaitis yra talentingas 
straipsnių apie lietuvių išeivi
jos, meno, kultūros ir visuo
meninio gyvenimo įvykius au
torius. Jo paruošta medžiaga 
spausdinama daugiau kaip 
dvidešimtyje JAV, Kanados, 

Iš Bostono atvykęs kultūri
ninkas ir spaudos darbuoto
jas prof. Stasys Goštautas 
kalba E. Šulaičio pagerbime 
Cicero, IL, spalio 19 d. 

Argentinos, Didžiosios Brita
nijos laikraščių ir žurnalų. 
Prieš kelerius metus Edvar
das Šulaitis tapo Lietuvių žur
nalistų sąjungos (JAV) pirmi
ninku ir maloniai pakvietė 
gimtinės plunksnos brolius ir 
seses bendradarbiauti lietu
viškojoje išeivijos spaudoje. 

Jubiliatas, dar 1993 m. tapęs 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
nariu, noriai bendradarbiauja 
ir su tėviškės spauda. Būda
mas Tarptautinės žurnalistų 
federacijos nariu, pasižymi ir 
kaip fotoreporteris - savo 
straipsnius yra iliustravęs be
veik 4000 nuotraukų. Savo 
darbštumu, ištvermingumu ir 
išsilavinimu pasižymėjo būda
mas ir daugiatomės Lietuvių 
enciklopedijos (Bostonas) red
kolegijos bendradarbiu. Gal 
už tas pačias savybes apdova-

metinės premijos įteikiamos 
vieno eilėraščio konkurso 
"Lygiadienio giesmė" laurea
tams, o taip pat ženkliausių 
poezijos, prozos ir kūrinių vai
kams autoriams. Taip jo dėka 
išugdyta apie 30 šios nomina
cijos vertų rašytojų. Didelę 
paspirtį yra gavusi ir dešimt
tomio poezijos almanacho 
Ten, sidabro vingy ... leidyba. 

E. Šulaitis išsaugojo 1943-
1944 mokslo metų gimnazisto 
pažymėjimą su įmantriu gim
nazijos direktoriaus parašu ir 

Edvardas Šulaitis su apdovanojimą įteikusiomis Cicero lietu
vių atstovėmis Jone Bobiniene (kairėje) ir Mėta Gabaliene 

N tr. Z. Degučio 

notas prestižine Draugo re
dakcijos premija, o vėliau pri
pažintas ir Metų žmogumi 
žurnalistikos srityje. 

E. Šulaitis neabejingas ir 
scenai - dalyvavo visuose de
šimtmetį gyvavusio "Vaidilu
tės" teatro renginiuose Čika
goj e, kuriuos aprašė Ameri
kos lietuvių spaudoje. Šiam 
teatrui talkino jo dukra Lai
ma Day, kuri, pasirinkusi pro
fesionalios aktorės kelią, ne 
tik vaidino, bet ir režisavo kai 
kuriuos veikalus. Garbusis ju
biliatas domisi ir muzikiniu 
paveldu - įsteigė Vlado Jaku
bėno muzikos draugiją, ku
rios pastangomis kompozito
riaus kūryba sugrįžo į Lietuvą. 
Darbštusis kultūros veikėjas 
ypatingą dėmesį skiria gimto
sios Sūduvos kraštotyrai, me
nui bei literatūrai. Būdamas 
etnokultūros žurnalo Suvalki
ja (Marijampolė) atstovu JAV, 
informuoja išeivijos intelek
tualus apie šį leidinį ir talkina 
pateikdamas jam vertingą me
džiagą. E. Šulaitis ir jo šeima 
sukaupė turtingą Amerikos 
lietuvių rašytojų kūrinių bib
lioteką, kurią norėtų padova
noti gimtiesiems Kybartams, 
ypač jei šie atgautų savivaldos 
teises. 

Jubiliatas Edvardas Šulai
tis nuo 2000-ųjų yra Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų są
jungos mecenatas, kurio kas-

įaunatviška savo nuotrauka. 
Sį šešiasdešimt penkerių me
tų senumo dokumentą, apke
liavusį pusę Žemės rutulio, jis 
žada padovanoti Kybartų 
Kristijono Donelaičio gimna
zijos, 2012-aisiais švęsiančios 
savo šimtmetį, muziejui. 

Edvardas tebėra toks pat 
energingas bendraudamas su 
tautiečiais telefonu ar elekt
roniniu paštu, toks pat malo
nus neužmiršdamas pasvei
kinti begalę savo draugų tau
tinės šventės ar gimtadienių 
išvakarėse, toks pat žvalus ieš
kodamas gerų naujienų, išau
ginančių sparnus lietuvybei. 
Už nuopelnus gimtajai šaliai 
jis apdovanotas Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimi
no ordino Karininko kryžiu
mi, Lietuvos TOK "Olimpine 
žvaigžde", LR Prezidento pa
dėkomis. 

Garbusis Jubiliate! Pras
mingo 80-mečio proga Jūsų 
talento gerbėjai linki užsigrū
dinusio olimpiečio sveikatos, 
didelės žmogiškos laimės kas
dienybėj e, sėkmės ir stipry
bės, nepavargstančios žurna
listo plunksnos ir stiprios gim
tojo krašto traukos kilniuose 
Jūsų darbuose. 

Vladas Buragas, 
Lietuvos nepriklausomųjų rašy
tojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas, Lietuvių žurnalistų są
jungos ir Pasaulio kybartiečių 
draugijos narys 

Dėkodami už "Tėviškės žiburių" praturtinimą savo rašiniais, sveikiname jubiliatą ir linkime dar 
daug metų gražaus ir plataus bendradarbiavimo, stiprinančio įvairių žinių gausa lietuviškąjį 
gyvenimą, kuriame savasis žodis daugeliui nemažiau reikalingas kaip oras; linkime ir toliau 
vadovauti Lietuvių žurnalistų sąjungai, redaguoti leidinius, nepavargti ir būti su mumis. TŽ 
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lld SAVAITE LIETlIVOJE 
Patvirtinti rezultatai 
Vyriausiosios rinkimų 

komisijos (VRK) pirminin
kas Zenonas Vaigauskas 
spalio 27 d. patvirtino, kad 
per pakartotinį balsavimą 
spalio 26 d. baigtas formuoti 
naujas seimas iš 141 asmens. 
VRK skelbia, jog rinkimai 
buvo demokratiški, skaidrūs, 
sąžiningi ir teisingi, nėra ga
vusi reikalavimų pripažinti 
rinkimus negaliojančiais. 

Nors visiškai išvengti pa
žeidimų nepavyko, jų buvo 
žymiai mažiau negu anks
čiau. VRK išnagrinės gautus 
skundus dėl rinkimų agitaci
jos tvarkos pažeidimų. 

Pasak VRK pirmininko, 
susumavus spalio 12 ir 26 
d.d. vykusių rinkimų į seimą 
rezultatus, būsimajame 
seime Tėvynės sąjunga-Lie
tuvos krikščionys demokra
tai gali turėti 44 mandatus, 
Tautos prisikėlimo partija 
laimėjo 16 mandatų, Libera
lų sąjūdis - 11, liberalcent
ristai - 8 mandatus. Jau pra
dėta formuoti šių partijų val
dančioji koalicija, išanksti
niais duomenimis, gali turėti 
naujame seime apie 79 man
datus. 

Atsisveikina seimūnai 
Daugiausia senosios ka

dencijos parlamentarų su 
seimu atsisveikina iš Darbo 
partijos, tuo tarpu konser
vatorių gretose praradimų 
nėra. 2004 m. daugiausia vie
tų seime - 39, nors ir nuby
rėjus daliai narių, baigiantis 
kadencijai "darbiečiai" tu
rėjo 23 narių frakciją. Po šių 
seimo rinkimų, kuriuose da
lyvavo koalicijoje su Lei
boristų partija, "darbiečiai" 
gavo 10 vietų seime. 

Seimą palieka ir būrys 
parlamento senbuvių iš Nau
josios sąjungos. NS, po 2004 
m. rinkimų gavusi 11 manda
tų, sumažėjo iki 9 narių frak
cijos, tuo tarpu po šių rin
kimų jie turės vienintelį at
stovą seime - Valerijų Si
muliką. Parlamentą palieka 
partijos vadovas, buvęs ge
neralinis prokuroras bei bu
vęs seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, Vaclovas 
Karbauskis, Algirdas Mon
kevičius, Alvydas Rama
nauskas, Alvydas Sadeckas, 
Nijolė Steiblienė. 

Nesėkmingi rinkimai bu
vo ir Valstiečių liaudininkų 
sąjungai - 2004 m. gavusi 10 
mandatų, šiame seime ji tu
rės 3 vietas. Seimą palieka ir 
partijos vadovė, žemės ūkio 
ministerė Kazimira Pruns
kienė. Socialdemokratai, 
2004 m. gavę 20 mandatų 
(nors vėliau jų frakcija padi
dėjo politiniais perbėgėli
ais), šiuose rinkimuose gavo 
26 mandatus. Liberalų ir cent
ro sąjunga, 2004 m. gavusi 
18 mandatų, tačiau, skilus 

partijai, baigiantis kadenci
jai frakcijoje turėjo 10 narių. 
Po šių seimo rinkimų libe
ralcentristai gavo 8 vietas 
seime. 

Pilietinės demokratijos 
partija, susidariusi iš atski
lusių buvusių "darbiečių", 

rinkimuose negavo nė vie
nos, iš seimo traukiasi parti
jos vadovas Algimantas Ma
tulevičius. Partija "Tvarka ir 
teisingumas", 2004 m. gavusi 
10 mandatų, savo skaičių pa
didino iki 15. Mažiausiai nu
kentėjusi partija - Liberalų 

sąjūdis, iš jų atstovų seime 
kitai kadencijai neišrinktas 
vienintelis Gintaras Šileikis. 

Tuo tarpu Tėvynės są
junga - Lietuvos krikščionys 
demokratai, mandato skai
čių po rinkimų, palyginti su 
2004 m., padidinę nuo 25 iki 
44, neprarado nė vieno sen
buvio. Tautos prisikėlimo 
partija, rinkimuose dalyva
vusi pirmą kartą ir savo gre
tose neturinti nė vieno seime 
dirbusio kandidato, turės 16 
vietų seime. Į seimą taip pat 
pateko 4 patys save iškėlę 
kandidatai. 

Užsienio politikos sutartis 
Aštuonios politinės par

tijos spalio 28 d. pasirašė 
sutartį dėl Lietuvos užsienio 
politikos principų, strate
ginių gairių ir tikslų 2008-
2012 m. Dokumentą pasi
rašė Lietuvos socialdemok
ratų partijos, Darbo parti
jos, Liberalų ir centro sąjun
gos, Liberalų sąjūdžio, Vals
tiečių liaudininkų sąjungos, 

Naujosios sąjungos, partijos 
Tvarka ir teisingumas bei Pi
lietinės demokratijos parti
jos vadovai. Sutarties pasi
rašyme seime nedalyvavo ir 
jo nepasirašė Tėvynės sąjun
gos-Lietuvos krikščionių de
mokratų vadovas Andrius 
Kubilius ir Tautos prisikė
limo partijos pirmininkas 
Arūnas Valinskas, skelbia 
ELTA-LGTIC. 

A. Kubilius aiškino ne
turįs jokių abejonių dėl už
sienio politikos, kurią vykdė 
Lietuvos prezidentas ir už
sienio reikalų ministeris, tęs
tinumo. Tačiau, jo manymu, 
tokį dokumentą turi pasira
šyti į naują seimą išrinktos 
partijos, o ne tos partijos, 
kurios galbūt šituose rinki
muose baigė savo politinę 
egzistenciją. Anot jo, susi
rinkus naujam seimui toks 
dokumentas, o gal ir aiškiau 
brėžiantis tas tęstinumo kryp
tis, tikrai bus pasirašytas. 

A. Kubiliaus įsitikinimu, 
pasirašytame dokumente 
nebuvo pakankamai aiškiai 
atspindėta ta užsienio poli
tikos linija, kurią aiškiausiai 
atstovavo Lietuvos prezi
dentas ir užsienio reikalų 
ministeris, ypač po Rusijos 
agresijos prieš Gruziją. RSJ 
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Prieš 40 metų net nebuvo sapnuota 
Dr. Stasys Bačkaitis: "Mokslo ir kūrybos simpoziumai - tai plataus masto ir intelekto 

dvikryptiniai renginiai su išeivijos veidu į Lietuvą ir Lietuvos veidu į išeiviją" 

- Gerb. dr. Bačkaiti, esate 
XIV Pasaulio lietuvių moks/JJ ir 
kūrybos simpoziumo (PLMKS) 
organizacinio komiteto vicepir
mininkas ir vienas pagrindinių 
ruošos vežimo, sparčiai artė
jančio prie kelionės tikslo, va
riklių, kaip sekasi ši darbą at
likti? 

- Vežimas rieda iš tiesų 
labai greitai - laiko liko ne
daug, o darbų dar yra kalnai. 
Ačiū Dievui, turime labai darbš
tų organizacinį komitetą, ku
ris dirba išsijuosęs, bandyda
mas atlikti visus numatytus 
renginio darbus ir surišti kiek
vieną jų detalę į sinchronizuo
tai veikiančią veiksmų grandį. 
Simpoziumo organizacijoje ga
lime atpažinti penkias pagrin
dines darbo grupes: 1. bendrą 
viso simpoziumo planavimo; 
2. simpoziumo rengimo ūki
nės; 3. transportacijos; 4. žinia
sklaidos ir informacijos; 5. fi
nansinės. 

- Kokie pagrindiniai užda.. 
viniai ir rūpesčiai? 

- Kiekvienas pagrindinis 
simpoziumo elementas šiuo 
metu yra ir didelis rūpestis. 

Pradedant viso PlMKS prog
ramos sudarymu, ūkine pa
ruoštimi, reklama, finansiniais 
ištekliais ir baigiant dalyvių 
apgyvendinimu, laiku vyks
tančia ir tikslia transportacija, 
maistu. Neatlikus šių darbų, 
simpoziumas subirs. Ypač di
delis uždavinys yra pasirū
pinti, kad užsiregistravę prele
gentai būtų tinkamai paskirs
tyti į sesijas, kad tai nesusi
kryžiuotų su prelegentų atvy
kimo laiku, užtikrinti, kad se
sijos būtų įdomios ir naudin
gos ne tik jiems patiems, bet 
ir plačiajai visuomenei. Taip 
pat nemažas darbas yra koor
dinacija su Lietuvos Švietimo 
ir mokslo ministerijos simpo
ziumo darbo grupe, nes turi
me ne tik atsižvelgti, bet ir su
derinti su ja nemažos prele
gentų delegacijos iš Lietuvos 
pageidavimus bei formalu
mus. 

- Kas jau atlikta, ką dar 
reikia atlikti? 

- Visa programa jau yra 
sudaryta. Pagrindiniai progra
mos elementai sutarti ir nu
statyta, kas, kur, kada įvyks 
visų penkių dienų laikotarpiu. 

Dabar deriname detales, ku
rių yra labai daug. Tarp svar
biausių darbų, kuriuos reikia 
skubiai atlikti, yra sudaryti vi
soms sesijoms dienotvarkę. 

Dr. Stasys Bačkaitis 

To dar negalime užbaigti, kol 
nežinosime tikslaus iš Lietu
vos atvykstančio žmonių skai
čiaus ir ką Lietuvos darbo gru
pė parinks į jų delegaciją. Tas 
parinkimas gali kai kurias se
sijas panaikinti, tad vėl reikė
tų visą programą tvarkyti iš 
naujo. Kitas darbas- paraiškų 
peržiūra, jų tinkamumo nu
statymas simpoziumo paskir
čiai, pasiūlymai teksto ištaisy-

Ilgas kelias - dideli darbai 
ANTANAS DUNDZILA 

Šių metų lapkričio 29 d. 
Vilni19e 1909 m. gimusi Gra
žutė Slapelytė-Sirutienė mi
nės savo 99 metų amžiaus 
sukaktį. Toks metų skaičius 
mūsų visuomenėje dažnai 
nepasitaiko, ypač kai jį mini 
Lietuvoje bei išeivijoje gražiai 
pasireiškusi, žymios vilniečių 
šeimos palikuonė. 

Thumpai apibūdinant, G. 
Šlapelytė-Sirutienė yra visuo
menininkė ir lietuvių visuo
meninės-kultūrinės veiklos 
rėmėja Lietuvoje ir Ameriko
je. Nepriklausomybę atgavus, 
jos didžiausiu nuopelnu yra 
Vilniuje 1996 m. atidarytas 
jos tėvų Marijos ir Jurgio Šla
pelių vardo namas-muziejus 
(Pilies 40, LT-01123 Vilnius). 
Ji yra šio muziejaus steigėja ir 
fundatorė. Atgavusi sena
miestyje nacionalizuotą savo 
tėvų namą, jį padovanojo Vil
niaus miestui ir jame įkūrė sa
vivaldybės žinioje dabar vei
kiantį muziejų. Po motinos 
mirties Vilniaus universiteto 
bibliotekai perleido tėvų su
kauptą archyvą ir biblioteką, 
o Lietuvių kalbos institutui -
tėvo per dešimtmečius rinktą 
žodyninę medžiagą. 

Sukaktuvininkė lenkų oku
pacijos metu Vilniuje 1927 m. 
baigė Vytauto Didžiojo gim
naziją, 1937 m. Vilniaus uni
versitete gavo filosofijos ir 
lenkų bei lietuvių filologijos 
diplomą. 1932 m. mokytojavo 
Švenčionių g-joje, o 1933-37 

Gražutė Šlapelytė Vilniuje studijų metais (kairėje) ir praėju
sio šimtmečio devintuoju dešimtmečiu Amerikoje 

m. Vytauto Didž. g-joje dėstė 
lietuvių kalbą ir Lietuvos geo
grafiją. Nuo 1939 m. dirbo Li
tuanistikos institute Kaune ir 
Vilniuje. 1942 m. Vilniuje iš
tekėjo už Aloyzo Siručio 
(1910-1990). 

1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją, 1949 m. atvyko į JAV, 
tarnavo banke ir dalyvavo vi
suomeninėje lietuvių veikloje. 
1950 m. su kitais įsteigė Vil
niaus krašto lietuvių sąjungą 
Amerikoje ir aktyviai joje vei
kė. Vėliau darbavosi Cikagos 
lietuvių kalbos draugijos veik
loje, tvarkė draugijos rengia
mas lietuvių kalba radijo va
landėles, bendradarbiavo pe
riodikoje. 

G. Šlapelytės-Sirutienės 
rašiniai spaudoje pasirodė dar 
studijų metais Vilniuje - Vil
niaus šviesoĮe, po 1945 m. Vo
kietijoje - Ziburiuose, Mote-rų 
žodyje, Tėvynės sarge, JAV -
daugiausia Vilniaus krašto te-

momis - Drauge, Aiduose, 
Akiračiuose, Karyje, Skautų 
aide, Moteryje ir kt Devintojo 
dešimtmečio pradžioje talki
no Br. Kvikliui, rengiančiam 
Lietuvos Bažnyčių Vilniaus ar
kivyskupijos du kapitalinius 
tomus. 

Jos skatinimu ir lėšomis 
2000 m. Vilniuje Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tas išleido beveik 500 psl. 
prof. V. Žuko veikalą, Marijos 
ir Jurgio Šlapelių knygynas Vil
niuje. 2004 m. pasirodė jos 
straipsnių rinkinys, 230 psl. 
Vilnijos atgarsiai. Tu.ip pat M. 
ir J. Šlapelių sukaupta, Vil
niaus kultūriniam palikimui 
reikšminga archyvinė medžia
ga, vėl G. Šlapelytės-Sirutie
nės lėšomis, dokumentuota 
kitoje V. Žuko knygoje, Mari
jos ir Jurgio Šlapelių archyvas 
(2006). Neeiliniu reveransu J. 
ir M. Šlapelių biografijoms 
yra U. Damševičiaus ir J. Ma-

mui, suderinimas su Mokslo 
ir kūrybos leidinio formatu. 
Gautos paraiškos labai skiria
si apimtimi, stiliaus proble
momis, kalbos tikslumu (ypač 
anglų kalbos) ir pan. Reika
linga sudaryti planą, kuriose 
salėse ir kambariuose vyks se
sijos, nustatyti, kiek ir kokių 
informacijai pateikti įrangų 
reikės sutelkti. Reikia taip pat 
užbaigti profesinių bei kultū
rinių išvykų planą ir suderinti 
su atvykusiųjų prelegentų pa
geidavimais. 

- Kaip sekasi dalyvių regist
racija? 

- Dalyvių registracija jau 
baigiama. Paskutinio mėnesio 
laiku ji buvo labai intensyvi. 
Visa registracija vyksta inter
netu. Tu.i, viena vertus, darbą 
labai palengvina, nes leidžia 
greitai susisiekti su bet kuo 
pasaulyje. Tačiau atsirado ir 
nemažai keblumų, kai siunčia
mi laiškai dingsta, nueina į 
"spam" sistemą; kartais laiš
kai dėl kai kurių prelegentų 
unikalios persiuntimo siste
mos neįmanomi atidaryti; pa
viršutiniškai užpildytos regist
racijos, nes ne visi įpratę pa-

tonio 2004 m. sukurtas kom
paktinis video diskas, pava
dintas Ištikimi lietuviškam žo
džiui. Visa tai atlikta G. Šlape
lytės-Sirutienės lėšomis bei 
vienokiu ar kitokiu rūpesčiu, 
šalia finansinės paramos at
gauto namo remontui bei me
tų metais besitęsiančiai mu
ziejaus globai. Prezidentas 
2000 m. ją apdovanojo V-to 
laipsnio Gedimino ordinu, 
2000 m. yra gavusi "Vilniaus 
garso" premiją, Draugo fondo 
garbės narės bei kitus atžy
mėjimus. 

Tiesioginiai ar per savo 
įsteigtą fondą, "Gražutė Siru
tis Foundation", šalia muzie
jaus bei minėtų leidinių yra 
rėmusi Amerikoje ir Europo
je lietuvių spaudą, parapijas 
bei vienuolynus, Lietuvių bend
ruomenės JAV veiklą, Bend
rąjį Amerikos lietuvių fondą 
(BALF), Vasario 16 gimnazi
ją Vokietijoje, Šv. Kazimiero 
akademiją Romoje bei kitas 
lietuvių visuomeninės, religi
nės veiklos sritis. 

Medicinos gydytojas, kal
bininkas Jurgis Stapelis (1876-
1941) ir jo žmona Marija 
(1880-1977) - tai spalvingos 
asmenybės, tuometinei lietu
vių aplinkai nusipelnę vilnie
čiai. Medicinos praktika J. 
Šlapelis beveik nesivertė. Ne
bandant išskaičiuoti jo veik
los, minėtina pati vėliausia: 
1920-1938 sudarinėti ir leisti 
lietuvių kalbos žodynai, kurių 
medžiaga net XX š. antroje 
pusėje naudojosi ir J. Šlapelio 
bendraamžių, ir vėliau išaugu
sių filologų karta. M. Šlape
lienės 1906 m. įsteigtas, net 

teikti prašomą informaciją pa
gal nurodytą formatą; išpūs
tos biografijos be pateikiamo 
pranešimo santraukos ir t. t. 
Dar viena nelaukta problema, 
labai būdinga internetui, yra 
tam tikra žmonių grupė, kuri, 
atsidarius komunikacijos ka
nalui, tampa lyg ir "plunksnos 
draugais" - jie siunčia nenu
trūkstančią eilę klausimų ir 
reikalauja greitų atsakymų, 
net neįsigilinę į jau jiems pa
teiktą informaciją. 

- Koks Lietuvos mokslinin
kų atsiliepimas į kvietimą daly
vauti XIV PLMKS? 

- Lietuvos mokslininkų at
siliepimas yra ypatingai entu
ziastingas. Jų atvyks apie šim
tas. Tik didžiausia bėda, kad 
tas entuziazmas pasireiškė 
daugiausia paskutinėmis re
gistracijos termino dienomis. 
Atsiliepimų gauname ir da
bar, kai simpoziumo progra
ma jau sudaryta. Tai mums su
daro nemažai programos pla
navimo problemų. Tačiau 
daugeliu atvejų nenorime jų 
atmesti, jeigu pranešimas yra 
tikrai vertingas ir tinkamai 
papildo jau numatytą sesiją. 
Taip pat malonu pastebėti, 
kad simpoziume dalyvauja be
veik visi Lietuvos universite
tai, keliolika ministerijų ir 
žmonių iš privataus sektoriaus. 

Nukelta į 12-tą psl. 

43 metus veikęs knygynas -
ne tik Vilniaus, bet visos Lie
tuvos istorijoje - yra uniku
mas. Savininkė ne kartą buvo 
rusų, vokiečių ir ypač lenkų 
tardoma, bute ir parduotuvė
je daromos kratos, tampoma 
po teismus. Tui mūsų knygne
šiams prilygstanti kovotoja. 

Tačiau yra ir kita M. Šla
pelienės "pusė": su Kipru Pet
rausku 1906 m. ji dainavo pa
grindinį vaidmenį pirmame 
lietuvių operos pastatyme, 
Miko Petrausko Birutėje. 
Šimtmečio pradžioje Šlapelių 
šeimos bendravimo ratą liu
dija, kad ir šie duomenys: duk
ters Gražutės krikšto tėvas -
dr. J. Basanavičius, kuris, at
rodo, bažnyčios dokumentuo
se sumaišė kūdikio gimimo 
mėnesį ... O muziejuje tebe
stovi Šlapelių pianinas, kuriuo 
yr~ sk.amb.inęs Čiurlionis ... 
Se1mo1e taip pat augo sesuo, 
vėliau Lietuvos diplomato 
žmona, ir pokario rezistento 
našlę vedęs brolis, abu mirę 
Amerikoje. 

G. Šlapelytė-Sirutienė gy
vena pietinėje Kalifornijoje: 
847 6th Street, Apt. B, Santa 
Monica, CA 90403 USA; 
telef. 310 393-9012. 

Likimo sutapimu, Čika
goj e leidžiamas dienraštis 
Draugas jos gimtadienio metu 
irgi mini savo 99 metų leidy
bos sukaktį. O Draugo dabar
tinis moderatorius kun. dr. V. 
Rimšelis yra buvęs G. Šlapely
tės-Sirutienės mokinys. 

(Naudoti duomenys bei 
datos - iš įvairių enciklope
dinio pobūdžio leidinių ir vir
šuje suminėtų knygų). 
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KLB XX Krašto taryba su svečiais susirinkusi 2-ajai sesijai š.m. spalio 25 d. Anapllyje, Mississaugoje 

Nauji vėjai, geri užmojai 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kanados lietuvių bend
ruomenei KLF šiemet pasky
rė $116,500: $24,000 švieti
mui, $77,500 Muziejui-archy
vui ir $15,000 Krašto valdybos 
veiklai. 

Drauge su Lietuvos am
basada Kanadoje ruošiamasi 
Lietuvos vardo 1000-metį 
švęsti Kanadoje. KLB apylin
kės raginamos rengti projek
tus savo apylinkėse, iškeliant 
Lietuvos vardą 2009 metais. 
''Tūkstantmečio odisėjos" jach
tos pasitikimas organizuoja
mas Kvebeko mieste balan
džio mėnesio pabaigoje. 1000-
mečio paminėjimo projek
tams paremti galima kreiptis į 
Tuutinių mažumų ir išeivijos 
departamentą prie LR vyriau
sybės (TMID), užpildant pa
raišką ne vėliau š.m. gruodžio 
1 d. ir įteikiant KLB raštinei. 

Lietuvos parama bendrai 
išeivijos veiklai yra teikiama 
pagal TMID skelbiamus kon
kursus. Kanados organizacijų 
pateiktas paraiškas peržiūri 
Krašto valdyba, kuri pateikia 
savo pastabas ir patvirtina. 

Galutinį sprendimą daro 
TMID. 

PLB ir LR seimo komisi
joje Kanadai atstovauja J. Ku
raitė-Lasienė. Komisijos po
sėdžiai įvyko 2007 m. spalio 
15-19 d.d. ir šiemet gegužės 
12-16 d.d. Posėdžių temos lie
tė lietuvių bendruomenių 
veiklą užsienyje (švietimo rei
kalus, tautiečių dalyvavimą 
seimo rinkimuose). Diskusi
jos vyko dėl Lietuvos teismų 
reformos, Lietuvos įvaizdžio 
formavimo ir Valdovų rūmų. 
Viena iš svarbiausių temų bu
vo dvigubos pilietybės klausi
mas. 

PLB pirmininkų suvažia
vime 'frakuose rugpjūčio 10-
12 d.d. susirinko 34 kraštų 
bendruomenių pirmininkai. 
Dalyvavo net keli kanadiečiai 
- KLJS atstovė, dabartinė 
pirm. Rūta Samonytė, PUS 
pirmininkas Stasys Kuliavas ir 
PUS valdybos narys Saulius 
Simonavičius. 

Suvažiavime visi buvo ra
ginami skatinti balsavimą LR 
seimo rinkimuose, vesti lėšų 
telkimo vajų PLB valdybos 
veiklai, prenumeruoti Pasau
lio lietuvį ir paremti PLJ kong
resą, įvyksiantį Pietų Ameri
koje 2009-2010 m. 

KLB XX Krašto tarybos 2-osios sesijos, š.m. spalio 25 d. 
Anapllyje, Mississaugoje, prezidiumas. Iš k. KLB-KV pirm. 
Joana Kuraitė-Lasienė, vicepinn. Rūta Poškienė, Joana Ada
monytė, Nijolė Karosaitė-Korris 

KANADOS ĮVYKIAI 

Liberalų partijos nuostoliai 

Dollarama parduotuvėse. Svei
katos specialistai prašo išmes
ti šiuos daiktus, o prekybinin
kus - išimti iš prekybos salių. 

Ontario liberalų vyriau
sybė pateikia svarstyti naujo 
įstatymo projektą. Pagal jį 
vairuotojams automobilyje 
draudžiama vairuojant kalbė
ti telefonu ir kitais ranka lai
komais elektroniniais ryšio 
prietaisais, žaisti videožaidi
mus ar naudotis garsaplokš
čių grotuvais. Statistika skel
bia, kad kalbėjimas telefonu 
ar elektroninių bei tekstinių 
žinučių perdavinėjimas ket
virtadaliu sumažina vairuo
tojo pastabumą ir padidina 
autoįvykio tikimybę. Vairuo
tojams leidžiama naudotis te
lefonais, turinčiais ausines, 
taip pat išimtis daroma kvie
čiant skubią pagalbą. Už kai-

Valstybinė opozicijos li
beralę partija praėjusiuose 
rinkimuose prarado ne tik 26 
vietas parlamente, bet ir vy
riausybės skiriamos finansi
nės paramos dalį. Ji sumažin
ta beveik milijonu dolerių. 
Paprastai valstybės parama 
partijoms peržiūrima po rin
kimų, jos dydis nustatomas 
pagal rinkimų rezultatus -
laimėtų vietų skaičių parla
mente. Mažesnė parama reiš
kia mažesnes galimybes pasi
rengti politinei veiklai, ypač 
vyriausybės kritikai. Daugiau
sia nuostolių patiria oficiali 
opozicijos vadovo (šiuo atveju, 
S. Dion įstaiga). Tuks atleisti 

padėjėjų, mažinti kitas išlai
das. Finansiniai partijos sun
kumai jau teks naujo būsimo
jo partijos vadovo daliai. S. 
Dion pasilieka savo pareigose 
tik iki jo rinkimų. 

Kanados valstybinė svei
katos tarnyba paskelbia at
šaukianti iš prekybos vaikiš
kus žaislus ir reikmenis, pa
gamintus Kinijoje. Juose ras
ta sveikatai kenksmingo švi
no daugiau negu leistinos 
normos. Thi vaikiškos ledo ri
tulio lazdos, dovanų rinkiniai 
Cool Charmz Kits, 10,000 
čiulptukų kūdikiams bei alavo 
lydinio (pewter) puošmenos, 
parduodamos populiariose 

Parama sritims 

KLB krašto valdybos vi
cepirmininkas švietimo reika
lams palaiko artimus ryšius su 
TMID. Jau įsigyta įvairių va
dovėlių, pratimų sąsiuvinių 
bei kitų mokymo priemonių. 
Thrtasi su TMID dėl apdova
nojimų nusipelniusiems Ka
nados lituanistinių mokyklų 
mokytojams, jie būtų įteikti 
2009 m. Thip pat planuojamas 
rašinių ir piešinių konkursas 
Lietuvos vardo 1000-mečiui 
pažymėti. 

Kultūros srityje vicepir
mininkė Rūta Kličienė žodį 
suteikė muziejaus-archyvo ve
dėjui A. Pabedinskui, kuris 
pranešė apie metų eigoje at
liktus darbus bei pasitarimus 
su archyvinėmis įstaigomis. 
Jis pakvietė visus į parodos 
"Pirmoji banga" atidarymą po 
sesijos. LR ambasadai Otavo
je padedant, paroda atvežta iš 
Vašingtono. Ji pernai sukurta 
Lietuvoje, vartojant medžia
gą, kuri supažindina lankytoją 
su XIX š. pabaigos-XX š. pra
džios lietuvių emigracija į 
JAV. Kanadoje numatyta pa
pildyti ją Kanados lietuvių 
imigracijos eksponatais. Paro
da veiks KLMA iki š.m. lap
kričio 23 d. 

bėjimąsi telefonu vairuojant 
siūloma skirti piniginę baudą 
nuo 500 iki 1,000 dol., pridėti 
6 baudos (demerit) taškus, už 
pakartotiną pražangą galimas 
teisės vairuoti sustabdymas ir 
netgi kalėjimas. Jei įstatymo 
projektui bus pritarta, jis įsi
galiotų nuo ateinančių metų 
pradžios. Panašius įstatymus 
jau turi Newfoundland, Kve
beko ir N. Scotia provincijų 
gyventojai, rengia Manitobos 
ir P.E.l. provincijų vyriausybės. 

Kvebeko provincijos li
beralę vyriausybė skelbia 
provincijos rinkimus gruo
džio 8 d. J. Charest vadovau
jami liberalai turi mažumą 
parlamente. Jie tikisi, kad rin
kimai padėtų laimėti daugiau 
vietų ir sustiprintų vyriausy
bės pastangas siekti vienin
gos Kanados. Liberalų vy-

Su kultūros sritimi aiškiai 
rišasi didysis 2010 m. Kana
doje, Toronte, organizuoja
mas renginys - IX-oji išeivi
jos lietuvių Dainų šventė. Ra
sa Kurienė supažindino tary
bos narius su ruošos komiteto 
atliktais darbais, šventės ren
giniais. R. Žilinskienė yra 
Krašto valdybos atstovė Dai
nų šventės rengimo komitete. 

Baltiečiq veikla 

Pirmininkė J. Kuraitė-La
sienė pranešė, kad KLB kraš
to valdyba taipgi dalyvauja 
Baltiečių federacijos veikloje. 
Jos pagrindinė užduotis yra 
surengti Baltiečių vakarą Ota
voje. 

Šiemet estų bendruome
nė perima federacijos pirmi
ninkavimą. Pernai jai vadova
vo Petras Meiklejohn. Šiuo 
metu yra kuriama tarptautinė 
organizacija, kuri rūpintųsi 
Gruzijos reikalais. Ji bus rei
kalinga stengiantis Gruziją 
remti ir prieiti prie galinčių 
pagalbą teikti valdžios institu
cijų. 

Baltiečių lėšomis planuo
jama statyti paminklą Ota
voje. Federacinės valdžios su
tikimas jau gautas. 

(Bus daugiau) 

riausybė kritikuoja opozici
nes -Action Democratique du 
Quebec ir Kvebeko partijas, 
kurios, pasinaudodamos eko
nominiais sunkumais, vėl 
bando gaivinti Kvebeko ne
priklausomybės siekius. Pora 
narių iš opozicinių partijų pe
rėjo į liberalų partiją, bet pas
tarieji norėtų rinkimuose su
stiprinti savo partiją ir jos po
litikos palaikymą. 

Kanados medienos apdir
bimo pramonė patiria didelius 
nuostolius dėl gyvenamųjų 
namų statybos ir pardavimo 
krizės JAV. Per pirmąjį pus
metį jie patyrė 1.2 bln. dol. 
nuostolių, darbą prarado 
20,000 darbininkų. Montrea
lyje įvykusioje ryšių, miško 
pramonės ir energijos įmonių 
profsąjungos atstovų susirinki
me buvo priimti nutarimai. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
BE VIZŲ ĮJAV 

Lietuvos piliečiai į JAV 
be vizų galės vykti nuo lap
kričio 17 d. Norintys vykti į 
JAV privalės turėti biomet
rinius pasus. Turizmo, vers
lo ir kitais asmeniniais tiks
lais JAV-se bus galima likti 
ne ilgiau nei 90 dienų. Taip 
pat bus privaloma naudotis 
Elektronine kelionių leidi
mo sistema (ESTA - Elect
ronic System for Travel Au
thorization). JAV preziden
tas George W. Bush spalio 
mėnesį paskelbė, kad į Vizų 
atsisakymo programą įtrau
kiamos Lietuva, Latvija, Es
tija, Vengrija, Čekija, Slova
kija ir Pietų Korėja. 

TĘSIAMA MISIJA 
Misiją Afganistane bai

giančią 7-ąją Lietuvos karių 
pamainą lapkričio mėnesį 
pakeis 8-oji karių grupė, ku
riai palydėtuvės surengtos 
spalio 24 d. Ta proga Šv. Ka
zimiero šventovėje Klaipė
doje buvo aukojamos Mi
šios, karius palaimino vyriau
sias kariuomenės kapelionas 
plk. kun. Juozas Gražutis. 8-
oji provincijos atkūrimo 
grupės karių pamaina, va
dovaujama plk. Vytauto 
Reklaičio, suformuota Kraš
to apsaugos savanorių pajė
gų Zemaičių apygardos 3-
iosios rinktinės, įsikūrusios 
Klaipėdoje, pagrindu. PAG 
yra NATO Tarptautinėms 
saugumo paramos pajėgoms 
priklausanti Lietuvos vado
vaujama bendra civilinė ir 
karinė misija. Lietuvos va
dovaujama misija Afganis
tano Goro provincijoje pra
dėjo veikti 2005 m. birželį. 

GRIEŽ'IFliNĖ KONTROLĖ 
Valstybinė maisto ir ve

terinarijos tarnyba (VMVT) 
sugriežtino įvežamų gyvulių 
kontrolę pasienio punktuo
se, gavus Rusijos federaci
jos oficialų pranešimą, kad 
Rusijoje, Stavropolio krašte, 
Sovetsko rajono kiaulių ūky
je nustatytas afrikinis kiau
lių maras. Liga nustatyta 
ūkyje, kuriame laikoma 3-6 
mėnesių amžiaus 460 kiau
lių. Per vieną savaitę ūkyje 
jų jau nugaišo 112. Valstybi
nė maisto ir veterinarijos 
tarnyba seka informaciją 
apie tolesnius Rusijos atsa
kingų tarnybų veiksmus sie
kiant nustatyti ligos židinį. 
Lietuva laikoma laisva nuo 
kiaulių maro šalimi ir joje 
nebuvo užregistruotas nė 
vienas afrikinio kiaulių ma
ro atvejis. Šiuo maru daž
niausiai serga kiaulės ir šer
nai. Netiesioginio kontakto 
būdu liga plinta per apkrės
tą inventorių, drabužius, 
transportą ar šeriant kiaules 
netinkamai apdorotu paša
ru. Šią ligą platina ir tam 
tikrų rūšių erkės. Afrikiniu 
kiaulių maru žmonės neser
ga. Šiais metais afrikinis 
kiaulių maras nustatytas 

Gruzijoje, Rusijoje, Tunzani
joje, Zambijoje, Mauritani
joje, Nigerijoje. 

BENDRADARBIAUS 
SOSTINĖS 

Austrijos Lincas, kaip ir 
Vilnius, 2009 m. yra paskelb
tas kultūros sostine. "Lincas -
Europos kultūros sostinė 
2009" organizatoriai tikisi 
bendradarbiauti su Vilniaus 
rengėjais. Linco renginio 
meno vadovas Airan Berg 
pripažino, kad susiduriama 
su organizaciniais sunku
mais, tačiau stengiamasi su
telkti dėmesį kultūrinės pro
gramos tobulinimu. Jo tei
gimu, svarbu bus sukurti 
dialogą tarp abiejų miestų 
artistų. "Lincas - Europos 
kultūros sostinė 2009" orga
nizatoriai žada siūlyti kultū
ros galimybes, prieinamas 
ne vien elitui, bet ir visiems 
miesto žmonėms, gyvena
mąją erdvę paversti vieni
jančia, skatinančia dialogą, 
atsiveriančia naujovėms ir 
eksperimentuojančia jomis 
kultūros erdve. 

DAUGIAU REMIA ES 
Viešosios nuomonės ap

klausos duomenimis, Lietu
vos narystę ES teigiamai 
vertina 75% šalies gyvento
jų, 14.9% - neigiamai. Aiš
kios pozicijos šiuo klausimu 
neturi 10% apklaustųjų. 
Analogiškos apklausos, at
liktos liepos mėnesį, duo
menimis, tuomet Lietuvos 
narystę ES teigiamai vertino 
69.2% šalies gyventojų, nei
giamai - 15.9%. Lietuvos 
žmonės narystę ES optimis
tiškai vertina nuo pat Lie
tuvos įstojimo - 2004 m. Už 
Lietuvos narystę ES dau
giausia pasisako 18-49 metų 
amžiaus žmonės, turintys 
aukštąjį išsilavinimą, jauni
mas, specialistai. Priešiškai 
nusiteikę daugiausia vyres
nio amžiaus žmonės -vyres
ni negu 70 m., turintys pra
dinį arba nebaigtą vidurinį 
išsilavinimą, bedarbiai. Tyri
mas atliktas "Vilmoms" 
bendrovės, vyriausybės kan
celiarijos užsakymu. 

UNICEF AMBASADORĖ 
Lietuvoje spalio 24 d. 

lankėsi Jungtinių Tuutų Vai
kų fondo (UNICEF) geros 
valios ambasadorė iš Be
nino, dainininkė Angelique 
Kidjo. Susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi 
ambasadorė atkreipė dėme

sį, kad ir Lietuvoje yra vai
kų, kuriems galėtų padėti 
UNICEF. Tai yra pirmasis 
UNICEF Geros valios am
basadoriaus vizitas Lietuvo
je, kurio tikslas - padėkoti 
Lietuvai už donorystę pa
sauliniams paramos projek
tams. Lietuva nuo 2002 m. 
prisideda prie UNICEF lab
daros darbų Čečėnijoje, 
Gruzijoje ir Afganistane, o 
šiemet ėmėsi savarankiškos 
veiklos pradėdama projektą 
"Mokyklos Afrikai". RSJ 

KLB Hamiltono apylinkės atstovai, dalyvavę Krašto tarybos sesijoje Anapilyje, Mississaugoje, 
spalio 25 d. Iš k. Jonas Stankus, Žibutė Vaičiūnienė, Kazimieras Deksnys, Dalia Kesminienė, 
Bernardas Mačys, Marija Enskaitienė, Petras Vaičiūnas, br. Bernardas Beliekas, OFM 

Hamilton, ON 
A.a. E. KYBARTIENĖS 

prisiminimui, užjausdami jos 
vyrą, dukrą ir sūnų su šeimo
mis, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $100 - E. Bub
nienė; $30 - D.M. Jonikai, H. 
Laukienė; $25 - Ž.V. Vaičiū
nai; $20 - E.K. Gudinskai, S. 
Kareckas, J .H. Otto, A. Sta
naitienė, P. Styra; $10 - F.M. 
Gudinskai, F.A. Pietrantonio. 

A.a. N. KIŠŪNIENĖS pri
siminimui, užjausdami dukras 
su šeimomis, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $20 - E .K. 
Gudinskai, J .Z. Rickai, R. 
Styra; $15 - E. Grajauskienė; 
$5 - F.M. Gudinskai. Už visas 
aukas dėkoja - PLV komitetas 

nrLAAa..v FOUR SEASONS 
Kfl"J"rHX\ REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodan t, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, va~arna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Stayncrio ir 
Coll ingwoodo apy

linkėse kreipkitės i 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkHe 

( 416) 236-6000 
utton Group-Assurance RcaĮty Inc. 

Vaidilučių vėlės 
Tankiais miškais apaugo šimtmetiniai ąžuolai. 
Tenai paliko ir protėvių senieji papročiai. 
Kas buvo taip brangu, prabėgę metai nusinešė kartu. 
Atrodo, lyg nebūtų buvę tų amžių nuostabių ... 

Legenda sako: 
Kad ąžuolyne vaidilučių vėlės pasiliko amžina~ 
Nes prisiekė dievams, kad ten budės ištikimai. 
Per šimtmečius jos tarp medžių draikosi ir sukas 
Ir kyla lyg vėjo nešamas nuo pienių lengvas pūkas ... 

Kartais atrodo, kad meldžias~ o gal gėles nuo žemės skina, 
Savo nematomiems dievams puikius, baltus žiedus dalina. 
Kartu su medžių lapais jos šlama ir šakose supas, 
Ir vėl prie žemės leidžias, tartum migla ar baltas rūkas ... 

Praėjo šimtmečiai keli nuo tų labai senų laikų, 
Kai jaunos vaidilutės meldėsi tarp ąžuolų šventų. 
Dabar jų vėlės nejaučia jokių ribų, ir laikas nesvarbus, 
Jos gali lėkti per erdves ir širdimi prabilt į mus ... 

Legenda sako: 
Jog saulei nusileidus už tolimų miškų, 
Kartais gali gi.rdėt keistų, iš tolo atneštų balsų, 
Aukštai, danguj pakilus vakaro žvaigždė skaisti, 
Viena težino paslaptį kas siunčia aidą iš toli ... 

Iš tolumos atsklidęs aidas skamba nuostabus. 
Skambės ilga~ kol žmonės širdyse pajus, 
Kad meilė be ribos, čia amžinai liepsnos, 
Brangiausiai žemei Lietuvos. v • 

GRAZINA STAUSKIENE, Toronto 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~ ..... t?-~~\'V-~-__;.;/„„~~~-

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRl lMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 

~=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Muzikologas Vaclovas Juodpusis 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kai rugsėjo 21 d. Čikagos 
Jaunimo centro rūmų didžio
joje salėje vyko Čikagos lietu
vių operos darbuotojų pager
bimo pobūvis, pranešimą 
skaitė specialiai iš Vilniaus 
pakviestas muzikologas Vac
lovas Juodpusis. Pastarasis il
gą laiką Lietuvos radijuje ve
dė laidą "Tautiečių balsai", 
kur pasakodavo apie išeivijo
je dirbančius muzikus bei čia 
įsikūrusias grupes, transliuo
davo muzikinius įrašus. Yra 
ruošęs ir ciklą "Muzikinės su
kaktys", kuriame kartais skam
bėdavo išeivių muzika. Radiju
je ir televizijoje sukaktuvininkas 
yra praleidęs ilgus metus. 

70-metį švenčiantis V. 
Juodpusis per savo gyvenimą 
buvo sukaupęs daug medžia
gos apie išeivijos muziką, ku
rią perdavė radijo bangomis 
ar išleistose knygose, bet nie
kada anksčiau jis neturėjo 
progos paviešėti šioje Atlanto 
pusėje. O šiemet jis JAV ap
lankė net du kartus. Pavasarį 

trumpai viešėjo su Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo direk
tore Liucija Stulgiene, o rude
nį jau atvyko pats vienas šiek 
tiek ilgesniam laikui. "Pavasa
rį J. Žilevičiaus-Kreivėno mu
zikos archyvą pamačiau, gali
ma sakyti, iš tolo - tik trumpai 
stabtelėjęs tarpduryje, o šį 
kartą galėjau jame padirbėti 
visą dieną", - sakė muzikolo
gas. Jį labai domino išeivijoje 
daug dirbusio kompozitoriaus 
Vlado J akubėno harmonizuo
tos liaudies dainos, kurių jis 
nebuvo matęs. Be kitos me
džiagos V. Juodpusis išsivežė 
šiame archyve rastų "Lietu
vos" ansamblio įkūrėjo ir va
dovo muziko Jono Švedo laiš
kų kopijas. 

Svečias paliko knygą, pa
vadintą Tai buvo ... su poant
rašte Muzikinės kultūros at
spindžiai. Šiame 528 puslapių 
leidinyje sukaupta tik dalis 
autoriaus įvairiuose leidiniuo
se spausdintų ar dar nespaus
dintų straipsnių, pasisakymų 
apie lietuvių muzikos kūrėjus 

Žurnalistas, kultūros veikėjas Edvardas Šulaitis (pirmas iš 
deš.) su kitu savo 80-metį švenčiančiu kultūrininku, fotome
nininku Algimantu Keziu ir svečiu iš Bostono prof. Stasiu 
Goštautu (kairėje) š.m. spalio 19 d. Cicero, IL 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 l 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 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ir atlikėjus, gyvenusius ar te
begyvenančius ne tik Lietuvo
je, bet ir užsienio kraštuose, 
taip pat ir apie užsienio kraštų 
muzikus, viešėjusius Lietuvo
j e, ten koncertavusius. Taip 
pat joje yra rašoma ir apie 
Lietuvos radiją bei televiziją. 

Knygos autorius nemažai 
rašo ir apie išeivius muzikus, 
muzikai artimus žmones bei 
jų muzikinius sambūrius. To
dėl čia ilgesniais ar trumpes
niais rašiniais yra apžvelgiami: 
Jeronimas Kačinskas, Vladas 
J akubėnas, Giedra Gudaus
kienė, Bronius Budriūnas, Al
fonsas Mikulskis, Ona Mi
kulskienė, Juozė Krištolaity
tė-Daugėlienė, Vytautas Stro
lia, Algirdas Brazis, Kazys 
Skaisgirys, Salomėja Narkė
liūnaitė, Valteris Kristupas 
Banaitis, Čikagos lietuvių 
opera, "Čiurlionio" ansamb
lis bei kiti žmonės ir muziki
niai vienetai. 

Nors V. Juodpusis yra gi
męs 1938 m. kovo 28 d., jo 70-
mečiui skirtas vakaras įvyko 
spalio 28 d. Vilniaus rotušėje. 
Pagerbti sukaktuvininko susi
rinko visas būrys muzikų, kul
tūros darbuotojų. Programą 
vedė šio renginio sumanyto
jas prof. Rimvydas D. Žigaitis, 
kuris muzikoloiui skyrė daug 
gražių žodžių. Sventėje kalbė
jo ir kiti muzikos žinovai, pa
brėždami sukaktuvininko nuo
pelnus puoselėjant ir populia
rinant lietuvišką muziką. 
"Man svarbiausi yra lietuvių 
muzikos atlikėjai. Į jų darbus 
žvelgiu su didžiule meile", -
kalbėjo sukaktuvininkas. 

Muzikinėje minėjimo da
lyje pasirodė nemažai žymių 
atlikėjų, tarp kurių buvo prof. 
Virgilijus Noreika, Lietuvos 
operos viltimi vadinama solis
tė Jovita Vaškevičiūtė, pianis
tas Aleksandras Vizbaras, 
liaudies instrumentų ansamb
lis "Vaivora" (vadovė prof. 
Lina Naikelienė) ir kt. Klau
sytojus labiausiai sudomino 
scenos veterano V. Noreikos 
pasirodymas - be rimtų arijų, 
jis atliko ir linksmų kūrinių. 
V. Juodpusis, be kitų pareigų, 
Stasio Viniūno namuose (A. 
Goštauto g. 2-41) trečiadieniais 
(nuo rugsėjo iki gegužės mėn.) 
veda muzikos ir poezijos va
karus Gų pradžia 6 v.v.). Todėl 
tie, kurie rengiasi svečiuotis 
Vilniuje, turėtų nepraleisti 
progos juose apsilankyti. 

Sukaktuvininko darbus iš
vardinti būtų nelengva: jis 
Lietuvos Kultūros ministeri
jos vyriausias specialistas mu
zikai, Lietuvos muzikų draugi
jos tarybos narys, Muzikos ba
rų žurnalo atkūrėjas ir ilga
metis redaktorius, Muzikos 
kalendorių Gau greitai bus dvi
dešimtasis) sudarytojas ir re
daktorius, už muzikologinius 
darbus apdovanotas Vlado 
Jakubėno premija (1993 m.). 

DĖMESIO! 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ nau
jas fakso numeris -

905-275-4364 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Tautinės sąjungos Los 
Angeles skyrius rugsėjo 7 d. 
Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose minėjo Tautos šven
tę. Programai vadovavo Tauti
nės sąjungos skyriaus vicepirm. 
Juozas Raibys. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Tomas Kara
nauskas. Amerikos ir Lietu
vos himnus, pritariant daly
viams, sugiedojo dainininkas 
Antanas Polikaitis. Šventės 
paskaitininkas - Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas. Pas
tarasis pateikė įdomių žinių 
apie praeities Lietuvą, o 
taipgi ir naujausių - džiugių 

ir rūpesčių keliančių. Puikią 
meninę programą atliko re
žisierius-aktorius Algiman
tas Žemaitaitis, pasirinkęs 
poetų kūrinių, skirtų Vytau
tui Didžiajam ir tėvynės 
meilei. 

Čilė 
A.a. Julius Kakarieka, 

istorikas, lietuvių išeivijos 
veikėjas, 86 m. amžiaus, mi
rė spalio 5 d. Santiago mies
te. Velionis gimė 1922 m. va
sario 8 d. Dieveniškėse, Vil
niaus krašte. J. Kakarieka 
1941 m. baigė Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnaziją ir 
tais pačiais metais pradėjo 
studijas Vilniaus universi
teto Istorijos ir filosofijos fa
kultete (1941-1943), o 1945-
1948 metais studijas tęsė 
Tiubingeno universitete Vo
kietijoj e. Gavęs stipendiją, 
1949-1950 m. studijavo Čilės 
valstybiniame universitete, 
įsigydamas licenciato laips
nį. Čilės katalikų universi
tete dėstė visuotinę istoriją 
ir istorijos filosofiją. Profe
soriavo ir kitose Čilės ir Ar
gentinos aukštosiose mokyk
lose. Atliko plačius mokslinius 
tyrimus viduramžių istorijos 
srityje. Studijuodamas Vil
niaus universitete priklausė 
Studentų ateitininkų sąjun
gai, o Tiubingeno universi
tete buvo lietuvių studentų 
atstovybės pirmininkas. Pie
tų Amerikoje stipriai reiškė
si lietuvių veikloje. Nuo 1994 
m. buvo Lietuvos garbės kon
sulo Čilėje Maxim Pacheco 
ilgametis pagalbininkas. Ve
lionis palaidotas vienose 
Santiago kapinėse. 

Ukraina 
XI Ukrainos lietuvių 

dainų ir šokių festivalis įvy
ko Halyčinos vaikų ir jau
nimo centre Lvovo mieste. 
Jame dalyvavo Zaporožės 
lietuvių draugijos folklorinis 
ansamblis "Šaltinis" ir lietu
vių draugijos jaunimo šokių 
grupė "Atžalynas", Lvovo 
lietuvių draugijos "Medeira" 
folklorinis ansamblis "Vili
ja", lietuvių jaunimo folk
loro ansamblis "Gintarėliai" 
ir lietuvių vaikų ansamblis 
"Saulutė", Dneprodzeržins-

ko lietuvių vaikų šokių grupė 
"Giesmė" ir lietuvių vaikų 
šokių grupė "Saulėgrąža", 
Kijevo Maironio lietuvių 
kultūros choras "Viltis" ir 
jaunimo šokių ansamblis 
"Antra karta" bei Rokiškio 
kultūros centro liaudies mu
zikos kapela "Seni pažįsta
mi". Šventės dalyvius sveiki
no Lietuvos seimo narys Pet
ras Auštrevičius, Lietuvos 
ambasados Ukrainoje atsto
vas Genadijus Mackelis, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės atstovės Aušra 
Dumbliauskienė ir Irma 
Rabcevičienė, Lvovo srities 
bei miesto atstovai ir kt. Fes
tivalyje skambėjo dainos lie
tuvių ir ukrainiečių kalbo
mis, šokėjai pašoko įvairių 
lietuviškų šokių. Šventės da
lyvius nudžiugino ir M.K. 
Ciurlionio paveikslų paroda. 

Ispanija 
Aguadulce miestelyje, 

pietinėje Ispanijoje, rugsėjo 
5 d. įvyko "Draugystės tilto", 
jungiančio Europos kraštų 
lituanistinių mokyklit moki
nius, suvažiavimas. Siemet 
jame dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadoriai. Susitikime bu
vo svarstomos dvi pagrindi
nės temos: lituanistinėse 
mokyklose dirbančių moky
tojų stažo pripažinimas ir 
bendri tų mokyklų nuostatai. 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės švietimo komisijos 
narė, Šveicarijoje gyvenanti 
Jūratė Caspersen sakė, kad li
tuanistinėse mokyklose dar
buojasi 600 mokytojų su 
aukštuoju išsilavinimu, bet 
ne visi su pedagoginiu. Anot 
jos, Lietuvoje reikėtų šioms 
mokykloms rengti mokyto
jus. Ji taipgi apgailestavo, 
kad Europos kraštuose litua
nistinės mokyklos veikia tik 
tų kraštų sostinėse. Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius tikino, 
kad Lietuvos užsienio reika
lų ministerija pasirengusi 
prisidėti prie lituanistinių 
mokyklų veiklos. Lietuvos 
ambasadorė Airijoje Izolda 
Bričkovskienė manė, kad šie 
svarbūs klausimai turėtų bū
ti svarstomi Vilniuje. Bend
riems lituanistinių mokyklų 
nuostatams paruošti buvo 
sudaryta darbo grupė. Nuo
statų projektą tobulino su
važiavimo dalyviai. Ambasa
dorė I. Bričkovskienė dar 
pridėjo, kad Airijoje yra to
kių lietuviškų mokyklų, ku
riose mokoma chemijos ir 
matematikos, nes šie vaikai 
ruošiami grįžimui į Lietuvą. 
Suvažiavime buvo džiaugia
masi, kad pavyko peržiūrėti 
ir tvarkyti lituanistinių mo
kyklų nuostatus. Suvažiavi
mą rengė Ispanijos lietuvių 
bendruomenė bei Lietuvių 
kultūros, švietimo ir infor
macijos centras Almerijoje. 

JA 
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SIGINA KATKAUSKAIT~ 

Spalio pirmąjį sekmadie
ni Turonto lietuvių Namuose 
buvo surengta klasikinės mu
zikos popietė "Rudens fanta
zijos". Popietės programą at
liko pianistė Janina Kuzmas 
ir viešnia iš Bostono smuiki
ninkė Catherine Tu.L Jas abi 
klausytojams pristatė Vilija 
Bijūnaitė, Turonto Lietuvių 
Namų Kultūros komisijos at
stovė. 

Janinos Kuzmas kaip pia
nistės kūrybinė biografija ga
na iškalbinga. Pirmuosius kon
kursų apdovanojimus pianistė 
gavo dar tebesimokydama 
muzikos ir studijuodama Vil
niaus muzikos akademijoje, 
JAV, Vankuverio (Br. Kolum
bija) universitetuose. Janina 
ne tik apsigynė daktaro laips
nį, bet ir buvo apdovanota 
2002 m. Kanados gen. guberna
torės Adriana Qarkson aukso 
medaliu už akademinius pa
siekimus. Dar studijuodama 
Janina dalyvavo šio miesto 
muzikiniame gyvenime: kon
certuose, darant įrašus radijo 
programoms (CBC). Koncer
tinę veiklą tęsė ir dirbdama 
Reginos universitete. Janina 
yra įrašiusi tris garsaplokštes 
ImagesfromtheRussia (2004), 
'Ihe 20th Century Piano Sona
ta (2006) ir Lieber He" Mo
zart. Mozart'o muzikos įrašai 
neretai skamba CBC klasikos 
muzikos programose. 

Janina yra koncertavusi 
Rytų ir Centrinės Europos 
miestuose, jos muzika skam
bėjo "Sugrįžimų" festivalyje 
Vilniuje. Kijeve kartu suka
meriniu orkestru "Kijevska 
kamerata" premjerai ji atliko 
R. Šileikos Koncertą fortepijo
nui ir orkestrui, skambino ir 
kitų lietuvių kompozitorių kū
rinius. Šiuo metu pianistė ren
gia ketvirtąją fortepijono mu
zikos šveicarų kompozitoriaus 
Alfred Scwheitzer Klaviermu-

''Rudens fantazijos'' Toronte 
sic 10, kurio paskutinioji dalis 
sukwta būtent atlikėjai Jani
nai Kuzmas, rengia solinius 
koncertus Turonte, dalyvauja 
įvairiuose JAV ir Kanados fes
tivaliuose. 

Smuikininkė Catherine Tui 
gimė ir augo Edmontone. Ji 
yra daugelio festivalių Kanado
je, Austrijoje, Šveicarijoje, da
lyvė ir prizininkė, gavusi pir
mąją premiją jaunųjų atlikėjų 

bei debiutantų konkursuose. 
Smuikininkė yra parengusi 
programas kartu su Albertos 
baroko muzikos ansambliu, 
simfoniniais ir kameriniais or
kestrais, nemažai solinių kūri
nių, įrašų televizijos progra
moms. Šiuo metu gyvena ir 
koncertuoja Bostone, tačiau 
neužmiršta ir Kanados klausy
tojų. 

Pradėdama savo pirmąjį 
koncertą lietuvių Namų salė
je Janina Kuzmas trumpai pa
pasakojo apie kūrinius ir jų 
autorius. Pianistė taip pat pri
minė, kad šis koncertas skiria
mas jai artimo ir Toronto lie
tuvių bendruomenei gerai ži-

nomo žmogaus a.a. Stasio 
Kuzmo atminimui. Jis yra vie
nas iš Lietuvių Namų steigė
jų, ilgametis, aktyvus lietuvių 
bendruomenės veik.ėjas. 

Pianistė Janina Kuzmas 

Dviejų dalių programoje 
klausėmės keturių Vakarų 
Europos 18 ir 19 š. kompozi
torių kūrinių. Pirmoje dalyje 
girdėjome W. Mozart'o Fanta
sie K 475 ir R. Schumann'o 
Fantasie op. 17. Pirmasis gerai 
žinomo kompozitoriaus pats 

Koncertni pasibaigus scenoje smuikininkė Catherlne Tai ir 
pianistė Janina Kuzmas Ntr. V. Knlnio 

populiariausias ir dažniausiai 
atliekamas kūrinys. Fantazija 
sukurta 1786 metais, kai kom
pozitorius gyveno Vienoje. 
Tu.is kūrybingais metais kom
pozitorius parašė daug muzi
kos fortepijonui, tarp jų ir mi
nėtą fantaziją. Pianistės J. 
Kuzmas atliktas kūrinys leido 
pasigėrėti meistriškomis žais
mingos ir lyriškos melodijos 
kaskadomis, dramatiškos nuo
taikos vingiais. 

Antrasis kūrinys R. Schu
mann'o Fantasie op. 17 rašyta, 
kai kompozitorius, įsimylėjęs sa
vo mokytojo dukrą Klarą, ne
žinojo kuo baigsis jų meilė. 
Išprašytas iš namų, kompozi
torius tik muzika galėjo išsa
kyti savo jausmų stiprumą ir 
švelnumą. Tud fantazija ir at
spindi visą sudėtingą jausmų 
gamą - nuo atsiskyrimo siel
varto ir nusiminimo, iki stip
raus tikėjimo, kad meilė bus 
stipresnė už visas kliūtis. Pia
nistė puikiai perteikė visą šią 
nuotaikų kaitą. 

Po pertraukos prie pia
nistės J. Kuzmas prisijungė 
smuikininkė Catherine Tai. 
Jos kartu atliko F. Schubert'o 
Fantasie op. 159. R. Schubert 
- romantinės muzikos kom
pozitorius, melodijos meist
ras. Per savo itin trumpą gy
venimą jis sukūrė 600 dainų, 
daugiau kaip dešimtj simfoni
jų, liturginės muzikos, ir daug 
muzikos fortepijonui. Pats 
kompozitorius vaikystėje mo
kėsi smuiko ir fortepijono, tė
vas tikėjosi jį būsiant mokyto
ju. Pasirinkęs kompoziciją, 
muziku netapo, bet mielai 
skambindavo savo globėjams 
ar draugų ratui. Tud ir ši fanta
zija, skirta smuikui ir fortepijo
nui, atskleidė kompozitoriaus 
daugiabriaunį talentą. Šiame 
kūrinyje abiejų instrumentų -

lygiaverčių partnerių - melo
dija išryškina kiekvieno iš jų 
muzikos skambesio grožį, 
drauge išgaunant tikrai įspū
dingą nuotaiką. Thi patvirtino 
ir ilgi klausytojų plojimai, 
skirti smuikininkės ir pianistės 
duetui. 

Koncerto pabaigoje nu
skambėjo Chopin'o Polonaise 
Fantaisie op. 61 fortepijonui. 
F. Chopin - 19 š. lyriškiausias 
kompozitorius. Jis ištobulino 
pačias mažiausias muzikos 
formas - etiudus, preliudus, 
šokius ir sukūrė naujas - mu
zikines balades, lig tol tik lite
ratūroje žinomą žanrą. Jo mu
zikai būdingi itin subtilūs 
niuansai ir nuotaikų kaita, kū
rybai suteikianti švelnaus ir 
kartu dramatiško grožio, visa
da turinčio liūdesio atspalvį. 
Kompozitorius savo talento 
prisilytėjimu įprastinę šokių 
muziką pavertė klasikos kūri
niais. Vienas iš jų ir yra prog
ramoj e nuskambėjęs Polonai
se Fantaisie. Pianistė, perduo
dama subtiliausius niuansus, 
veržlumą ir žaismingumą, per
einantį į susimąstymą, leido 
pajusti muzikos ir kūrėjo dva
sios vienybę, išreikštą pačia 
patraukliausia muzikos kalba. 

Klausytojai nuoširdžiais 
plojimais padėkojo atlikėjoms 
už įspūdingą muziką, koncer
to organizatoriai ir kiti įteikė 
gėlių puokštes. Visi galėjo pa
bendrauti su atlikėjomis greti
moje salėje prie saldumynų ir 
kavos stalo, kuriuos paruošė 
koncerto rengėjai Lietuvių 
Namų kultūros komisija. 

Šia "Rudens fantazijų" 
popiete pianistė Janina Kuz
mas pradeda koncertų ciklą 
Turonto lietuvių Namų salė
je. Dar dviejuose koncertuose 
turėsime progos klausytis pia
nistės ir galbūt kviestinių sve
čių atliekamos klasikų muzi
kos: išgirsti jau žinomus ir at
rasti naujus kūrinius. 

Dail. Vytauto Tamoliūno paveikslų paroda 
Š.m. spalio 3 d. "Meilės" 

galerijoje, Huettenfelde įvyko 
žymaus Lietuvos dailininko 
Vytauto Tumoliūno (iš Kau
no) dailės kūrinių parodos ati
darymas. Į parodos apžiūrėji
mą susirinko daugiau kaip 
šimtas meno mėgėjų, vokiečių 
bei lietuvių iš Huettenfeldo ir 
apylinkių. Dalyvavo ir Eval
das Ignatavičius, Lietuvos am
basadorius Bedyne. 

Renginį atidarė Petras 
Veršelis, pasveikindamas dai
lininką Vytautą Tu.moliūną, 
garbės svečią ambasadorių 
Evaldą Ignatavičių, kuris jau 
ne pirmą kartą viešėjo "Mei
lės" galerijoje, ir kitus. Am
basadorius savo sveikinimo 
žodyje džiaugėsi, kad Huet
tenfelde veikia lietuviška me
no galerija, kuri daug prisi
deda prie Lietuvos kultūros ir 
meno atstovavimo Vokietijoje 
ir yra tarsi tiltas tarp vokiečių 
ir lietuvių kultūrų. Dovilė z.eI
či ūtė (Kaunas) supažindino 
dalyvius su dailininko gyveni
mu ir kūryba. Meninę dalį 

pradėjo taip pat Zelčiūtė, 
skaitydama savo eilėraščius. 
Po to rašytojas satyrikas ir ver
tėjas Jurgis Gimberis (Kau
nas) skaitė keletą savo humo
reskų ir aforizmų, kurie vi
siems patiko. Į vokiečių kalbą 
vertė Vasario 16-osios gim
nazijos vokiečių kalbos dėsty
toja ir direktoriaus pavaduo
toja Irena Grevienė. 

Parodos atidaryme, be 
daugelio vokiečių iš Lamper
theimo, dalyvavo Vasario 16 
gimnazijos direktorius And
rius Šmitas, pavaduotoja Ire
na Grevienė, Europos lietu
vių kultūros cantro direkto
rius ir Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos pirmininkas 
Rimas ČUplinskas, Vokietijos 
lietuvių bendruomenės val
dybos pirm. Antanas Šiugž
dinis, VLB Romuvos apylin
kės pirm. Irena Timpienė, 
Ateitininkų vadovė Marija 
Šmitienė ir dvasiškijos atsto
vas kun. Jonas Dėdinas. Buvo 
malonu matyti daug jaunimo. 

"Meilės" galeriją Huet-

Poetas Jurgis Gimberis, ambasadorius Evaldas Ignatavičius, galerijos savininkė Meilė 
Veršelienė, poetė Dovilė Zelčiūtė ir dailininkas Vytautas Tumoliūnas parodos atidarymo metu 

tenfelde Meilė ir Petras Ver
šeliai įkūrė prieš dvejus me
tus. Ji pradėjo veikti 2006 m. 
spalio 8 d., atidaryme dalyvau
jant Vytautui Landsbergiui ir 
Evaldui Ignatavičiui. 

Per metus joje įvyksta, be 
mažesnių renginių, trys arba 

keturios didelės parodos. Vie
nas iš pagrindinių galerijos 
veiklos tikslų - sudaryti gali
mybes menininkams iš Lietu
vos išstatyti savo darbus Vo
kietijoje. 

Lig šiol, be Vytauto Th
moliūno, "Meilės" galerijoje 

savo dailės paveikslus arba 
foto nuotraukas yra išsta
čiusios Marija Dambriūnaitė
Šmitienė, Jūratė Batūraitė
Lemkienė, Izolda Zacharias, 
Zuzana Juknaitė-Veigelienė 
ir pati galerijos savininkė 
Meilė Veršelienė. Inf. 



Daina aš gyvenu! 
l 

Iš kairės: D. Pajarskaitė-Peddle, J. Danaitienė, R. Kurienė, R Žilinskienė, L. Kisielienė, 
D. Viskontienė, P. Kuras, R. Kličienė, A. Remesat, G. Jūdvytytė 

GITANA JŪDVYTVTĖ 

Lietuvių tauta - dainorių 

tauta. Atrodo, neseniai ruošė
mės Vili lietuvių dainų šven
tei "Atsiliepk daina", Čikago
je būrėmės į grupeles, skubė
jome į repeticijas, mokėmės 
naujas dainas, prisiminėme 
jau žinomas. Nuskambėjus 
paskutiniams šventės akor
dams, visų mūsų širdyse liko 
šiltas ir malonus jausmas. 

To jausmo vedinas IX lie
tuvių dainų šventės ruošos ko
mitetas entuziastingai pradėjo 
rengtis kitai Dainų šventei, 
kuri įvyks 2010 m. Jie džiau
giasi, kad po 32 metų šventė 
vyks Toronte. Šventės meno 
vadovė Dalia Skrinskaitė-Vis
kontienė ir ruošos komiteto 
vadovai Rasa ir Paulius Kurai, 
subūrę bendraminčių būrelį, 

sėkmingai pradėjo suktis pa
ruošiamų darbų karuselėje. 

Ruošos komitetą sudaro: 
vyriausia meno vadovė - Da-

lia Viskontienė; scenarijaus 
kūrėja/režisierė - Laimutė Ki
sielienė; pirmininkai Rasa ir 
Paulius Kurai; vicepirmininkė 
Rūta Kličienė; iždininkė Juli
ja Danaitienė; sekretoriatas -
Gitana Jūdvytytė ir Aldona 
Remesat; spaudos atstovė -
Dalia Pajarskaitė-Peddle. Dar 
veikia įvairios darbo komisi
jos. Pasiruošimo darbai jau 
prasidėjo ir sparčiai žengia į 
priekį. 

Koncertas vyks sekmadie
nį, liepos 4, 2010 metais, Her
shey Centre, 5500 Rose Cher
ry Place, Mississauga. Mieste
lio vakaronė šeštadienį, liepos 
3, Anapilio sodyboje. Jos prog
ramoje muzika, šokiai, užsi
ėmimai, žaidimai, vaišės vi
siems šeimos nariams, visokio 
amžiaus dalyviams. 

Viešbučiai arti Pearson 
oro uosto ir greitkelio išvažia
vimų (Marriott Toronto Air
port 901 Dixon Rd.; Renais
sance Toronto Airport Hotel, 

Padėtis be išeities 
Sėdime su daktare Šimkū

naite konferencijoje, neįdo
mioje ir nenaudingoje, laukia
me išganingos pertraukos, po 
kurios jau nebegrįšime salėn. 
Šį bei tą pakomentuojame, 
bet iš esmės nieko naujo. 

"Ar buvai Juodkrantės 
Raganų kalnelyje?", - staiga 
pakeičia temą profesorė. "Bu
vau, o ką?", - atsakiau. - "Ar 
išsirinkai savo raganą?", tęsė 
Šimkūnaitė. "Ne", numykiau. 
"Tai išsirink, turėsi ką auklė
ti", pasiūlė pašnekovė. Visai 
stogas nuvažiavo, pamaniau, 
nors garsiai paklausia~: "O 
kam to tau reikia?". "Zinai, 
įdomumo dėlei, tu čia Vilniuje 
vis pamąstai, o ji ten, Juod
krantėje, keičiasi. Vasarą at
važiuoji, aplankai ir savo įtaka 
pasidžiaugi". 

Atėjo vasara, važiuoju Ni
don atostogauti, o pro šal į 
Juokrantę. Nueinu kalnelin, 
išsirenku sau priimtinesnę ra
saną ir jau tartum vykdau 
Simkūnaitės pasiūlymą. Juo
ko dėlei. 

Kitąmet tyčia aplankau 
Raganų kalnelį, susirandu sa
viškę ir lyginu su pernai ma
tyta. Lyg ir nėra jokio skir
tumo, tik gal skulptūra šiek 

tiek patamsėjo, apšepo ir pa
viršiuje šiek tiek rudoka pasi
darė. Dar po metų mano ra
gana neteko viso savo aštru
mo ir atrodė labiau panaši į 
apskurusią "babcę" nei į ra
ganą. 

Trejetą metelių nebuvau 
Nidoje, todėl dabar akis pa
stebi visus pokyčius. Tiek žy
miai paaugusias pušeles, tiek 
naujas statybas ar sep.ųjų na
mų atnaujinimus. Zinoma, 
aplankau savo raganą. 

Žiūriu aš į ją, dar labiau 
pajuodusią, apgailėtiną ir abe
joju, ar jai vieta raganų kalne
lyje: veido išraiška daugiau 
buka nei pikta, skurdokas dra
bužėlis perša mintį, kad ši iš
raiška iš nevilties prilipo prie 
bobulės, o išminties paukštis
pelėda, laikoma ant galvos, 
lyg ir sako, kad ji supranta 
esamą padėtį, bet nemato jo
kios išeities. 

"Na, dar dešimt metelių 
ir aš angelo spamus tai raga
nai klijuosiu", pagaunu save 
besigailint tos senolytės. O 
Šimkūnaitė tikriausiai kvato
jasi rojuje, stebėdama maniš
kę raganos auklėjimo eigą ir 
rezultatus ... 

Dr. Rūta Gajauskaitė 

801 Dixon Rd.). 
Kviečiame visus, alsuo

jančius daina, gyvenančius jos 
skambesiu, jungtis į chorus, 
ruoštis šventei ir toliau puo
selėti mūsų dainuojančią kul
tūrą. 

Su IX lietuvių dainų šven
tės šūkiu "Daina aš gyvenu!" 
sueikime į platų ratą, čia gimę 
ir užaugę, o taip pat atvykę ir 
įleidę šaknis išeivijoje. Visi 
pajuskime tautos širdies pla
kimą dainoje. Tai mūsų gyve
nimas, skausmas ir džiaugs
mas, ašaros ir laimėjimai. Dai
na mus vienija ir toliau palai
ko ryšius su Lietuva, mūsų 
kultūra, meile Tėvynei, laisvei 
ir vaikų gerovei. Daina - mūsų 
tautos dvasia. 

IX lietuvių dainų šventės 
"Daina aš gyvenu" ruošos ko
mitetas maloniai kviečia sekti 
spaudą, lankytis interneto tink
lalapyje www.dainusvente. 
Qrg ir gausiai jungtis į dainos 
mylėtojų gretas. 

ŠYPSENOS 

Ar pastebėjote, 
kad .•. 

(Iš to paties vardo knygos) 

•Tikras draugas yra tas, 
kuris apie jus žino viską ir vis 
tiek jus gerbia. 

• Daug žmonių skundžia
si savo kvailu vadovu, bet jei
gu tas vadovas būtų kiek gud
resnis, jie netektų darbo. 

• Jei norite sužinoti, kaip 
pradėti verslą, daugiausia pa
tarimų gausite iš to, kuris 
verslu neužsiima. 

• Geriausias būdas suras
ti seniai dingusius gimines -
išlošti didelę sumą pinigų. 

• Politikai daro viską, kad 
laimėtų rinkimus, o kai juos 
išrenka, jie nieko nedaro. 

• Ligos kaip brangakme
niai: kuo jos retesnės, tuo 
jums brangiau kainuoja. 

• Geriausias būdas paro
dyti, kad esi lieknas - atsistoti 
tarp storulių. 

• Daugumai vyrų melas 
yra paskutinė išeitis, o poli
tikams tai - pirmoji pagalba 

• Tikras komunistas tas, 
kuris skaitė Markso ir Lenino 
raštus, o antikomunistas-ku
ris perskaitęs tuos raštus su
prato. Liudas Stankevičius 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Režisierės Dalios Ibel

hauptaitės kūrybinė grupė, 

pasivadinusi "bohemiečiais" 
(nuo labai pasisekusios, 32 
kartus kartotos, šios grupės 
Kongresų rūmuose pastaty
tos G. Puccini Bohemos), 
pradeda savo trečiąjį operos 
sezoną su trimis premjero
mis. Jau lapkričio mėnesį 
"bohemiečiai" Vilniuje at
gaivins savo pirmąjį pastaty
mą - Ruggiero ~eoncavallo 
operą Pajacai. Sios operos 
pastatymas prieš penkerius 
metus minimaliomis lėšomis 
buvo stebėtinai sėkmingas ir 
paskatino jaunąją kūrybinę 
grupę imtis kitų operų staty
mo šiam žanrui nepritaiky
toje Kongresų rūmų scenoje. 
Šiemet Pajacai statomi kartu 
su Lietuvos valstybiniu sim
foniniu orkestru ir Baltijos 
cirku: opera žaižaruoja mu
zikalumu, ryškiais persona
žais, spalvingais Juozo Stat
kevičiaus kostiumais, akro
batais, žonglieriais, ekvilib
ristais ir tikra, gyva meškute. 

Jules Massenet opera ~r
teris (Werther) pagal J. W. 
Goethe romaną Jaunojo ~r
terio kančios lauks žiūrovų 
gruodžio mėnesį. Šis kame
rinis, psichologiškas kūrinys 
su sunkiu emociniu krūviu, 
giliu vidiniu turiniu bus 
orientuojamas į žiūrovus, 

kurie nelabai žavisi dekora
cijų ir butaforijos spindesiu. 
Jame dainuos septyni solis
tai, o pagrindinius vaidme
nis pirmą kartą atliks Ed
garas Montvidas ir Liora 
Grodnikaitė - ryškiausi Lie
tuvos jaunieji operos talen
tai iš karališkosios "Covent 
Garden" operos Londone. 
Tenoras E. Montvidas nesle
pia, kad Verterio vaidmens 
jis laukęs visą dešimtmetį. 
Spektaklyje taip pat pasiro
dys talentinga aktorė ir so
listė Lauryna Bendžiūnaitė, 
studijuojanti operinį daina
vimą Londone. 

La.biausiai šį sewną "bo
hemiečiai" pabrėžia trečiąją 

premjerą- amerikiečių kom
pozitoriaus Stephen Sond
heim (gim. 1930.111.22) mu
zikinį veikalą/operą Svynis 
Todas: Demonas kirpėjas 
(Sweeney Todd, the Demon 
Barber of Fleet Street, 1979), 
kuris, atrodo, Rytų Europoje 
statomas pirmą kartą. Šią 
operą statys kūrybinis "bo
hemiečių" trio: režisierė D. 
lbelhauptaitė, dirigentas Gin
taras Rinkevičius ir kostiu
mininkas J. Statkevičius. 
Premjera numatoma 2009 
metų vasario 19 dieną. Kartu 
su jais šį sezoną dirba lon
doniečiai šviesų dailininkas 
Peter Mumford ir scenogra
fas Diek Bird, abu dalyvavę 
ankstesniuose D. Ibelhaup
taitės pastatymuose, opero
se Bohema ir Užburtoji fleita. 

Tarptautinis Kauno ki
no festivalis, įvykęs spalio 9-
20 dienomis, savo lietuviš
koj o kino programą skyrė 

maestro Vytautui Ker!1agiui 
atminti. Programoje Simtas 
pavasarių buvo pristatyti fil
mai, kuriuose V. Kernagis 
vaidino, ir tie, kuriuose skam
ba jo muzika ir dainos. Pir
mąjį V. Kernagio vaidmenį 
kine priminė 1968 metais A. 
Aramino sukurta juosta Kai 
aš mažas buvau. Vytauto Ža
lakevičiaus tragikomedijai 
Atsiprašau (1982) maestro 
sukūrė muziką ir įrašė dai
nas savo mėgtų poetų Sigito 
Gedos, Marcelijaus Marti
naičio, Antano Vienažindžio 
eilėmis. Arūno Žebriūno 
muzikiniame filme Velnio 
nuotaka V. Kernagis įdai
navo Girdvainį. 1977 m. R. 
Verbos ir L. Pangonytės fil
me apie studentų dainų 

šventę Sveika, jaunyste le
gendinį personažą Palangos 
Juzę vaidino V. Kemagis. 

Kamerinis choras "Ai
dija" spalio 3-8 dienomis bu
vo pakviestas atstovauti Lie
tuvai Pasaulio tautų festiva
lyje Kinijos Pekine. Festiva
lis vyko olimpiados proga 
pastatytuose moderniuose 
rūmuose - vandens apsupta
me žvilgančio stiklo kupole, 
talpinančiame apie 2,000 
žiūrovų. Įvairių kraštų muzi
ką festivalyje atliko 40 gru
pių iš 27 valstybių. "Aidija" 
atliko festivalio rengėjų at
rinktą programą ir Lietuvos 
muzikinę kultūrą pristatan
čius kūrinius: kompozitorių 

Juozo Gruodžio, Kazimiero 
Viktoro Banaičio, Vytauto 
Montvilos, Vaclovo Augusti
no, Vytauto Klovos, Eduar
do Balsio harmonizuotas su
tartines bei Broniaus Kutavi
čiaus kūrinių Paskutinės pa
gonių apeigos ir Iš Jotvingių 
akmens ištraukas. 

Rokiškio klasikinės mu
zikos festivalyje rokiškėnai 
ir jų svečiai buvo kviečiami 
nemokamai klausytis jauni
mo atliekamų klasikinės mu
zikos kūrinių. Pirmąjį festi
valį savo gimtinėje kartu su 
viešąja įstaiga "Incity" rengė 
smuikininkė Justina Zajanč
kauskaitė, šiuo metu studi
juojanti Valstybinėje Pary
žiaus muzikos ir šokio kon
servatorijoj e. Pasak jos, 
"klasikinės muzikos festi
valio idėja gimė svečioje ša
lyje, toli nuo gimtųjų vietų, 
norint įpūsti naujų vėjų į Ro
kiškyje puoselėjamas gilias 
ir gražias kultūrines tradici
jas". Festivalyje buvo pa
kviesti dalyvauti Lietuvos ir 
tarptautinių konkursų laurea
tai, solistai, įvairių kameri
nių sudėčių atlikėjai, Euro
pos sąjungos jaunimo ir kitų 
orkestrų nariai, tarptautinių 
festivalių, meistriškumo kur
sų dalyviai. Keturių dienų 
festivalyje buvo parodyta 
epochų stilių įvairovė bei jų 
skirtumai: baroko graviūros, 
klasikinės epochos griežtu
mas, romantizmo erdvės, 
klasikinio baleto ir šiuolaiki
nio šokio santykis. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
Hllmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: kelvlr1ad. nuo 12 v.d. Iki 7 v.v. Ir penklad. nuo 11 v;r. Iki 6 
v.v.; aekrnad. ruo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 87 mllllonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
BD-179 d. tenn. lnd •••••••••• 1.50% .Asmenines paskolas 
180-364 d. tenn. lnd ..•••...• 1..50% nuo ..•••.•.•• 6.25% 
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.DO% 
2 metų term. lnd611u• .•••... .2.50% SlllUllN pnkola 
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85% 
4 metų tarm. lnd611u• .•••...• 3.10% 
5 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.25% 
1 metų "'cuhllble" GIC •••••• 2.50% 
1 metų GIC-mat. palūk .••... .2.75% 
2 metų GIC-met. palūk .••...• 3.25% 
3 metų GIC-met palūk .••...• 3.75% 
4 metų GIC-meL palūk .••... A.10% 
5 metų GIC-met palūk .••... A.25% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 1.50% 
RRSP Ir RRIF·1 m.tarm.lnd. . .3..50% 
RRSP Ir RRIF·2 m.term.lnd ••• 3.85% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tarm.lnd. . A.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • A.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m.tarm.lnd. • A.60% 

nuo •••••••••• 6.25% 
Naklln. b.lrla pakalu: 

SUnekel61amu 
nuol1me1u 
1 metų ••• „ .. .5.60% 
2metų ••••••• .5.70% 
3 metų •••...• .5.80% 
4 metų •••••••• 6.1 °" 
5 metų ••• „ ... 6.30% 

Sukalelamu 
nuollm61u 
1, 2, 3 metų ..• .5.25% 

Taupo!Nllų sųkallų ......... 0.10% 
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki •••• 0.10% 
Amerikos dol. kald. pal. 

taupymo 8IĮsk. .•••••.• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 metų .Duodul1 kometcln„ 

tenn. lnd. • •••••••••• .2.25% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ Ir GRYNŲ PINIGŲ 
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 
(COMPOUNDED YIELD} 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

4.00% 
4.lOo/o 
4.25% 
4.50% 
4.60% 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 
ĮPLAUKA 

4.00% 
4.18% 
4.43o/o 
4.81o/o 
5.04o/o 

COMPOUNDED INTEREST 

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

81~:~ Corp. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suite 1508 
TororlCo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą'? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 4 16-227-2-008 el.paštas: laimaslz~ahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated, REALTOR!i 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0 .0.S„ M.Sc„ Ortho . Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Darbų kalnas prieš akis 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Tudėl numatome specia
liu Paramos šeimai pagrindų 
įstatymu analogiškai Nacio
nalinio saugumo pagrindų 
įstatymui viename teisės akte 
apibrėžti Lietuvoje veikian
čius ir siūlomus iš esmės nau
jus paramos šeimai pagrindus, 
kurie būtų realizuojami kitais 
įstatymais ar teisės aktais. 
Realizavę tokį įstatymą įgy
vendinsime valstybės paramos 
šeimai politikos tikslą- suda
ryti sąlygas pačiai šeimai visa
vertiškai realizuoti savo so
cialinę paskirtj ir subrandinti 
gyvenimui dvasiškai bei fiziš
kai sveiką jaunąją kartą. Plė
tosime visokeriopos paramos 
šeimai programas, įvertinan
čias šeimoms aktualiausios 
paramos prioritetus. Tuse 
programose numatysime šei
mai prieinamas sąlygas apsi
rūpinti pirmuoju būstu, drau
giškas darbo ir verslo sąlygas, 
palankesnes sąlygas turėti vai
kų ir užsitikrinti orų šeimos 
gyvenimą. 

- V'rena didiiau&ių jauni
mD probkmų Lietuvoje yra gir
tuokliaPimas, ypal rajonuose. 
Kaip TS-LKD planuoja skatinti 
jaunimo patriotizmą, suaido· 
mėjimą garbinga ir sena kraito 
islari,ja? 

- Viena iš kovos su gir
tuokliavimu krypčių -visuo
menės švietimas ir įtraukimas 
į prevenciją. Alkoholio, kaip 
ir narkotikų bei rūkymo žalos 
aiškinimą padarysime mūsų 
numatomo mokyklose nuo 1 
iki 12 klasėse įvesti privalomo 
atskiro dalyko - sveikos gy
vensenos ugdymo pamokų, 
vedamų specialiai tam pa
rengtų pedagogų, sudėtine 
dalimi. Remsim.e visuomenės 
organizacijų, kovojančių už 
blaivesnę Lietuvą programas 
ir renginius. Valstybės kovos 
su alkoholiu programoje nu
matysime savivaldybių, bend
ruomenių, mokyklų, įstaigų ir 
organizacijų skatinimą už 
veiklą ir priemones, priside
dančiais prie alkoholio varto
jimo mažinimo visuomenėje. 

Valstybės pažangos pa
grindinis variklis - jauni žmo
nės. Jaunųjų piliečių aktyvu
mas, žingeidumas ir veržlu
mas - impulsai, galintys išju
dinti pesimistinių ir konfor-

mistinių nuotaikų stipriai pa
veiktą nūdienos viešąją erdvę, 
pagyvinti bendrą šalies socio
politinę atmosferą. Jaunimo 
tarpe glūdi neišsenkamo po
tencialo klodai, o mūsų už
duotis - rasti kelią i juos ir 
padėti atsiskleisti gerąja pras
me. Privalome nuolatos plė
toti dialogą su šalies mokslei
viais ir studentais, siekdami 
atskleisti gerąsias intelektines 
ir kūrybines jaunųjų piliečių 
galias. Šis procesas turėtų il
galaikės ir visapusiškos nau
dos valstybei - pradedant 
bendruomeniškumo įsitvirti
nimu kasdieniame gyvenime 
ir baigiant savaiminiu koky
biškos politikos susikūrimu. 
Abstrakti ir neretai tik gražiai 
skambanti teorinė valdžios
jaunimo jungtis pagaliau turi 
būti perkelta i praktinį lyg
menį. Kaip tai padaryti? Nu
matytose ateities gairėse pla
nuojame skatinti aktyvesnį 
jaunimo dalyvavimą mokyklų 
savivaldų veikloje, vietos savi
valdos gyvenime, remti jauni
mo organizacijų ir neformalių 
jaunimo grupių veiklą, kuo 
daugiau jaunimo įtrauk.iant į 
aktyvesnę veiklą, skatinti ofi
cialių ir neoficialių jaunimo 
organizacijų kūrimąsi bei toli
mesnę plėtrą (siekiant, kad 
kuo daugiau vyresniųjų klasių 
moksleivių, studentų ir dir
bančio jaunimo įsitrauktų į vi
suomeninę, kultūrinę veiklą), 
tarpininkauti stiprinant jų 
bendradarbiavimą su vietos 
savivalda ir kaimo bei miesto 
bendruomenėmis ir t.t. 

- Rusijos grėsmė. Rusija 
okupavo ir matyt aneksuos Gru
zijas teritorijos dalis. Tai pri
mena 1939-Jlių teritorinius 
posUnkius, kai Vokietija okupa
vo Klaipėdos kraltq, o vėliau 
sekė ir garsusis Molot'1Vo·Ri
bentropo paktas, šiuolaikinio 
Putino-Schrioderio naftotiekio 
sandėrio pirmtakas. Kaip TS
LKD .riū1o ginti l7altą nuo Ru
sijos vybtanaos inwmjos pla
čitfia Prt1811Ut, pradedant ivalD
bų ir įJ1airių priedangos orga
nizac(ių Niklos nutraukimu ir 
baigiant pasiprielinimu kari
nio utpuolimo amju? 

- Rusijos ekspansioniz
mas per kelis pastaruosius 
amžius buvo, yra ir ateityje iš
liks didžiausias iššūkis visiems 
kaimynams, taip pat ir Lietu-

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffJ/iated 

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 Lakeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

vos valstybei. Iki Rusijos ivyk
dytos agresijos prieš Gruziją 
Lietuva, kaip ir Europos Są
junga bei NATO, savo saugu
mo politiką grindė nuostata, 
kad Rusijos karinės agresijos 
tikimybė yra maža. Po 2008 
m. rugpjūčio mėn. įvykdytos 
agresijos prieš Gruziją ir Ru
sijos prezidento paskelbtos 
doktrinos apie specialius isto
rinius Rusijos interesus kai 
kuriuose regionuose, jos pilie
čių ir verslo interesų gynimą 
verčia iš esmės naujai įvertin
ti Rusijos keliamas grėsmes, 
tarp jų ir karines, bei imtis 
realių apsaugos priemonių. 

Rusijos atžvilgiu Lietuva 
turi būti realistė, gebanti atvi
rai įsivardinti esamas ar gali
mas tokios kaimynystės kelia
mas energetines, ekonomi
nes, informacines, politines 
grėsmes nacionaliniam sau
gumui, privalo turėti strategi
ją, kaip šias grėsmes įveikti. 
Siekdama garantuoti savo 
saugumą Lietuva privalo šią 
strategiją įgyvendinti pačiose 
jvairiausiose valstybės gyveni
mo srityse. Be kita ko, turi bū
ti įvertinta ir imtasi pre
vencinių veiksmų prieš tokią 
Rusijos naudojamą priemo
nę, kaip savo pasų dalijimas 
užsienio valstybių piliečiams. 
Thip pat turime siekti, kad to
kia strategija būtų įgyvendi
nama naudojant ir Lietuvos 
narystę ES ir NATO organi
zacijose. Turime įtikinti part
nerius Europoje, kad nuolai
džiavimas Rusijos režimo ag
resyvumui neša vien ilgalaikę 
žalą tiek Vakarams, tiek pa
čiai Rusijai. 

Savo politikoje Rusijos at· 
žvilgiu mes skiriame Rusijos 
žmones ir Kremliaus valdžią. 
Mūsų politikoje nėra priešiš· 
kumo Rusijai. Lietuvos kaip 
Rusijos kaimynės santykiai su 
ja priklauso ne tiek nuo Lie
tuvos, .kiek nuo Rusijos val
džios požiūrio i santykius su 
kaimynais. Santykiuose su Ry
tų kaimynėmis Lietuva sieks 
atviro dialogo, sieks palaikyti 
normalius saugios kaimynys
tės tarpusavio santykius, kurie 
būtų grindžiami tiesa ir tei
singumu, pagarba visuotinai 
pripažintoms demokratinėms 
vertybėms bei tarptautiniams 
įsipareigojimams ir tokiu bū
du didintų tarpusavio pasiti
kėjimą. Tukie santykiai atitik
tų ir pačios Rusijos žmonių 
interesus. Sieksime užmegzti 
ryšius su Rusijos žmogaus tei
sių gynėjais ir politinėmis de· 
mokratinėmis jėgomis, kad 
būtų sukurtas pagrindas sėk
mingam mūsų ateities bend
radarbiavimui. 

Su Seimo nare Irena De
gutiene kalbėjosi dr. Darius 
Furmonavičius. (Šis pokalbis 
buvo gautas po seimo rinki
mų. Straipsnis sutrumpintas. 
Kalba netaisyta. Red.) 

PAREMKITE Tivilm tiburius 
auka ar garbės prenmnerata, 
testamentiniu palikimu. 

D anksto dWųi -JŽ leidijai 



Taujėnų dvaro atgimimas 

Taujėnų dvaro rūmai, pasiruošę sutikti svečius 

ZITA BILEVIČIŪT~ 

Ukmergės raj. Taujėnų 
dvaras įkurtas XVI š. antroje 
pusėje. XVIII š. pabaigoje 
Taujėnus valdė grafas Bene
diktas Marikonis, kuris 1785 
m. vedė M. Radvilaitę ir gavo 
dvarą kaip žmonos kraitį. Jis 
pagal italų architekto Pjero 
de Rosio projektą 1802 m. pa
statė klasikinio stiliaus rūmus. 
Po B. Marikonio mirties Tuu
jėnų dvaras vėl atiteko Radvi
loms. XIX š. Taujėnų dvaras 
garsėjo savo turtingumu ir 
puošnumu. Dvaras Radviloms 
priklausė iki sovietmečio. At
gavus Lietuvos nepriklauso
mybę, Tuujėnų dvarą įsigijo 3 
broliai Stackevičiai. 

Prieš trejetą metų teko 
lankytis Tuujėnuose. Tu.ome
tu dvare vyko dideli kapitali
nio remonto darbai. Ir dvaro 
savininkų patikinimas, kad po 
poros metų čia atvers duris 
turizmo kompleksas, švelniai 
tariant, sukėlė šypseną. Deja, 
niekada nesakyk "niekada". 

Ir štai 2008 m. rugpjūčio 
mėn. mes vėl Tuujėnuose. Vil
tys pranoko lūkesčius. Dvaro 
savininkai Stackevičiai gar
bingai laikosi duoto žodžio, 
nemėto pažadų vėjais. Mus 
pasitiko atnaujinti, didingi 

balti dvaro rūmai su įspūdin
gomis kolonomis ir gėlių 
klombomis. Aplinkui ošė pui
kus šimtametis 15 ha parkas 
ir tyvuliavo skaidrūs tvenki
niai. 2007 m. birželio 1 d. Tuu
jėnų dvaras pradėjo turistinės 
veiklos sezoną ištaigingomis 
vieno savininkų R. Stackevi-

prie Mūšios upelės užtvankos 
veikia paplūdimys. 

Tuujėnų dvaro ateities pla
nuose - rengiama krepšinio 
aikštelė, teniso aikštės, o tven
kinio saloje - 50 vietų stovyk
lavietė su visais patogumais. 

Jeigu norite persikelti iš 
dabarties į romantiškus kuni-

Taujėnų dvaro - viešbučio svečių kambarys 

čiaus sūnaus Egidijaus vestu
vėmis. 

Rūmų viduje puikiai 
įrengtos salės: puošnioji, di
džioji, alaus baras, "saldus 
kampas" žiemos sodas, kavi
nė ir kt. pritaikyti rengti įvai
riems pobūviams, vestuvėms, su
sitikimams, konferencijoms. 
Salės vienu metu talpina iki 
200 svečių, o viešbutis gali pri
imti iki 150 asmenų, yra sau
gojama automobilių aikštelė, 

Taujėnų dvaro parkas 

gaikščių laikus ir savo šventei 
suteikti nepakartojamų įspū
džių, siūlome apsilankyti Tuu
jėnų dvare. Kai kurie lankyto
j ai jau užsirezervavo vietas 
2009 m. vasarai. Ryšiai: UAB 
Tuujėnų dvaras, Tuujėnai, Uk
mergės raj. Mob. tel. +370 
61658390; +370 37474053; 
faksas +370 37473900; el.paš
tas taujenudvaras@yahoo. 

Ntrs. Z. Bilevičiūtės 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDYBAI vis didėjančius finansinius sunkumus sudaro nesumokėtos sąskaitos 
ui SKELBIMUS ir PRENUMERATAS. Pajamos mažėja, o spausdinimo bei kitokios su leidyba susi
jusios išlaidos kyla. Žiburių valdyba nutarė, kad prenumeratai pasibaigus, po dviejų perspėjimų laik
raščio siuntimas nesusimokėjusiam skaitytojui bus nutrauktas. Prenumeratoriai prašomi įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintą datą, kuri nurodo iki kol prenumerata sumokėta. uidėjai nuolat dėkin
gi visiems, kurie laiku. susimoka ir remia lietuvišką spaudą. 
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PARAMOS NUOSIMCIAI 
Palūkanų norma 4.50% (Prime Rate) A 
TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"GIC" INDĖLIAI PAPI L DOMA 
TAUPOMOJI O. 75% (pelno padalinimas netaikomos) 

"Planas24" KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI 
Balansas: $0-$4,999. 99 

$5,000.00 - $9,999.99 
$l 0,000.00-$24, 999. 99 

$25,000.00-$ 59, 999. 99 

Virš $60,000.00 
....... -.......... 

Nemokami įnašai, 
išėmimai, 

čekių patarnavimai 

+ 

0.05% 

0.10% 

0.25% 

0.50% 

1.25% 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviras, kintamųjų palūkanų 5.50% 

l metų 5.60% 

2 metų 5.70% 

3 metų 5.80% 

4 metų 6.10% 

5 metų 6.30% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareikalavimą 

l metų 4.05% 

2 metų 4.10% 

3 metų 4.35% 

4 metų 4.50% 

5 metų 4.60% 

l metų 
3.25% iškeičiamas 

"G l C" l N D Ė L l A l 
(taikomas pelno padalinimas) 

l metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.75% 

4 metų 4.10% 

5 metų 4.25% 

l metų kas mėnesį 
2.25% mokamos palūkanos 

metų iškeičiamas 2.50% 

l metų JAV dolerių 2.10% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų l .80% 

90-l 79 dienų l .80% 

l 80-269 dienų l .85% 

270-364 dienų 1.90% 

l metų 2.25% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU PENSIJŲ FONDAI 

Kasdieninių 
Palūkanų norma+ 1.0% ir aukščiau kintamųjų palūkanų 3.00% 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma + 2 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų norma+ 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčio i gali būti 
keičiami be įspėjimo 

BLOOR-ISLI NGTON , prie 
pranciškonų parap ijos; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pinis " condominium" su 
dviem garažo vietomis, kas la
bai retai pasitalko. Penkių mi
nučių nuotolis nuo požemi
nio. Geras Ontario ežero vaiz
das. Nauja kaina$269,900. 

R~NNYMEDE_-S~itEN< at
skiras„ ~~Lt ~mas. 
Di~~emas. Prašo 
$469,900. 

SKAMBINTI 

l metų 3.50% 

2 metų 

3 metų 

4 metų 
5 metų 

3.85% 

4.25% 

4.50% 

4.60% 

M:ff 
PARAMA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 41 6-879-4937 

ari namus 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS Prieš 40 metų net nebuvo sapnuota 

Romas ir Ingrid Kartavičiai, surengę priėmimą 100-tui 

Atkelta iš 4-to psl. 

Šiame simpoziume yra 
palyginti didelis susidomėji
mas lietuvių kalba, psicholo
giniais poreiškiais, įvykusiais 
lietuvių tautoje dėl okupaci
jos, emigracijos, šeimų iširi
mo, Lietuvos mokslo ateities 
ir jo panaudojimo gyvenime, 
lituanistiniu švietimu ir jo me
todika, aplinkosauga-ekologija, 
energetikos problemomis ir tų 
problemų sprendimu, sveika
tingumu ir pan. 

krepšininkų, jų tėvų bei draugų savo gražiuose namuose - Iš kurių šalių, be Lietu-
Mineola. Už tai dėkoja "Lithuanian Athletic Club" vos, mokslininkai dalyvaus sim-

Ntr. S. lgnatavičiaus poziume? 

Visi lietuvių kilmės jauni sportininkai 

4-19 metų amžiaus yra kviečiami prisijungti prie 

"AUŠROS" klubo žaisti krepšinį, ledo ritulį, 
tinklinį ir kitus žaidimus. 

VISUS LABAI KVIEČIAME! 

Krepšinio treniruotės jau prasidėjo -
prašau pasitikslinti mūsų tinklalapyje www.ausra.net 

dėl treniruočių laiko ir ateikite treniruotis. 
Registravimo formas irgi galima išsispausdinti iš 
tinklalapio. Užpildę formą paduokite treneriui 

per treniruotes. 

Dėl išsamesnės informacijos, skambinti 
Audrai Širvinskienei tel. 416 695-4355 arba 

Rūtai Jaglowitz tel. 416 622 9919, arba siųskite 
klausimus el. paštu: info@ausra.net. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" Eurolygos rungtynėse, antrajame B 

grupės susitikime vėl patyrė triuškinamą pralaimėjimą, namų 
aikštėje 67:93 nusileidę Sienos "Montepaschi" klubui, kuria
me žaidžia du lietuviai - R. Kaukėnas ir K. Lavrinovičius. 

• Antrąją pergalę FIBA moterų Eurolygos D grupėje iš
kovojo Lietuvos čempionės Vilniaus TEO krepšininkės, ku
rios svečiuose 78:67 įveikė trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusią 
Monpeljė "Lattes" (Prancūzija) komandą. 

• Baltijos futbolo lygos čempionu tapo Kauno FBK "Kau
no" klubas, varžybų baigmėje Rygoje rezultatu 2:1 iškovojęs 
pergalę prieš Latvijos sostinės "Skonto" FC komandą, kuriai 
atstovauja Edgaras Jankauskas. 

• Už rungtynes ir treniruotes S. Dariaus ir S. Girėno spor
to centrui vengiančios mokėti nuomos mokestį garsios Kauno 
krepšinio ir futbolo komandos stumia kompleksą į bankrotą. 

• Pekino olimpiados sidabro medalistų vestuvės. Sidabro 
medalius Pekino olimpinėse žaidynėse rugpjūtį laimėję buriuo

toj ai Gintarė Volunge
vičiūtė ir brazilas Ro
bertas Scheidt Kaune 
prisiekė amžiną meilę. 
Aukso žiedus pora su
mainė Kauno Vytauto 
Didžiojo šventovėje, 
kurios įėjimą akylai 
prižiūrėjo apsauginin
kai. Į šventinę ceremo
niją garsūs būriuotojai 
atriedėjo senoviniu 

"Rolls Royce" automobiliu. Ceremonija šventovėje vyko lietu
vių ir anglų kalbomis. 

• Portugalijoje penktą kartą vykusias tarptautines "Legua 
de Marcha Atletica de Santo Antonio" sportinio ėjimo varžy
bas laimėjo Kristina Saltanovič. Lietuvos sportininkė 5 km 
nužygiavo per 23 minutes ir 29 sekundes. 

• "Sostinių golfo klube" vyko sezono uždarymo varžybos, 
kuriose 57 dalyviai varžėsi keturiose grupėse: trijose bendrose 
moterų ir vyrų bei atskiroje vaikų. Kaip skelbiama pranešime 
žiniasklaidai, varžybų nugalėtoju pirmojoje kategorijoje (HCP 
0-24) tapo Aurelijus Rusteika, antroji vieta atiteko Rolandui 
Gaidžiui, trečioji - Vilhelmui Antanaičiui. VP 

- Numatoma, kad simpo
ziume žada dalyvauti moksli
ninkų iš 14 pasaulio šalių. 
Tarp jų yra prelegentai, atvyks
tantys iš Belgijos, Anglijos, Is
panijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Vokietijos, net iš tolimajo Sin
gapūro ir Urugvajaus. Cia ver
ta pagirti lietuves moteris: jos 
ne tik šauniai pasižymėjusios 
moksliniais pasiekimais, bet 
ir labiau nori bendrauti, daly
vauti simpoziumo veikloje. 

- Nuo 1995 m. Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos simpo
ziumai vyksta pakaitomis Lie
tuvoje ir JAV. Jūs ne tik buvote 
kai kurių tų simpoziumų daly
vis, bet taip pat XIII, vykusio Vil
niuje 2005 m., programos komi
teto vadovas karlu su dr. Vytau
tu Naručiu. Koks didžiausias 
skirlumas tarp Lietuvoje ir Ame
rikoje vykstančių simpoziumų? 

- Skirtumas nemažas. Lie
tuva turi didžiulę mokslininkų 
bazę, tad gali iš jų sudaryti di
delį prelegentų skaičių. Mūsų 
bazė yra žymiai mažesnė, to
dėl mūsų renginiai mažesni ir 
prelegentų skaičiumi. Taip pat 
lietuvių mokslininkų atvyki
mas į Lietuvą iš kitų Europos 
šalių yra žymiai patogesnis. 
Daugeliu atvejų, paskaitą pa
skaičius, galima tą pačią dieną 
grįžti namo. Yra skirtumas ir 
simpoziumo lankytojų atveju, 
nes Lietuvoje į tokius rengi
nius dažniausiai renkasi žmo
nės iš mokslo pasaulio, labai 
retai iš visuomenės ar verslo. 
Pas mus mokslo ir kūrybos 
simpoziumas yra visuomeni
nis renginys. Cia eilinė visuo
menė kai kuriais atvejais su
daro didžiąją klausytojų dalį, 
dalyvauja ir nemažai versli
ninkų. Tuo būdu mokslas ir 
visuomenė suartėja, o verslas 
pasisemia naujų žinių, ko ne
vyksta Lietuvoje. Tai matoma 
ir iš mūsų žiniasklaidos. Lie
tuvoj e nėra tokio MKS me
chanizmo, kuris bendrautų su 
žiniasklaida ir teiktų žinias vi
suomenei. 

Dar vienas labai svarbių 
momentų yra prelegentų įsi
traukimas į simpoziumo dva
sią. Lietuvoje prelegentas daž
nai į simpoziumą atvyksta, be
skubėdamas iš darbo, paskai
tyti savo pranešimą. Tuoj po 
paskaitos jis ar ji vėl skuba į 
darbovietę arba namo. Tai 
tiek jis ir gauna iš simpoziu
mo, nes bendravimas, jeigu jis 

apskritai įvyksta, būna dau
giausia atsitiktinis. Atvirkščiai 
pas mus: čia visi suvažiuoja į 
vieną, palyginti uždarą ir kom
paktinę vietovę. Visi atitrūkę 
nuo savo kasdienių darbų, na
mų ir rūpesčių, turi laiko apsi
lankyti bet kurioje sesijoje, 
gali, susitikę bendraminčių ar 
kitų dalyvių, netrukdomai pa
sikalbėti, pabendrauti, susipa
žinti su kitų kraštų mokslinin
kais, veikiančiais net ir jiems 
negiminingose mokslo šako
se, kūrybiniais ir kultūriniais 
pasiekimais, išgirsti kitokias 
įžvalgas į mokslą, aplinką, gy
venimą, lietuvybės apraiškas 
plačiame pasaulyje. 

Amerikoje vykstančiuose 
simpoziumuose vyksta tarp
disciplininis bendravimas
galvojimas-įtakojimas, kas 
ypač reikšminga šiomis die
nomis ir ką JAV akademinė 
bendruomenė dabar bando 
įvesti į savo mokymo procesą. 
Esame girdėję iš Lietuvos at
vykusių prelegentų pasisaky
mus, kad tokio plataus intere
sų susitikimo jie niekad nėra 
patyrę, kad čia gera proga su
sitikti ir išsikalbėti net ir su iš 
Lietuvos atvykusiais. Ameri
kiečių organizacijos dažnai iš
siunčia savo svarbesnius dar
buotojus į vadinamąsias "re
kolekcij as", kad laisvoje nuo 
įprasto darbo aplinkoje galė
tų atnaujinti savo galvoseną, 
išgirsti naujų ir skirtingų po
žiūrių-idėjų, praplėsti savo 
akiratį, turėtų progos apmąs
tyti naujas kryptis, naujus pri
ėjimus, naujus darbo meto
dus. Mano manymu, Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas tai 
puikiai atlieka. Jeigu simpo
ziumų rengimas būtų perkel
tas tik į Lietuvą, kaip dabar 
dažnai raginama, jie taptų tik 
eiline konferencija, kuri grei
tai paliktų ir be užsienio lietu
vių gilaus bei prasmingo indė
lio. 

- Koks didžiausias skirtu
mas tarp pirmojo (1969) ir ke
turioliktojo (2008) PLMKS? 

- Skirtumas - kaip diena 
ir naktis! l mokslo ir kūrybos 
simpoziumas buvo kuklus, bet 
drąsus, jaunų akademikų
technologų bandymas paska
tinti JAV lietuvių bendruome
nes bendrai žengti į platesnį 
pasaulį, įvertinti savo jėgas, 
praplėsti profesinį akiratį, 
aptarti mokslo padėtį paverg
toje Lietuvoje ir kelti į viešu
mą Lietuvos nepriklausomy
bės idėją. Dalyvavo 56 prele
gentai. Tai buvo mūsų pačių 
išbandymas - be patirties, bet 
su aiškiu horizontu akyse. Pa
matėme, kad esame ne tik pri
augę bendrauti, bet galime 
lietuviška dvasia aprėpti ir 
plačius mokslo bei kūrybos 
horizontus, kartu su visuo
mene pasidalinti ne tik mūsų 
pačių moksliniais pasiekimais, 
bet drąsiai pradėti ryškinti 
Lietuvos mokslininkų ir kul
tūros darbuotojų pasiekimus 
savo tėvynėje bei Lietuvos gy
vybingumo klausimą plačiame 
pasaulyje. 

Dabartiniai PLMKS ren
giniai yra plataus masto ir di
dingi įvykiai. Dalyviai matuo
jami šimtais, ne dešimtimis. 
Nereikia dirbti vien gyvena
mos valstybės ribose ir tarsi 
izoliacijoje. Vyksta gan in
tensyvus bendravimas su Lie
tuva ir kitais lietuviais moksli
ninkais bei kultūros darbuo
tojais užsienyje. Ne taip, kaip 
pirmieji šeši simpoziumai, vy
kę tik JAV, dabar jie rengiami 
pakaitomis kas treji-ketveri 
metai Lietuvoje ir JAV. Prieš 
40 metų net nebuvo sapnuota, 
kad šiandieną galėsime bend
rauti su Lietuva, laisvai dalin
tis ir džiaugtis mūsų visų dar
bo vaisiais, kad galėsime ap
tarti bendrus rūpesčius ir visi 
kartu ieškoti sprendimų. Lie
tuva plačiai atvėrusi duris 
šiems renginiams, juos skatina 
ir paremia. Kaip anksčiau mi
nėjau, simpoziumai - tai pla
taus masto ir intelekto dvi
kryptiniai renginiai su išeivi
jos veidu į Lietuvą ir Lietuvos 
veidu į išeiviją. 

- Kokia, Jūsų nuomone, šių 
simpoziumų ateitis, ar jie bus 
tęsiami? 

- Simpoziumo rengimas 
yra labai intensyvus, daug lai
ko pareikalaujantis darbas. 
Pastebima šiokia tokia entu
ziazmo stoka išeivijos antra
bangių jaunojoje kartoje, nors 
yra ir išimčių. Dar neramina 
lietuvių imigrantų trečiosios 

bangos nedidelis dėmesys 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mams. Antrabangių antrosios 
kartos atžalos jau yra įsilieju
sios į JAV gyvenimą, daugiau
sia mažai kalba arba visai ne
bekalba lietuviškai ir, atrodo, 
nemato didelės naudos iš to
kio bendravimo. Trečiaban
giai dar tik pradeda įleisti šak
nis į šios šalies gyvenimą ir, ti
kimės, kad ilgainiui, tėvynės 
ilgesio šaukiami, įsitvirtins 
mokslo bei kūrybos pasaulyje, 
atras kelią ir į simpoziumo 
dalyvių eiles. Tačiau yra ir la
bai gražių išimčių, kurios, ti
kiuosi, sudarys pagrindą ir bū
simų simpoziumų rengimui. 
Viliuosi, kad simpoziumai šių 
žmonių dėka tęsis toliau, nes 
dalyviai, beveik be jokių pa
stangų gali juose pasisemti 
neišpasakytai daug mokslinių 
bei kūrybinių žinių, dvasinio 
ir tautinio turto, ko jie niekur 
kitur neras. Taip pat simpo
ziumai turėtų būti visų susi
pratusių lietuvių veiklos bū
das išlikti unikaliais žmonė
mis, neužgožtiems taip labai 
peršamos globalizmo arba in
ternacionalizmo manijos. 

- Nuoširdžiai dėkojame už 
pasidalinimą mintimis apie 
š.m. lapkričio 26-30 d.d. (Padė
kos dienos savaitgalį) Pasaulio 
lietuvių centre (Čikagos prie
miestis - Lemont, IL) ruošia
mą XIV Pasaulio lietuvių moks
lo ir kūrybos simpoziumą. 

Kalbino -
Danutė Bindokienė 

(Kalba netaisyta. Red.) 



;&f JAU~IMO ZODIS 
XII-asis Teatro festivalis 

Mano įspūdžiai po kelionės 

DAIVA BOTYRIENĖ 

Dar tamsu, naktis už lan
go, o mes jau kylame iš savo 
šiltų patalų. Laikas keliauti. 
Truputėlį jaudinuosi - ar nie
kas nepavėluos, ar dokumen
tai visų sutvarkyti, kaip seksis 
pervažiu9ti sieną, kaip mus 
pasitiks Cikaga, ar nebus ko
kių nesusipratimų autobuse? 
Visos šios mintys sukasi mano 
galvoje be perstojo. Turbūt 
per vieną minutę koks milijo
nas skirtingų minčių, kad tik 
ko nors nepamirščiau. 4.30 ry
to - Valdas R. su savo vaikais 
jau stovi prie mūsų namų du
rų. Nepavėlavo, jis punktua
lus. Visi puolame krauti sce
nos dekoracijas įjo didelę ma
šiną (van). Pilna ne tik Valdo, 
bet ir mūsų mašina. Oras pa
sakiškas, šiltas kaip vidurio 
rugpjūčio naktį. 

Buvau nustebinta, kad 
greitkelis nebuvo tuščias. Tik 
įsukus į Anapilio kiemą, iš to
lo matosi mūsų autobuso švie
sos. 5 v.ryto - niekas nepavė
lavo, ir mes jau kelyje. Pake
liui paimame Reginą su Aud
re - ir vėl į naktinį kelią. Re
gina visus pavaišina karšta ka
va, niekas nemiega. Vaikai, 
susėdę autobuso gale, stebi 
pro langą skriejančius me
džius ir, atrodo, patenkinti to
kia ankstyva kelione. Pagaliau 
atėjo ta ta!P laukiama di~na -
kelionė į Cikagą, į 12-jį Siau
rės Amerikos lietuvių teatrų 
festivalį. Mūsų net 32 auto
buse, o Kristina ir Skaidra pa
sitiks mus jau tenai. Sieną pa
siekiame švintant. Jokių prob
lemų, viskas eina kaip sviestu 
patepta. Prie sienos užtruko
me gal 10 minučių - ir vėl to
lyn, ir vėl į kelionę. Prisijuo
kėme iš Valdo šmaikščių juo
kų, ragavome Reginos užkan
dėlių. Ji rūpinosi ne tik mu
mis, suaugusiais ir vaikais, bet 
ir vairuotoju. Smagu ir ramu 
važiuoti, kai žinai, kad yra 
žmogus, kuris pasirūpins vis
kuo. 

2 v.p.p. mes jau Čikagoje. 
Privažiuojame savo viešbutį -
naujutėlaitis, kvepia iš tolo, 
dar neįėjus į vidų. Mus pasi
tinka viešbučio personalas su 
foto kameromis ir dovanomis. 
Esame be galo maloniai nu
stebinti, jaučiamės beveik 
kaip Holivudo žvaigždės. Mes 
pirmieji šio naujo viešbučio 
gyventojai, galėtume ir ant 
grindų miegoti, taip švaru. 
Mums praneša, kad kitą dieną 
vietiniame laikraštyje turėtu
me rasti savo nuotraukas. Su 
pakiliu jausmu jau važiuojame 
į Jaunimo centrą ruoštis sta
tyti dekoracijas, grimuotis, 
rengtis, susikaupti. 7.30 val. 
vak. atėjo labai greitai. Esame 

visi išvargę po kelionės, įtam
pos, jaudulio, ilgos dienos. 
Bet nebūtume mėgėjai, su
kaupę paskutines jėgas stovi
me už scenos uždangos, 
įtemptai klausomės Valdo Ra
manausko (mūsų nenuilstamo 
kompozitoriaus) paskutinių 
nurodymų. Žiūriu aš į mūsų 
gražų jaunimą, ir mano širdis 
virpa iš pasididžiavimo. Štai 
Antanas ir Daiva. Jie abu vai
dina suaugusius, mylinčius 
vienas kitą ir savo vaikus, o 
patys dar nėra patyrę tikros 
meilės. Daivai tik 15, o An
tanas tik keliais metais vyres
nis. Vytas, jaunesnis už Anta
ną, bet vis bando pamokyti jį, 
kaip reikia elgtis su mergi
nomis, kur uždėti ranką, kad 

rinius - tai taip pat įdėtas Vio
letos Gibavičienės darbas, pa
gyvinta kiekviena smulki de
talė, šiuos charakterius pada
rę nepaprastai spalvingus. 
Nepasakosiu detaliai įvykusio 
miuziklo - ateisite, pamatysite 
ir tikrai nenusivilsite. Nuosta
bi muzika, gražūs balsai ir 
žmonės, spalvingos dekoraci
jos ir kostiumai. Visur pridėta 
ranka vieno ar kito išradingo 
menininko (Akvilės Minkevi
čienės - scenografija, Romos 
Rutkauskienės - kostiumai, Lu
ko Byros - kostiumų eskizai). 

Kitą dieną atsikėlę, dau
guma iš mūsų neturėjo kada 
ilsėtis, ir puolėme prie pasi
ruošimo antrajam pasirody
mui Nauji karaliaus drabužiai, 

"Žalios lankos" Čikagoje - mergaitės scenoje 

atrodytų tikroviškiau scenoje. 
Antanas klauso ir bando. 
Mergaitės viena kitą grimuo
ja, šukuoja, o ypač mažąją 
Drebulytę - Linutę. 

Pagalba reikalinga visur 
ir scenoje, ir užkulisiuose. At
rodo, patinka visiems, netgi 
mūsų pagalbininkės Almutė 
ir Inga su malonumu padeda 
savo draugėms. Rasa paski
riama padėti Valdui Rama
nauskui sekti scenarijų ir vers
ti lapus - labai atsakingas dar
bas. Regina vykdo ryšių darbą, 
susipažįsta su svarbiais žmo
nėmis, praneša apie mūsų 
darbus ir grupę. Kiekvienas 
užsiėmęs, visur reikalingas pa
tarimas. Po minutės prasidės 
mūsų pasirodymas. 

Prieš mane stovi gražuolė 
Baltijos jūra (mergaitės Rūta, 
Brigita, Indrė, Violeta G., 
Violeta R., Tomas, Vytas). Iš
radingumas Violetos Gibavi
čienės tikrai padarė jūrą mėly
nake, mėlynaplauke ir spal
vinga. Abi Violetos nenuilsta
mai ir su užsidegimu rūpinosi 
kiekvienu žingsneliu, kad kuo 
geriau atliktų visus judesius ir 
šokius be klaidų. Dar noriu 
paminėti undines, žalčius, gi-

su vaikų grupe. Po pasirody
mo buvau nustebinta ir sujau
dinta mažaisiais aktoriais. Per 
tokį trumpą laiką atlikome di
delį darbą, ir vaikai nepadarė 
nė vienos klaidos. Spektaklis 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
skambėjo vėl graži Valdo Ra
manausko muzika, drabužių 
spalvingumu nenusileidome 
nė vienam iš suaugusių kolek
tyvų. Bravo, bravo, bravo ... 

Vaikai vaidino, žiūrovai 
juokėsi. Sveikinu praktišką 
1-mą rūmų damą Freiliną 
(Vaiva Slapšytė ), dabitą kara
lių (Vytas Banys), svajingąją 
karalienę (Justė Melkytė ), 
darbštuolius kirpėjus (Aidas 
Slapšys ir Lukas Kapeniak), 
apgaulingąjį Astrologą (To
mas Botyrius ), gražuolius ar
tistus (Brigita Gibavičiūtė, Bi
rutė Banytė ir Lina Botyriū
tė ), o svarbiausia nepamiršta
mą virėją (Julius Kapeniak). 
Deja, vaikai festivalio apdo
vanojimų kategorijai neatiti
ko (festivalis tik suaugu
siems), todėl visi gavome da
lyvio diplomus. Ačiū ir už tiek. 
Vaikai buvo laimingi, gal buvo 
ašarų, nes ne visiems užteko 
diplomų. 
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11=======1ATEITININKŲ ŽINIOS•i----

IŠŠŪkiai lietuvybės išlaikymui -
Lietuviai be Lietuvos! 

Tai tema simpoziumo, kurį rengia Toronto ateitininkai 
sendraugiai šeštadienį, lapkričio 15, 7 v.v. Prisikėlimo para
pijos kavinėje. Simpoziumą moderuos Petras Vaičiūnas iš 
Hamiltono. Petras aktyvus Hamiltono 
ateitininkų veikloje bei Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos valdybose. 2007 
m. jis baigė Toronto universitetą įsigyda
mas bakalauro laipsnį komercijos moks
lų srityje ir dabar tęsia mokslus McMas
ter universitete Hamiltone siekdamas 
magistro verslo administravimo srityje. 
Petras gimęs išeivijoje (antroji karta čia 
gimusių), aktyviai dalyvavęs tautinių šo
kių ansambliuose, šeštadieninėse mo
kyklose, lituanistiniuose kursuose, orga
nizuotoje lietuviško jaunimo veikloje. 
Aura Rygelytė dalyvaus simpoziume. Aura čia gimusi (antroji 
karta) ir neseniai baigusi Toronto universitetą įsigydama ba
kalaurą anglų literatūros srityje. Taip pat įsigijusi mokytojos 
profesiją ir pradedanti naują profesinį gyvenimą. Adriana 
Karkaitė-Verbylienė čia gimusi (antroji karta), jau keletą 
metų dirbanti profesionale - "music therapy" srityje, nese
niai persikėlusi iš Otavos į Torontą. Adriana augina jauną 
šeimą. Bronius Saplys gimęs ir augęs Lietuvoje, į Kanadą 
emigravęs po Antrojo pasaulinio karo - simpoziume atsto
vaus vyresniosios kartos nuomonei. Vilniaus universitete 
mokėsi ekonomikos srityje. Atvykęs į Kanadą dirbo statybos 
prižiūrėtoju ir aktyviai reiškėsi lietuviškame visuomeninia
me gyvenime. Žadame labai įdomų vakarą ir kviečiame vi
suomenę gausiai atsilankyti! Iki malonaus pasimatymo! 

Toronto ateitininkai sendraugiai 

Paminėsiu, kad palikome 
Čikagoje stiprų įspūdį savo 
naujoviškumu, jaunatvišku
mu, energija. Taip, tai nebuvo 
tradicinis dramos spektaklis, 
žanras - miuziklas nebūdin
gas teatro festivaliams. Tai ne 
sunkaus žanro koks psicholo
ginis spektaklis, tai mūsų lie
tuviška istorija/mitas, kurią 
mes perduodame jaunajai 
kartai šiuolaikiniu būdu -
šiuolaikine muzika. Suteikė
me galimybę savo jaunimui 
lavinti lietuvišką kalbą. Gal 
todėl ir nustelbė pagyrimus 
komentarai apie su akcentu 
kalbančius artistus, buvo pa
brėžti trūkumai, į kuriuos mes 
žiūrėjome daugiau kaip į pliu
sus. Nepasakosiu festivalio 
nesklandumų, tik susidariau 
nuomonę, kad dabartinė Ame
rikos būklė ir rinkimai turi 
nepaprastai didelę įtaką eili
niam žmogui, netgi ir meni
ninkui. Teatralas turi būti atvi
ras naujovėms, menui, išradin
gumui, o ne kategoriškas ir 
įrėmintas į standartinius rėmus. 

Sveikinu Narimantą Boty
rių su gautu apdovanojimu už 
geriausiai atliktą antraeilį vy
rišką vaidmenį. Atrodo, Nari
mantui sėkmingi metai su ap
dovanojimais, neskaitant gau
tų apdovanojimų iš kalnų dvi
račio sporto. Anginas - žalčių 
piršlys puikiai atliko savo 
vaidmenį ir paliko visiems di
delį įspūdį. Narimanto nuo
pelnas ne tik už jo atliktą vaid
menį, bet ir visą sceninį darbą 
statant dekoracijas, koreguo
jant šviesas. 

Ačiū Valdui Ramanaus
kui, kuris paaukojęs savo lais-

vą laiką nuoširdžiai dirbo be 
poilsio ne tik kurdamas muzi
ką ir mokydamas visus dai
nuoti, bet ir rūpinosi visa gar
so aparatūra. Ačiū Reginai 
Choromanskytei už rūpestį 
organizuojant kelionę, kuri 
taip sklandžiai praėjo. Dėkoju 
visoms šeimoms, prisidėju
sioms prie šio veikalo pasta
tymo, Violetai Ramanauskie
nei už jos kantrybę ir visapu
sišką palaikymą, Anitai Puo
džiūnienei ir jos šeimai, Kris
tinos tėveliams ir visiems, ku
rių nespėjau paminėti. 

Dėkoju visiems rėmė
jams, kurie finansiškai parė
mė šią kelionę: Kanados lie
tuvių fondui - už didelę fi
nansinę paramą, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvui, "Para
mos" kredito kooperatyvui, 
Violetai ir Mindaugui Ged
gaudams, Gibavičių šeimai, 
Anapilio klebonui kun. Vy
tautui Staškevičiui, Reginai 
Choromanskytei ir kitiems, 
vienaip ar kitaip prisidėju
siems prie teatro studijos "Za
lios lankos" išvykos. 

Informacija: geriausia re
žisūra - Ilona Čepaitė Upė ant 
asfalto, Dmitrijus Lipskerio
vas; geriausio moteriško vaid
mens atlikėja - Aušra Jasaitė, 
Čikagos teatras "Žaltvykslė"; 
geriausio vyriško vaidmens at
likėjas - Vytautas Putna, Det
roito teatras "Langas"; geriau
sias antraeilis vyriškas vaid
muo - Narimantas Botyrius, 
Toronto teatro studija "Zalios 
lankos"; geriausias antraeilis 
moters vaidmuo - Danutė Bal
čiūnienė, Floridos vaikų teatro 
grupė "Ąžuoliukas". 

• Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingu,mu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą„." 
• Lietuviškas žodis vaikui yra kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pražysta gėlių žiedais • Menas yra aš, mokslas - mes. 
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DALIA GRUODIENĖ ir ŠEIMA 
MALONIAI KVIEČIA 

artimuosius ir draugus į jos mylimos motinos 

lietuvių kapinėse. 

AtA 
GRAŽINOS 
ELZBIETOS 

MEILUVIENĖS 
atminimo Mišias 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

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

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~W~\I~ 

DENT~L C:~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (4 16) 763-5677 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~C3E 
.................. 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 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą. kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 

Home 
Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W • 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-51 61 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

~--A~ 
u 
s 
T 
u 
v 
E 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD.1 TORONTO ON 

(prie Evans) 
Savininkes J urgis K u li&§ius 

Bllletal Į Lietuvą 
spalio 1, 2008 - balandžio 30, 2009 

$675 + 
oro uosto mokesčiai apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinki 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto. Ontario M2M 4K2 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.ca ONT REG 03228277 

~ . 
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LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. ,O.LS., O.Ll.P. 

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

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

Advokatas 

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc_, LL8-

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawti rm.com El. pašia~: larorer s@pacelawfi rm.com 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
v isuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd „ Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnią 

2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

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

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Arrr s~ruoto 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

TĖVIŠKĖS bBURIŲPRE N U M ERA T ORIAM S: 
jeiau savaitra!i~io pristatymas vėluoja daugĮau kaip 3.4 
dienas, pateikite savo adresą KANADOS PASTO BEND· 
ROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklalapyje 
!IP'Pf'ID'dapost.q, (puiriUite Resomces sąriųje "Contact 
us" tada "Genenl Customer Senice"). 



Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo 
pagiindinis kapitalas davė 3.15 min . dol. pelno lietuvybės 

išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. Ir trečlad . nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1&1..U-~ ·~ 
DENTAL 'ie . ~ 

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

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

..__ _ _, www.watersidedental.ca www.9thlinedenlal.ca 

LEDAS REFRIGERA"llON 
AIR CONDITIONING A Hl!ATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYl11 SISIEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R • ..l•r•okul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 
RC>V"..AL LEP..AC3E 
11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

2008.X.4 Nr. 44 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 15 

Maloniai kviečiame visus į jungtinį 

"AlŽALYNO", "GINTARO" ir "GYVATARO" 

tautinių šol<lų l<oncertą 

"Mūsų stiprybė vienybėje!" 
š.m. lapkričio 22, šeštadieni, 6 v.v. 

Toronto Lietuvių Namuose 

JŪSŲ LAUKIA: kaimiškos vaišės, šilta vakarienė, 
šaltas alus, smagūs šokiai, loterija, veiks baras 

BILIETAI PLATINAMI sekmadieniais Lietuvių Namuose, Anapilio, 
Prisikėlimo ir Hamiltono parapijose. Bilieto kaina $40. 

Smulkesnė informacija teikiama kreipiantis į: 
IRENĄ-905-870-8794 

RIMANTĄ- 416-822-9500 
ir ROMĄ- 416-895-6345 

SKAJTYTOJAI PASISAKO 

AČIŪ BUVUSIAM 
MOK.Yl'OJUI 

Atkreipė mano dėmesį Tė
viškės iiburiuose nr. 39, 4-tame 
puslapyje juodomis raidėmis 
antraštė "Nepageidaųjamas" ir 
po užrašu mano buvusio moky
tojo Juozo Kojelio nuotrauka! 
Skubėjau perskaityti, kur ir ko
dėl jis nepageidaujamas? Per
skaičius visą straipsoj supratau, 
kur, kodėl ir kam jis nepagei
daujamas ••• ir mano džiaugsmui 
atradau taip pat Tėviškės žiburių 
nr. 42 ••. 9-me puslapyje A. Zu
lobo straipsni, beveik atsakymą, 
kur ir kodėl jis nepageidauja
mas! "Ar Lietuva iš ligos pata
lo keliasi" su poeto Kazio poe
zija apie gegutę ... , avis ir kuo
lą ... ir skylę, už kurią žmonės 
balsuoja ... tai tinkamiausias at
sakymas, kodėl ir kam arba kur 
Juozas Kojelis yra nepagektau
jamas. Mano buvęs mokytojas 
Juozas Kojelis buvo yra ir liks 
atminimuose gražus pavyzdys 
kiekvienam lietuviui, kuris jį 
pažino. Teisingi A. Musteikio 
žodžiai " ... J. Kojelis buvo ir liks 
principingas patriotas - laisvės 
kovotojas, kaip būdingas lietu
vos mokytojas, rodęs lietuviš
kos veiklos kelią". 

Per visą mano išeivijoje gy
venimo kelią lydėjo mane Kre
tingoje buvusio mokytojo J. Ko
jelio žodžiai atsisveikinant bai
giantis mokslo metams ... pas
kutini pavasatj ... : "Thmsūs de
besys dengia mūsų Lietuvos pa
dangę ... Gal nesusitiksime se
kantį rudenĮ ... Jeigu artėjančios 
karo audros nublokštų mus toli 
nuo tėvynės ... Niekada neuž
mirškite, kad esate lietuviai!" 
Šiandien ir aš dėkoju savo vai
kams, kad privertė mane nau
doti kompiuterį ir ačiū buvu
siam mokytojui Juozui Kojeliui, 
kad galiu dalintis savo meile ir 
ilgesiu Lietuvai ... Linkiu, kad 
pranciškonų gimnazija Kretin
goje išaugintų daugiau tokių, 

Prisikėlimo parapijos teatro studija 

STUDIJA 

kviečia visus didelius ir mažus j premjerą 

"Nauji karaliaus drabužiai" 
Autorė Daiva Čepauskaitė (pagal H.K Anderseno pasaką) 

Lapkričio 16, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Toronto Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje 

Gruodžio 6, šeštadienį, 4 v.p.p . 
Hamiltone, Jaunimo centre 

Režis ierė - Daiva Uolyricnė +Dailininkė-Akvilė Minkcvičicnė 

Muzika - Valdas Ramanauskas 

kaip buvusį mano klasęje mo
kinį a.a. prof. Rimvydą Silbajo
tj, operos solistę Eleną Saule
vičiūtę, kurie neužmiršo, kad 
jie lietuviai, o mano buvusiam 
mokytQ.iaj Juozui Kojeliui sa
kau ACIU už meilę tėvynei ir 
linkiu sveikatos ir Dievo palai
mos laisvoje tėviškės padan
gėje. Liuda Laugalytė· 

StongeriBenė, Kretingos 
gimnazijoje buvusi mokinė 

IVAIRIOS ŽINIOS 

Kanadieliams - garbingos 
pareigos 

Dr. Dana Hanson, Frede
ricton (N. Scotia) žinomas odos 
ligų gydytojas, yra paskirtas 
Pasaulio sveikatos y sąjungos 
prezidentu (WMA). Siai sąjun
gai priklauso 80-ties valstybių 
gydytojų sąjungos. Dr. D. Han
son, buvęs Kanados gydytojų 
sąjungos vadovu 2002 metais, 
yra pirmasis kanadietis pakvies
tas dirbti į šią pasaulinę organi
zaciją. Pasaulio gydytojų sąjun
gos būstinė yra Prancūzijos 
mieste Perney - Voltaire. Pre
zidentas neprivalo gyventi ten, 
kur dirba administracija 

TORONTO 
Ontario provincijos Piliety

bės ir imigracijos ministerija 
kasmet kviečia įvairių bendruo
menių organizacijas pasiūlyti 
savanorius-veikėjus, kuriems 
būtų įteikiamos premijos vie
noje iš trijų kategorijų: dėl ilga
metės savanoriškos veiklos 
(Volunteer Service Awards); 
dėl nepaprasto savanoriško 
darbo, atlikto asmenų, grupių 
arba verslų (June Callwood 
Outstanding Achievement 
Award); dėl jaunimo (15-24 m.) 
savanoriškos veiklos (Ontario 
Medai for Young Volunteers). 
Informacija ir pasiūlymo blan
kai teikiami internete arba 
skambinant tel 416-314-7526. 
Siūlymus pristatyti iki 2009 m. 
sausio 25 d. (VSA), sausio 15 
d. (JCOAA) ir sausio 10 d. 
(OMYV). 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Šiais metais Kapinių lan
kymo diena tapo ypatinga, nes 
ji buvo ne tik Vėlini~ dieną, bet 
tuo metu vyko ir Siluvos M. 
Marijos jubiliejaus Kanadoje 
iškilmingas uždarymas. Tu pro
ga buvo atvykęs Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
kurio arkivyskupijoje yra Šiluva 
ir jos stebuklingoji šventovė. 3 
v.p.p. Lietuvos kankinių šven
tovėje arkivyskupas su visais 
suvažiavusiais kunigais, daly
vaujant Toronto augziliarui 
vysk. John Boissonneau, atna
šavo Šiluvos Marijos garbei Mi
šias ir iškilmingai uždarė Kana
doje Šiluvos Mergelės Marijos 
jubiliejinius metus. 

• Anapilio parodų salėje 
gražiai praėjo mūsų KLKM 
draugijos skyriaus surengta 
Rudens spalvų šventės paroda, 
kurioje su savo kūriniais daly
vavo: Stasys Kėkštas, Rima 
Mačikūnaitė ir Vida Valiulienė. 

• Lapkričio 7 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
je Mišios bus i! po pietų 3 val., 
o po Mišių - Sventoji valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo. 

• Ateinantį lapkričio 8 ir 9 
d. savaitgalį klebonas kun. Vy
tautas Staškevičius bus išvykęs 
vesti rudeninių susikaupimų 
Sudbury ir Sault Ste. Marie 
apylinkių lietuviams. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pirmoji pamoka bus 
lapkričio 9, sekmadienį, po 9.30 
v.r. Mišių klebonijoje. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pirmoji pamo
ka ir mokinių tėvų susirinkimas 
bus lapkričio 23, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijos 
posėdžių kambaryje. 

• Suvalkų krašto lietuvių 
sambūris kviečia visus į Rudens 
šokius lapkričio 15, šeštadienį, 
6 v.v. Anapilio parapijos salėje. 
Šilta vakarienė bus 7 v.v. Prog
ramą atliks ir šokiams gros po
puliarus Ljetuvos dainininkas 
Vytautas Siškauskas. Bilietai 
platinami sekmadieniais Ana
pilyje, o kitu metu prašome 
skambinti Daliai tel. 905 276-
9736. 

• Mišios lapkričio 9, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. dr. Joną 
ir Haliną Žmuidzinavičius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, lapkričio 
9, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Algį 
Maksimavičių; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, lapkričio 8, 
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Bene
diktą Cvirką. 

Per Kapinių lankymo die
ną Tėviškės žiburių administ
racijoje buvo palikti akiniai. Pa
metusį prašome juos atsiimti. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Praeitą sekmadienį lap
kričio 2, 10.45 v.r. Mišias auko
jo ir parapijoj švenčiamus Šilu
vos 400 sukaktuvinius metus 
uždarė Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius, per Mišias 
giedojo parapijos yaikų choras. 

• Pasibaigus Svč. M. Mari
jos jubiliejaus minėjimui nuo 
jos apsireiškimo Šiluvoje prieš 
400 metų, manoma, kad Kana
dos lietuviai tikintieji yra dau
giau susipažinę su Šiluvos įvykiais, 
ir tikimasi, kad ir jų pamaldu
mas Marijai įgavo didesnę 
reikšmę. Mūsų šventovėj Šilu
vos Marijos medalionas bus pa
kabintas prie votyvinių lem
pučių šiaurinėje šventovės pu
sėje. Jis visam laikui bus primi
nimas, kas įvyko Šiluvoje. 

• Šis penktadienis yra mė
nesio pirmasis. Pirmais mėne
sio penktadieniais 7 v.v. vyksta 
Mišios su palaiminimu su Sven
čiausiuoju. Prieš Mišias visuo
met yra klausoma išpažinčių. 

• Bažnyčia yra paskyrus 
lapkričio mėnesį maldai už mi
rusius. Parapijos šventovėje 
Mišios už visas lapkričio Mi
šiom pavestas sielas yra auko
jamos šiokiadieniais 7 v.v., šeš
tadieniais 9 v.r., o sekmadieniais 
10.45 v.r. Visi yra kviečiami 
šiose Mišiose dalyvauti. 

• Lietuvoje mirė a.a. Algis 
Pieteris, Jolantos Stasiulevičie
nės dėdė. 

• Parapijos tarybos visuo
meninė sekcija parapijoj rengia 
Naujųjų metų sutikimą gruo
džio 31 d., 7 v.v. Kadangi Nauji 
metai katalikams yra privaloma 
šventė, N. metų sutikimo daly
viai galės šią pareigą atlikti šeš
tadienį, dalyvaudami Mišiose 
parapijos šventovėje 6 v.v. 

• Visų parapijos tarybos sek
cijų susirinkimas vyks parapijos 
patalpose gruodžio l d. Visi para
pijos tarybos nariai privalo daly
vauti. Po susirinkimo bus daroma 
visos grupės nuotrauka. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 9: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Mariją ir Michael Waitowich; 
10.45 v.r. už Vėlinių Mišioms 
pavestas sielas, už a.a. Moniką 
Bumbulienę - 14 met., už a.a. 
Mariją Valiulieųę; 12.15 v.d. už 
a.a. Kazimierą Eringį. 

Šiluvos Švč. Mergelės 
Marijos jubiliejaus Kanadoje 
iškilmingas uždarymas vyko 
praeitą savaitgalį, lapkričio 1-
2 d.d. - šeštadienį su arki
vyskupo Sigito Tamkevičiaus 
paskaita Prisikėlimo parapi
jos salėje ir sekmadienį Lietu
vos kankinių šventovėje gerb. 
arkivyskupo koncelebruoj a
momis Mišiomis. Abiejuose 
renginiuose dalyvavo labai 
daug tautiečių iš Toronto ir 
kitų vietovių. (Plačiau kt. nr.). 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsie
nį ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 
JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
9.30 v.ryto. 

• Parapijos tarybos posė
dis - lapkričio 11 d., 7.30 v.v. 
Vandos Norvaišienės bute. 

• Moterų draugijos posė
dis - vyks lapkričio 23 d. po pa
maldų šventovėje. 

• Praeitą sekmadienį, lap
kričio 2, buvo konfirmuoti Da
nielius Justas Dalinda, Erika 
Lydia Kišonaitė, Vytautas Kęs
tutis Šimkus ir Justinas Ričar
das Turūta. 

• Nuoširdžią padėką reiš
kiame Prisikėlimo kredito ko
operatyvui už 2,500 dol. paramą. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

spalio 28 d., 7 v.v. seklyčioje. 
• Lapkričio 30 d., 4 v.p.p. 

įvyks A. Mamontovo ir jo gru
pės gyvo vaizdo koncertas. Dėl 
papildomos informacijos skam
binti 416 892-4323. 

• LN apklausos anketą 
darbo valandomis galima gauti 
LN raštinėje, "Lokio" svetainė
je, sekm. popietėse, Prisikėlimo 
parapijos S. Prakapo spaudos 
kioske arba užsisakyti tel. 416 
769-1266 arba el.paštu saba:: 
so@yahoo.com. Visi prašomi 
šias anketas užpildyti. 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdyba 

spalio 29 d. patvirtino narius: 
Liną Kuliavienę, Rimą Kuliavą, 
Feliciją Venckevičienę, Vladą 
J ankaitį ir Rimą Paulionį. 

• Lapkričio 11 d., 7 v.v. 
įvyks Labdaros fondo lėšų tel
kimo komiteto posėdis Slaugos 
namuose. 

Maironio mokyklos žinios 
•Dėkojame Romui ir Dai

nai Puteriams už nuotraukas 
darytas Šiluvos M. Marijos pa
gerbimo proga, bei tėvų komi
tetui už pyragą. 

• Lapkričio 15 d. bus daro
mos nuotraukos mokinių nuo 4 
iki 8 sk. ir abiturientų. Lapkri
čio 22 d. fotografuosime moki
nius nuo jaun. darželio iki 3 sk. 

• Dėmesio, tėveliai! Kvie
čiame visus lapkričio 29 d., 9.15 
v.r. į metinį visuotinį tėVlĮ susi
rinkimą mokykloje. Zivilė 

Tradicinę Padėkos puotą 

š.m. spalio 26 d. Toronto Lietu
vių Namuose surengė lietuvių 
liuteronų Išganytojo parapijos 
Moterų draugija. Prieš B. Sta
nulienės paruoštus skanius pie
tus buvo rodomas dokumentis 
filmas apie Lietuvoje vykusį liu
teronų suvažiavimą ir kun. L. 
Miliausko suorganizuotą jauni
mo stovyklą. Šio renginio prog
ramą papildė Išganytojo para
pijos jaunimas eilėraščių dekla
mavimu, Padėkos dienai pritai
kytais plakatais ir visų bendrai 
sugiedota Padėkos giesme 
Ačiū, ačiū. M. Rusinas Prisikė
limo kredito kooperatyvo vardu 
sveikindamas parapiją rengė
joms įteikė $2,500 čekį. Papie
tavus, pabendravus rengėjoms 
ir gausiems svečiams dėkojo 
parapijos klebonas kun. Algi
mantas Žilinskas. Dlv. 

A.a. Prano Gapučio atmi
nimui E. Simonavičienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $40. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje Vėlinių Mišias atnašavo kleb. 
kun. G. Mieldažis, skaitinius skaitė D. Gedrikas. Giedojo para
pijos choras. Mišių pabaigoje klebonas švęstu vandeniu ir smil
kalais palaimino šventovės vidury pastatytą kryžių ir sudėtas 
žvakes, kurias tikintieji galėjo uždegti savo mirusių giminių pri
siminimui. Pabaigoje choras giedojo Libera. 

KLB krašto tarybos suvažiavime Montrealiui atstovavo 
KLB Montrealio apylinkės pirm. S. Staškevičienė, vicepirm. D. 
Jaugelytė-Zatkovic, H. Celtorius, J. Adamonytė ir svečiai-ste
bėtojai J. Adamonienė ir gen. kons. A. Staškevičius. 

"Rūtos" klubas spalio 29 d. suruošė vaišes šį mėnesį gi
musiems nariams. Visus pasveikino pirm. H. Lapinienė ir pa
prašė tylos minute prisiminti per namų nelaimę mirusį 79 m. 
amžiaus Albiną Brilvicą. Buvo pasveikintos sukaktuvininkės A. 
Rašytinienė, J. Rimeikienė ir A. Vaičekauskienė. Darbščios 
šeimininkės J. Blauzdžiūnienė ir E. Burkšaitienė visus gausiai 
ir skaniai pavaišino. 

Gražiai praėjo "Nidos" klubo "Octoberfest" pietūs lapkri
čio 2 d. Susirinko nemažai svečių (būtų buvę daugiau, jei ši 
šventė būtų buvusi ne Vėlinių dieną). J. Rimeikienė su talki
ninkais skaniai susirinkusius pavaišino. Veikė loterija, baras. O 
J. Rimeikis palinksmino svečius akordeono muzika. 

A.a. Gediminas Umbrasas mirė spalio 21 d. Atsisveikinta 
su velioniu laidotuvių koplyčioje spalio 24 d. Liko žmona, dvi 
dukterys, sesuo ir kiti artimieji. 

A.a. Bruno Granikovas, 75 m. amžiaus, mirė spalio 29 d. 
Liko du broliai, trys seserys ir daug artimųjų. Atsisveikinta su 
velioniu laidotuvių koplyčioje lapkričio l d. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugijos pirm. Helen Kurylienė praneša, kad drau

gijos kavutė ir susirinkimas, turėjęs įvykti lapkričio 9 d. atšaukti. 
A.a. Albert (Albinas) Brilvicas (1929-2008) staiga mirė 

spalio 26 d. po nelaimės. Liūdi jo žmona Antoinette (Ouellet), 
sūnus Alfred (Manon), Michael ir John; vaikaičiai Simon ir 
Sophie; broliai Vincas (D o ris) ir Aloyzas (Mariette) ir sesuo 
Morta (Lietuvoje) ir daug giminaičių. Gedulinės Mišios buvo 
aukojamos St. Francois d' Assise šventovėje, Frelighsburg, QC, 
kur Albinas ir Antoinette susituokė prieš 50 m. Palaidvotas šei
mos kapavietėje Frelighsburg kapinėse. Albinas buvo Sv. Kazi
miero parapijos komiteto narys 6 metus ir pirmininkas viener
ius metus. Dalyvavo ios parapijos "Auksinio ratelio" ir Aušros 
Vartų par. pensininkų klube, dažnai padėdavo parapijai ir taip 
pat Šv. Elzbietos draugijai, kuriai vadovauja jo žmona. Vietoj 
gėlių šeima prašė paaukoti "Heart and Stroke Foundation of 
Quebec" ar "Quebec Diabetes Foundation". Užuojauta šeimai. 

Knights of Columbus, kurie nuomoja parapijos s~lę kas 
mėnesį, šeštad., lapkričio l suorganizavo lėšų rinkimą Sv. Ka
zimiero parapijai. Veikla vyko visą dieną nuo 11 v.r. iki 11 v.v. 
Buvo laimės žaidimų, "spageti" pietūs ir vakarienė, "country
western" muzika, pasirodė dainininkai ir vyko šokiai. VL 

ADAMC>NIS CASTELLI INSUR.ANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTEL LI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'IV<..: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Lietuvos respublikos ambasada organizuoja prof. Leonido 
Donskio, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplo
matijos fakulteto dekano, filosofo, eseisto, Lietuvos televizijos kul
tūros ir politikos pokalbių laidos "Be pykčio" autoriaus ir vedėjo 
bei aktyvaus visuomenės veikėjo paskaitų ciklą keturiuose Kanados 
universitetuose. Maloniai kviečiame tautiečius pagal galimybes 
apsilankyti. Penktad., lapkričio 14, 12.30 v.p.p.: HamiJtono Mc 
Master universiteto Globalizacijos institute - paskaita Simtmečio 
visuomeninės ir moralinės santvarkos lakmuso popierėlis: Lietuva 20-
ajame amžiuje Pirmad., lapkričio 17, 2-4 v.p.p.: Toronto universiteto 
Trejybės kolegijos Munk tarptautinių stuc.Įijų centre (l Devonshire 
Place, 208N, North House) vyks paskaita Simtmečio visuomeninės ir 
moralinės santvarkos lakmuso popierėlis: Lietuva 20-ajame amžiuje. 
Antrad., lapkričio 18, l v.p.p.: Otavos Carletono universiteto Euro
pos tobulinimosi centre (Centre of European Excellence) vyks 
paskaita Lietuva - pirmoji atsiskyrusi sovietinė respublika: Lietuvos 
identiteto atstatymas po 1990 m. Vieta: Dunton Tower, kamb. 
#2213. Trečiad., lapkričio 19, 11 val.: Montrealio Mc Gill univer
siteto Europinjų studijų centre (Institute for European Studies) 
vyks paskaita Simtmečio visuomeninės ir moralinės santvarkos lak
muso popierėlis: Lietuva 20-ajame amžiuje. Vieta bus paskelbta 
artimiausiu metu. Amb. inf. 


