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Zenklai ir žvilgsniai 
Liepos pradžioje abiejose Atlanto pusėse - valstybinės 

šventės. Kanada, JAV ir Lietuva, -kiekviena kitaip, bet pa
našiu džiaugsmu ir pasididžiavimu tas brangias dienas iškil
mingai mini. 

Y RA ko džiaugtis valstybine nepriklausomybe, kuri 
vienintelė tegali užtikrinti žmonėms ramų ir kūry
bingą gyvenimą, pilną įvairių vertybių ir vis naujų 

lūkesčių. O pastarieji ypač sustiprėja tada, kai keičiasi val
džia, kai jon ateina nauji asmenys, išrinkti ir gražių pažadų 
paskleidę. Tačiau jeigu ko nors laukto dar nesulaukiame, 
viltys nedingsta žinant, kad po kelerių metų gali iškilti jau 
kiti vadovai, rinkėjų pašaukti viską daryti geriau negu buvo 
daryta. Tai demokratinės santvarkos "dovana" žmonėms. 
Jau aišku, kad Lietuva vadovavimo permainas patirs tuoj 
po didžiosios Tūkstantmečio šventės, kurios garso šį kartą 
neribojo uždari minėjimai. Gausybė renginių ir žygių, įskai
tant "Ambersail" kelionę aplink pasaulį, nuaidėjo net ir 
ten, kur apie lietuvius buvo mažai žinoma. Ši šventė tarsi 
naujosios vadovės įvesdinimas į atsakingiausias valstybines 
pareigas. Nėra abejonės, kad išrinktoji Lietuvai vadovauti 
Dalia Grybauskaitė yra pasiryžusi daryti visa, kas šalies ne
priklausomybei tinkamiausia, kas tautai naudingiausia. O 
svarbiausia daryti tai, kas buvo kitų žadėta ir nepadaryta, 
šalinti tai, kas kenkė valstybės gerovei ir stiprėjimui. Tai di
deli uždaviniai, ir jie kaip tokie gali susilaukti ir didesnio 
stabdymo bei aštresnės kritikos, ypač iš tų grupių ir partijų, 
kurių nariams po nepriklausomybės atstatymo buvo sunku 
suprasti, kas ir kaip turėtų keistis. O tie, kurie per devynioli
ka nepriklausomybės metų plačiau pasidairė Vakaruose, 
įgijo naujos patirties, kuri turėtų padėti atskirti, kas Lietuvai 
tinkama, kas ne, nebetikint ir tuo, kad viskas, kas vakarie
tiška - idealu. 

D ŽIUGU, kad dingsta išeivijos adresu kreipti kai 
kurių grupių iš Lietuvos šūksniai "mes be jūsų ap
seisim", o taip pat - kai kurių išeivių netinkamas ir 

geriems santykiams kenkiantis požiūris į "tarybukus". Lie
pos mėnuo mums taipgi primena pačius pirmuosius Lietu
vos pareigūnų suiminėjimus, krašte pradėjus siausti raudo
niesiems okupantams. Žinoma, ko kito ir negalima buvo ti
kėtis. Vis dėlto buvo vadų, kurie savo naivumu nieko nelai
mėjo, o tik pagelbėjo okupantui tvarkytis kaip jam patinka. 
Tai skaudi pamoka, rodanti, kaip nereikia bendradarbiauti 
- anot liaudies išminties - eiti su velniu obuoliauti. Šiandien 
kiti vadai, kiti laikai. O vis dėlto praeities pamokos pravers
tų ir į ateitį žvelgiant, besiorientuojant politiniuose bei 
ekonominiuose santykiuose su kaimynais. Pagaliau liepa 
yra daugelio poilsio ir atgaivos laikas. Poilsis paprastai turi 
savo rimtą paskirtį. Tai išblaškytų jėgų sutelkimas, naujų įsi
gijimas, aiški dvasinė atgaiva, ypač išeiviams, lankantiems 
gimtąjį kraštą, dalyvaujant surengtose šventėse, kokių čia 
nebūna. Tūkstantmečio nuotaikoms nuvilnijus per kraštą ir 
išeiviją, naujai prezidentei prisiekus dirbti valstybės gerovei, 
visur bus grįžtama prie įprastų darbų ir nesibaigiančių rei
kalų. O Kanados lietuviškoji išeivija jau pradeda ruoštis sa
vajai IX-ajai Dainų šventei, kuri įvyks 2010 metais Toronte. 
Nėra abejonės, renginys sutrauks didelius būrius daininin
kų ir klausytojų, nes šičia padirbėjus mažesniuose rateliuo
se, vis pasiilgstama didesnių susibūrimų, kuriuose lengviau 
ir garsiau galima parodyti lietuviškąją veiklą, pareklamuo
jančią ir pačią Lietuvą. Džiugu, kad naujos ugnies ką nors 
lietuviško veikti įžiebia ir sutartinis, tikrovę atitinkantis 
įvaizdis, kad išeivija nėra kažkur dingti pasiruošusi tautos 
atplaiša, bet integrali jos dalis, gyvenanti už valstybės ribų ir 
besirūpinanti tais pačiais tautiniais reikalais. ČS 
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Lietuvos tūkstantmečio plakatas Dail. Robertas Jucaitis 

Tūkstantmetis 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

2009-ji metai paskelbti Lietuvos vardo 
paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstan
taisiais metais. Tačiau slėpiniai dar vis dengia 
mūsų praeitį, o Lietuvą buvus iki jos paminė
jimo liudija archeologiniai radiniai, iš tūks
tantmečių kilusi ir išlikusi lietuvių kalba. Tyri
nėtojai nagrinėja iš lūpų į lūpas ėjusias legen
das ir padavimus, vis tebeieško ir neranda 
mūsų epo. Deja, ir rašytinė mūsų istorija pilna 
paslapčių (dar taip neseniai sudarytą Moloto
vo-Ribbentropo paktą ir slaptuosius protoko
lus vos surado), nes ją daugiausia rašė, dažnai 
klastodami, mūsų priešai. Mūsų valstybės is
toriją įmanoma atkurti pagal įvairiuose pa
saulio archyvuose randamus dokumentus, o 
tautos istorijos, jos gimimo bei raidos per 
tūkstantmečius įžvelgti neįmanoma. Tai suvo
kiama protu, bet nepažįstama patirtimi. 

Iš patirties težinome, kad kiekviena tauta, 
siejama istorinio likimo bendryste, siekia su
kurti savo valstybę, tampa valstybės branduo
liu, nes optimali jos būsena yra savoje nepri-

klausomoje valstybėje. Pats tautos gimimas -
istorijos gelmių slėpinys. 

Senesniais laikais patyrusi daug negandų, 
o pastaraisiais dešimtmečiais blaškyta, kan
kinta, žudyta, buldozerinio ateizmo "šviesoje" 
prievartauta lietuvių tauta patyrė neišmatuo
jamus nuostolius, buvo praradusi valstybingu
mą, didelė jos dalis prarado ne tik tautinę sa
vimonę, bet ir sveiką nuovoką. Tauta patyrė 
ne vieną sunkų išbandymą, tačiau paklupdyta 
kėlėsi, išliko gyva, atkūrė savo valstybę. 

Iš valstybių tarpusavio karų istorijos suži
nome, kad valstybė nebuvo laikoma nugalėta, 
jei joje nebuvo paimta paskutinė pilis. Pilis gy
nė kariai-pilėnai. Kokį svarbų vaidmenį seno
vės valstybėje vaidino pilėnai, tokį pat svarbų 
vaidmenį dabartinėse demokratinėse valstybė
se vaidina jų piliečiai, nes jie ir sudaro pačią 
valstybę. Taigi nors valstybė nėra tautos būtį 
apibrėžiantis požymis, tačiau kiekviena tauta 
stengiasi sukurti savo valstybę, kurioje galėtų 
plėtoti savo etnokultūrą, reikšti kitas galias. 

Nukelta į 5-ą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff arIME 
Tarptautinės moterų vie

nuolijų vyresniųjų sąjungos 
surengtas kongresas "Vie
nuolės kartu prieš prekybą 
žmonėmis" vyko birželio 15-
18 d.d. Pagal vadinamąjį „Pa
lermo protokolą", pasirašytą 
Palermo mieste Italijoje, kar
tu su Jungtinių Tautų orga
nizacijos konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusi
kalstamumą, žmonių preky
ba vadinami visi aktai, ku
riais asmenys verbuojami, 
pervežami, priimami pasi
naudoj ant apgaule, jėga, 
klastojimu ar pinigų galia, 
siekiant juos kontroliuoti ir 
išnaudoti, pavyzdžiui, sek
sualiai, priverstinuose dar
buose ar paimant organus. 
Prekyboje žmonėmis nėra 
svarbu, kad pati auka davė 
sutikimą. 2007 m. šia tema 
buvo surengtas tarptautinis 
seminaras, o 2008 m. dides
nės apimties kongresas, ku
riam pasibaigus buvo pa
skelbta deklaracija. Joje 29 
religinių moterų kongrega
cijos išreiškė valią kurti bend
rą tinklą kovai prieš prekybą 
žmonėmis, bendradarbiau
jant su kitomis religinėmis, 
politinėmis ir socialinėmis 
organizacijomis; stiprinti jau 
pradėtas iniciatyvas; optimi
zuoti turimus pasisaugojimo, 
pagalbos ir apsaugos ištek
lius; vykdyti ugdymo prog
ramas, kurios žadintų žmo
nių jautrumą prekybos žmo
nėmis klausimais. 

Mokslinė konferencija 
tema "Šv. Brunono Kverfur
tiečio istorija ir atmintis Lie
tuvoj e" vyko birželio 19 d. 
Pažaislyje. Ją surengė Kultū
ros, filosofijos ir meno insti
tutas, Lietuvos šv. Kazimiero 
seserų kongregacija. Konfe
rencija pradėta Mišiomis Pa
žaislia šventovėje, kurioms 
vadovavo bei sveikinimo žo
džiu patį renginį pradėjo 
arkivysk. S. Tamkevičius. Vė
liau konferencijoje prane-

šimus apie šv. Brunoną, jo 
misiją, mūsų krašto krikščio
ninimą, tai liudijančius istori
jos šaltinius, atspindžius me
ne, liturginiuose minėjimuo
se, apie Brunono gerbimą 
Lenkijoje ir Lietuvoje skaitė 
įvairių sričių mokslo daktarai 
- bažnyčios ir meno istorikai, 
dvasininkai, kultūrologai. 

Šv. Brunono gerbimo 
tradicija Lietuvoje ilgą laiką 
buvo saugota tik tarp šv. Be
nedikto regula besivadovau
jančių vienuolių, o jo misiją 
ir kankinystę vaizduojantis 
freskų ciklas ištapytas Pa
žaislyje, kuris šiandien yra 
plačiausiai žinomas tapybi
nis šv. Brunono istorijos pa
sakojimas Europoje. O ir li
turginė šv. Brunono Boni
faco Kverfurtiečio šventė 
anksčiau buvo minima dvi 
dienas- spalio 15 d. (kaip šv. 
Brunono) pagal vokiečių šal
tinių versiją ir birželio 19 d. 
(kaip šv. Bonifaco) pagal ita
lų šaltinių versiją. Pastaroji 
buvo žinoma ir minima Pa
žaislio kamaldulių. 

Lietuvos katalikiškų mo
kyklų šventė Šiluvoje įvyko 
birželio 13 d. Susirinko apie 
penkiolikos mokyklų atsto
vai, kurie dieną,pradėjo žygiu 
iš Katauskių į Siluvą, dalyva
vo Mišiose, o po jų vaišinosi 
agapėje. Dieną vainikavo 
aštuonių mokyklų mokinių 

pasirodymai: isauno d~rže
lio-mokyklos "Sviesa", Siau
lių t. B. Andruškos pradinės 
mokyklos, VšĮ Kauno Julija
navos, VšĮ Kauno J. U rbšio, 
VšĮ Kauno šv. Mato, Vil
niaus "Versmės" bei Kauno 
"Vyturio" vidurinių mokyk
lų, taip pat VšĮ Panevėžio M. 
Rimkevičaitės technologinės 
mokyklos. Mokiniai gies
mėmis bei šokiais džiugino 
vieni kitus, o ir Kauno ar
kivysk. metropolitą S. Tam
kevičių, SJ, kuris savo dalyva
vimu pagerbė NKMA su
rengtą šventę. 
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Sv. Mišios už Lietuvą ir 
lietuvius Anglijoje 

Š.m. birželio 21 d. Not
tinghamo St. Barnabas kated
roj e buvo iškilmingai pami
nėta Gedulo ir Vilties diena, 
prisiminti išvežtieji lietuviai į 
Sibirą, paminėtos šeštosios 
kun. dr. Stepono Matulio, 
MIC, mirties metinės. Daly
vavo Kolumbo riteriai iš Pe
terborough, vietos ir apylinkių 
lietuviai, Anglijos universitetų 
lietuviai dėstytojai ir studen
tai, lietuviai gydytoj ai. Iškil
mingas šv. Mišias už Lietuvą 
atnašavo kun. dr. Vytautas 
Brilius, MIC, Lietuvos mari
jonų vadovas. Savo pamoksle, 
kuris buvo sakomas anglų kal
ba, minint ir Tėvo dieną JAV 
ir Jungtinėje karalystėje, kun. 
dr. Vytautas Brilius, MIC, pa
brėžė dvasios pirmenybę me
džiaginių dalykų atžvilgiu, pa
kvietė sekant Lietuvos tremti
nių ir kankinių pavyzdžiu bet 
kokiomis gyvenimo sąlygomis 
išlaikyti dvasingumą, vienybę, 
viltį. 

Kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, aukoja Mišias Nottinghamo 
St. Barnabas katedroje 

Vėliau lietuviai vyko į 
Willford Hill kapinių lietu
višką kampelį, kur palaidotas 
kun. dr. Steponas Matulis, 
MI C. Prie kapo žodį tarė kun. 
dr. Vytautas Brilius, MIC, ir 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
katalikų bendrijos pirminin
kas Steponas Vaitkevičius. 

Kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC, pasidžiaugė, kad gražiai 
sutvarkytose lietuvių kapinėse 
prie išpuošto a.a. kun. St. Ma
tulio kapo susirinko ne vien 
senieji lietuviai, bet ir gražus 
lietuviško jaunimo būrelis, pa
kvietė vienybei ir vaisingam 
bendradarbiavimui. 

Sugrįžę į Lietuvių katali
kų centrą - Zidinį, susirinku
sieji išklausė kun. dr. Vytauto 
Briliaus, MIC, paskaitos apie 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
persekiojimą sovietinės ir ca
rinės priespaudos laikais. 
Kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC, atsakinėjo į susirinku
siųjų klausimus, kartu buvo 

pamąstyta apie Lietuvos baž
nyčios ateitį bei dvasinių verty
bių aktualumą mūsų dienomis. 

Nuoširdžiausiai dėkoja
me kun. dr. Vytautui Briliui, 
MIC, už jo ir Lietuvos marijo
nų nuolatinį rūpestį Jungtinės 
karalystės lietuvių sielovada, 
marijonų sielovadinį dar~ą 
Lietuvių katalikų centre - Zi
dinyje Nottinghame ir vidurio 
Anglijoje, kiek jėgos leidžia -
jau 44 metus. Didelė padėka 
Peterborough Kolumbo rite
rių grupei, ypatingai Steponui 
Vaitkevičiui, Didžiosios Brita
nijos Lietuvių katalikų bend
rijos pirmininkui. Ir, žinoma, 
didžiausias ačiū šaunosioms 

Lietuvos marijonų vadovas kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, (kairėje) ir Didžiosios Britanijos 
Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius (dešinėje) prie kun. dr. Stepo
no Matulio, MIC, kapo 

Kun. dr. Vytauto Briliaus, MIC, paskaita ir arbatėlė Lietuvių 
katalikų centro - Židinio sodelyje 

Nottinghamo šeimininkėms: 
Genutei Juozelskienei, dr. 
Rūtai Furmonavičienei ir 
naujajai Nottinghamo univer
siteto Lietuvių studentų drau
gijos pirmininkei Paulinai 
Marcinkevičiūtei. Taip pat di
džiausia padėka Lietuvos ma
rijonų ir Židinio talkininkui 
studentui Rokui Vyšniauskui. 

Džiaugiamės, kad Lietu
vių katalikų centras - Židinys 
pritraukia jaunimą, universi
tetų studentus, dėstytojus, lie
tuvius gydytojus, dirbančius 
Anglijoje. 

Dr. Darius Furmonavičius, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
katalikų bendrijos sekretorius 
(Ntrs. D. Furmonavičiaus) 



"IR ŠVIESA, IR TIESA MUS 
ŽINGSNIUS TELYDI!" 

Šie Lietuvos himno žodžiai, iškalti akmeninėje plokštėje, pasilieka visiems 
laikams kaip paminklas jo kūrėjui ir kaip moralinis kelrodis visai 

mūsų tautai, ir kiekvienam iš mūsų. 

Vilniuje, liepos 5-ąją, minint Lietuvos valstybės dieną, V. Kudirkos aikštėje iškilmingai 
atidengtas paminklas 19 šimtmečio lietuvių tautinio sąjūdžio dalyviui, pirmųjų lietu
viškų leidinių ''Varpas", "Lietuvos ūkininkas" redaktoriui, rašytojui ir poetui, Lietuvos 
tautinio himno autoriui dr. Vincui Kudirkai. Tai 3.7 m aukščio bronzinė skulptūra, pa
statyta šalia simbolinės varpinės. Paminklinėje lentoje iškalti Lietuvos himno 
"Lietuva, Tėvyne mūsų ... " žodžiai. Paminklo autorius - skulptorius Arūnas Saka
lauskas. 
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Jono Sliūpo archyvas 
Birželio 12 d. Šiaulių universiteto (ŠU) 

bibliotekoje iškilmingai atidarytas aušrininko 
dr. Jono Šliūpo archyvas. Atidaryme dalyvavo 
JAV gyvenantis jo sūnus inžinierius Vytautas 
Šliūpas su žmona Vanda. Vytautas Šliūpas ne 
tik saugojo tėvelio archyvą, bet ir kaupė kitų 
JAV lietuvių dovanotą archyvinę medžiagą. 
ŠU biblioteka š.m. sausio mėn. sulaukė pirmo
sios archyvo siuntos, kurios vertė - 10,000 
JAV dolerių. Gautos 205 dėžės, 3000 vnt. įvai
rios medžiagos. Maždaug tokia pat archyvo 
dalis kol kas liko Amerikoje. 

ŠU bibliotekoje atidarytame aušrininko 
daktaro Jono Šliūpo archyve nuo šiol saugo
mos dr. J. Šliūpo parašytos ir jo asmeninės 
bibliotekos knygos, leidiniai apie J. Šliūpą, 
Šliūpų šeimos dokumentai ir laiškai. Archyve 
yra ir įvairios periodikos, t.y. žurnalų ir laik
raščių (1885-2007 m.), užsienio lietuvių dova
notos knygos, žymių veikėjų asmeniniai archy
vai (A. Merkelio, V. Sruogienės, V. Beliajaus, 
A. Braziulio, J. Dainausko ir pan.) ir kt. Ar
chyvą prižiūrės vyr. bibliotekininkė Gražina 
Augienė. J. Šliūpo archyvo atidarymas tapo 
tikra švente, kurioje nestigo staigmenų. Vy
tautas Šliūpas bibliotekai padovanojo gintari
nį Jono Šliūpo portretą (aut. Jonas Liukaitįs ), 
kuris nuo šiol puošia archyvo patalpas. SU 
prof. menotyrininkas Vytenis Rimkus Jono 
Sliūpo archyvui padovanojo tris su jo tėvu Ja
roslavu Rimkum susijusius rodinius: dvi origi
nalias tėvo išsaugotas Šiaulių gimnazijos 1923-
1924 m. laidų fotografijas, kuriose kartu su 
gimnazistais įamžintas tuo metu gimnazijoje 
mokytojavęs daktaras Jonas Šliūpas, Jarosla
vui Rimkui padovanotą J. Šliūpo knygą su au
toriaus autografu. 

Vytautas Šliūpas, išsaugojęs savo tėvo aušri
ninko dr. Jono Šliūpo archyvą ir jo dalį nu
siuntęs į Šiaulių universiteto biblioteką 

N tr. S. Inčiūrienės 

Archyvo atidarymo proga biblioteką svei
kino Šiaulių apskrities viršininkas Raimundas 
Domarkas, buvęs universiteto rektorius prof. 
Vincas Laurutis. Humanitarinio fakulteto at
stovai - Istorijos katedros dėstytojas Simonas 
Strielcovas ir Literatūros istorijos ir teorijos 
katedros vedėja doc. Džiuljeta Maskuliūnienė 
pažadėjo, kad archyve netruks lankytojų. 

Vytautui Šliūpui 2008. Vl.23 Senate su
teiktas Šiaulių universiteto garbės nario var
das, įteiktas Garbės nario diplomas ir ŠU 
medalis. 

Parengė Sigita Inčiūrienė (www.su.It) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pirmininkauja BJVT 
Lietuva nuo birželio 30 

d. pirmininkauja Baltijos 
jūros valstybių tarybai (BJ
VT). Pirmininkavimo laiko
tarpiu BJVT pirmininku bus 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Vygaudas Ušac
kas. Lietuva sieks stiprinti 
Baltijos jūros regiono šalių 
bendradarbiavimą, kuriam 
naują impulsą suteikia nese
niai paskelbta Europos są
jungos (ES) strategiįa Balti
jos jūros regionui ir Svedijos 
pirmininkavimas ES nuo lie
pos l d. 

V. Ušacko teigimu, bus 
siekiama šalinti kliūtis Balti
jos jūros regiono bendradar
biavimui, skatinti laisvesnį 
žmonių judėjimą ir idėjų 
mainus. Rusijos Karaliau
čiaus sritis ir Gudija jo ma
nymu turi tapti visateisiais 
Baltijos jūros regiono na
riais. Anot jo, bendradarbia
vimas atnaujinimų srityje tu
rėtų padėti Baltijos jūros re
gionui tapti atviriausia, pa
žangiausia ir konkurencin
giausia Europos dalimi. 
2010 m. birželio 1-2 d.d. Vil
niuje bus rengiamas BJVT 
ministerių pirmininkų susiti
kimas. 

ESBO sesija 
Birželio 29-liepos 3 d.d. 

Vilniuje vyko Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) parla
mentinės grupuotės (PA) se
sija. Parlamentarai iš 56 šalių 
diskutavo padėtį Gruzijoje, 
saugumą, padalytos Euro
pos suvienijimą, nuomonių 
raiškos laisvę. Lietuva patei
kė savo rezoliucijos projektą 
dėl energetinio saugumo. 

Nors Rusijos delegaci
jos nariai siūlė nesvarstyti 
rezoliucijos dėl padalytos 
Europos suvienijimo, parla
mentinės grupuotės Bendra
sis demokratijos, žmogaus 
teisų ir humanitarinių klau
simų komitetas ją priėmė. 
Taip pat pateikta rezoliucija 
palaikanti Europos parla
mento iniciatyvą rugpjūčio 
23-ąją pavadinti Stalinizmo 
ir nacizmo aukų atminimo 
diena. Į šį ESBO PA renginį 
atvyko 500 žmonių. Tai di
džiausias kada nors vykęs par
lamentinis renginys Lietuvoje. 

Vadovaus bendrijai 
Lietuva nuo liepos pir

mininkauja Demokratijų 

bendrijai, tarpvyriausybinei 
17 šalių vienijančiai organi
zacijai, kuri siekia stiprinti 
demokratiją pasauliniu mas
tu. Birželio 23 d. Lietuvos 
užsienio reikalų (UR) minis
teris V. Ušackas su baigian
čiu kadenciją Portugalijos 
UR ministeriu Luis Amado 
aptarė dvišalių santykių plėt
ros perspektyvas, Europos 
sąjungos ir Rusijos santy
kius, neseniai vykusios Eu-

ropos Vadovų tarybos rezul
tatus ir ESBO šalių užsienio 
reikalų ministerių susitikimą 
Graikijoje. 

Neprašė paskolos 
Birželio 22 d. darbą bai

gusi Tarptautinio valiutos 
fondo misijos Lietuvoje va
dovė Catriona Purfield tvir
tino, jog Lietuva nesikreipė 
į TVF finansinės paramos ir 
kol kas neketina to daryti. 
Pasak jos, TVF Lietuvą tik 
konsultuoja. Ji neatmeta ga
limybės, jog Lietuvai ateityje 
teks skolintis iš TVF, tačiau 
šiuo metu dialogas daugiau 
susijęs su politiniais patari
mais, strategijų kūrimu, gali
momis pataisomis, politikos 
priemonių teisingumu ir pa
našiai. Pasak jos, šalies būklė 
šiek tiek pagerėjo Lietuvai 
sėkmingai išplatinus euro
obligacijas. Tai, C. Purfield 
nuomone, Lietuvai suteikė 
ne tik tam tikrą finansinį pa
lengvinimą, bet ir įnešėpa
pildomo investuotojų pasiti
kėjimo šalimi. Lietuvoje 
TVF misija, kurios tikslas -
kasmetinė ekonominė ap
žvalga, kurią TVF atlieka vi
sose valstybėse narėse, dirbo 
birželio 11-22 d.d. 

Išlaikė egzaminą 

Birželio 16 d. Adažių ka
riniame poligone Latvijoje 
pasibaigė didžiausios šiais 
metais Baltijos šalyse vyku
sios tarptautinės pratybos 
"Baltijos erelis 2009". Lietu
vių vadovaujamas Baltijos 
batalionas įvertintas kaip pa
sirengęs budėti NATO grei
tojo reagavimo pajėgose. 
Kariai pusės metų trukmės 
budėjimą 14-oje NATO grei
tojo reagavimo pajėgų sau
sumos pajėgų komponento 
pamainoje pradės 2010 m. 
pradžioje. 

Dvi savaites trukusios 
pratybos "Baltijos erelis 20-
09" buvo didžiausios tarp
tautinės pratybos, rengia
mos Baltijos šalyse šiemet. 
Jose dalyvavo daugiau nei 
1,100 karių, iš kurių apie 
40% buvo lietuvių kariai. 

Kompensacijos - 2012 m. 
TeisinĘ_umo ministeris 

Remigijus Simašius birželio 
22 d. pranešė, kad kompen
sacijas už negrąžintą žydų 
nekilnojamąjį turtą numato
ma pradėti mokėti 2012 m. 
- metais vėliau, nei planuota 
anksčiau. Dalis turto galėtų 
būti kompensuojami natūra, 
pvz. keletas bendruomeni
nių pastatų. Kompensacijų 
mokėjimą numatoma išdės
tyti per dešimtmetį atsižvel
giant į valstybės finansines 
galimybes. 

Vyriausybė pritarė mini
maliam kompensacijos mo
deliui, t.y kad būtų išmokėta 
113 min. litų kompensacijų 
už negrąžintą žydų visuo
meninį turtą. RSJ 
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Ontario provincijos Delbi 
miestelyje, pačiame tabako 
ūkių krašto vidury, pokario 
metu imigravę lietuviai ir tie, 
atvykę dar anksčiau per di
džiąją depresij~ 1959 metais 
įsteigė lietuvių Sv. Kazimiero 
parapiją. Parapijos steigėjas ir 
pirmasis klebonas buvo kun. 
dr. Jonas Gutauskas. Po jo 
trumpai tarp 1976 ir 1978 me
tų klebonu buvo kun. Jonas 
Staškevičius ir nuo 1978 metų 
iki 1998 metų klebonavo kun. 
Laurynas Kemėšis. Jo sveika
tai pablogėjus ir neradus šiai 
parapijai kito lietuvio kunigo, 
tuometinis Anapilio parapijos 
Mississaugoje klebonas prel. 
Jonas Staškevičius sutiko ją 
laikinai aptarnauti ir tai daro 
iki !lios dienos. Tuo metu spar
čiai vyko tabako auginimas, 
buvo daug jaunų šeimų, tad 
daugelį metų parapijoje kles
tėjo įvairi lietuviška veikla. 
Dabar labai mažai beliko ta
bako ūkių, ir lietuvių skaičius 
čia yra smarkiai sumažėjęs. 
Likusieji vis vien dar buriasi 
kartu, rengia įvairius minėji
mus, dalyvauja vietinės dau
giakultūrinės organizacijos 
veikloje ir išlaiko savąją para
piją. 

"Maža parapija gali būti didelė" 
Šv. Kazimiero parapijos Delbi, ON, 50 metų gyvavimo sukakties šventė 

Birželio 13 d., parapijos 
g,yyavimo 50 metų iškilmėms, 
į Šv. Kazimiero šventovę iš 
įvairių vietovių rinkosi dabar
tiniai ir buvę parapijiečiai. Iš
kilmingas Mišias už visus gy
vus ir mirusius, buvusius ir 

šv. Kazimiero parapijos Del
bi, ON, SO-mečio iškilmin
gose Mišiose birželio 13 d. 
pamokslą sako vysk. Jonas 
Ivanauskas 

dabartinius parapijiečius bei 
kunigus aukojo Kauno arki
vyskupijos augziliaras, vysk. 
Jonas Ivanauskas. Su juo kon
celebravo klebonas prel. Jo
nas Staškevičius, Turonto Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, ir Anapilio parapijos 
Mississaugoje klebonas kun. 
Vytautas Staškevičius. Jiems 
asistavo Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos diakonas Ber
nardas Beliekas, OFM. Mišių 
metu giedojo jaunimo ir suau
gusių choras, vedamas Dalios 
Norkutės. Mišių skaitinius 

• 

skaitė Rita Paulauskienė, o 
Evangeliją - diakonas. Savo 
pamoksle vyskupas J. Iva
nauskas sveikino parapijiečius 
ir visus susirinkusius į šią 
šventę. Tu.ip pat prisiminė si
birinius trėmimus ir tą dieną 
švenčiamą Kristaus Kūno ir 
Kraujo šventę. Mišių aukas 
nešė parapijos mažieji. 

Pasibaigus Mišioms, visi 
ėjo prie lauke stovinčio lietu
viško kryžiaus birželio trėmi
mų paminėjimui. Čia pritaiky
tas eiles skaitė prel. J. Staške
vičius, o vysk. J. Ivanauskas 
sukalbėjo maldą. Ilemties au
kų pagerbimas užbaigtas gies
me Marija, Marija ir Tautos 
himnu. Po to šventovės prie
kyje padaryta bendra šventės 
dalyvių nuotrauka. 

Tuda visi rinkosi į parapi
jos salę sukaktuvinei puotai. 
Visus pasveikino apylinkės 
valdybos pirmininkė Turesė 
Pargauskienė ir pakvietė vys
kupą sukalbėti maldą prieš 
vaišes. 'fylos minute buvo pa
gerbti mirusieji parapijiečiai. 
Pirmininkė labai trumpai ap
žvelgė praėjusį 50 metų laiko
tarpį pabrėždama tai, kad jei 
parapija išgyveno tiek metų, 
tai visais laikais buvo aukojan
čių, dirbančių bei vadovau
jančių ir besijungiančių į 

šv. Kazimiero parapijos Delhi, ON, 50-mečio iškilmingose Mišiose birželio 13 d. aukas neša 
Gabrielė ir Jonas Paulauskai 

Birželio 13 d. Šv. Kazimiero parapijos Delbi, ON, 50-mečio 
iškilmių programoje buvo ir malda prie kry~iaus minint 
sibirinius tremtinius. Iš k. kuo. A. Simanavi~ius, OFM, 
br. B. Beliekas, OFM, vysk. J. Ivanauskas, prel. J. Stašk.e
vičius, kleb. kun. V. Staškevičius 

bendrą veiklą bei maldą. 
Po iškilmingų pietų, prieš 

kavutę buvo sveikinimams 
skirtas laikas. Kun. Vytas 
Staškevičius parapiją sveikino 
Anapilio parapijos, Wasaga 
Beach Gerojo Ganytojo misi
jos ir Kanados lietuvių kunigų 
vienybės vardu. Anapilio pa
rapijos vardu taip pat sveikino 
parapijos tarybos pirmininkas 
Rimas Paulionis. Turonto Pri
sikėlimo parapijos ir Lietuvių 
pranciškonų vardu sveikino 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Hamiltono Aušros Var
tų parapijos vardu sveikino 
diak. Bernardas Beliekas, 
OFM. Meninę programą atli
ko kapela "Sūduva", kurią su
darė vadovas Vitas Balyta su 
Vytautu Pečiuliu, Antanu Zim
nicku ir Kazimieru Venslausku. 

Paskutinis kalbėjo para
pijos klebonas prel. Jonas 
Staškevičius. Jis padėkojo vi
siems atsilankiusiems svečiams 
ir pasidžiaugė savo parapijie
čiais. Šventės proga buvo iš
leistas mažas leidinėlis su 
nuotraukomis. Jame lietuvių 
ir anglų kalbomis trumpai at
pasakojama parapijos pradžia 
ir nueitas kelias, cituojami pir-

mojo parapijos klebono kun. 
dr. Jono Gutausko žodžiai, iš
reikšti, kai parapija 1969 me
tais šventė savo dešimtmetį, ir 
kurie galioja dar šiandieną: 
"Ir maža parapija gali būti di
delė ir didelė - maža. Parapi
jos dydis matuojamas giliu re
liginiu gyvenimu, šeimos dva
sia, broliška meile, o ne jos 
plotu ar narių skaičiumi". 

Šios šventės nebūtų buvę, 
jei tuometinis Anapilio para
pijos klebonas prel. Jonas 
Staškevičius prieš vienuolika 
metų, parapijai lemiamu mo
mentu, būtų padaręs kitokį 
sprendimą. Todėl, kad dar 
esame, labiausiai dėkingi jam. 

Vilties ateičiai teikia spar
čiai augantys jauniausi para
pijiečiai. Tud ir šią šventę bai
gėme su viltimi, kad 55 metų 
jubiliejų parapija galės švęsti 
dar savo namuose. 

Dabartinį parapijos ko
mitetą sudaro: pirm. Pranas 
Pargauskas, vicepirm. Kastytis 
Lukošius, sekr. Teresė Par
gauskienė, ižd. Petras Lapie
nis ir pastatų priežiūrai -
Jonas Gudinskas. Dalyvis 

(Ntrs. R. Paulauskienės) 

Šv. Kazimiero parapijos Delbi, ON, SO-mečio iškilmių dalyviai birželio 13 d. 



Lietuvos ambasadoje Otavoje garbės 
konsulai ir ambasados bendradarbiai 

aptarė ateities planus 

2009.VI.20 išplėstinio posėdžio Otavoje dalyviai.: sėdi iš k. R. KliBenė (Otavos LB), S. Staške
viBenė (Montrealio LB), amb. G. DamušyU, N. Korris (g. konsulė Edmontone), J. Kuraitė
Lasienė (KLB); stovi iš k. L. Baziliauskas (KLF), A. Stašk.evičius (g. konsulas Montrealyje), 
A. Gaputis (LITAS), A. Nausėdas (KLF), C. Juras (g. konsulas Vankuveryje), A. Šileika ("Pa
rama"), n Garbaliauskienė (Toronto LB), konsulė M. Jankauskienė, A. Enskaitis (TALKA), 
P. Kuras (g. konsulas Turonte), prel. E. Putrimas 

Š.m. birželio 19-20 dieno
mis Kanados sostinėje Lietu
vos ambasados iniciatyva bu
vo surengtas pirmasis garbės 
konsulų ir ambasados bend
radarbių išplėstinis posėdis. 

Bendram pasitarimui su
sirinko visi keturi Lietuvos 
garbės konsulai, taip pat Ka
nados lietuvių kredito koope
ratyvų pirmininkai, Kanados 
lietuvių fondo pareigūnai ir 
Kanados lietuvių bendruome
nės vadovybės atstovai. Spe
cialiai atvyko ir užsienio lietu
vių sielovados vadovas prel. 
Edmundas Putrimas, kuris 
pašventino naująsias atstovy
bės patalpas. 

Pasitarimo tikslas: pasida
linti informacija apie vykdo
mą veiklą ir ateities planus; 
aptarti bendradarbiavimo ga
limybes tarp Lietuvos amba-

sados ir partnerinių organi
zacijų rengiant bei finansuo
jant stambesnius Lietuvą pri
statančius projektus Kana
doje. 

Posėdžio dalyviai pritarė 
Lietuvos siekiui dar šiais me
tais pasirašyti Jaunimo mainų 
sutartį (Youth mobility agree
ment) tarp Lietuvos ir Kana
dos, kuri atvertų galimybes 
studentams iš Lietuvos ir Ka
nados vykti studijuoti bei lai
kinai dirbti šalyje be jokių pa
pildomų procedūrų. 

"Vieni kitų gerus darbus 
papildydami ir paremdami, 
dalindamiesi patirtimi ir kon
taktais, pasieksime platesnę 
auditoriją ir išplėsime Lietu
vos draugų tinklą Kanadoje. 
Ambasada nori dirbti efekty
viai ir racionaliai, palaikyti 
bendruomenę ir jos instituci-

jas, kurios gali prisidėti prie 
Lietuvos interesų propagavi
mo šalyje", aiškino amb. G. 
Damušytė. 

Dalyviai prašė ambasadą 
tęsti šią tradiciją sukviečiant 
suinteresuotas institucijas į 
kasmetinį pasitarimą. Pirmojo 
susitikimo dalyviai sutiko tap
ti ambasados bendradarbiais, 
kurie elektroniniu būdu kon
sultuosis dalykiniais klausi
mais, platins informaciją bei 
skatins naujų partnerių paieš
kas Lietuvai ir lietuvybės iš
laikymui. Pasibaigus bendram 
pasitarimui, garbės konsulai 
susitiko atskirai, išklausė kon
sulės M. J ankauskienės pra
nešimo apie žinotiną konsuli
nę informaciją ir su ambasa
dore aptarė galimas veiklos 
nišas savo atstovaujamose 
provincijose. Amb.inf. 

Tūkstantmetis 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kita vertus, valstybei yra 
reikalingas tautinis pagrindas, 
tautinis branduolys, nes valsty
bė ir yra tautos buveinė, pilis. 

Lietuvos valstybė buvo 
kuriama ilgai, pamažu. Jau 
žiloje senovėje būta šeimų, 
genčių, apylinkių darinių, ku
rie kūrėsi iš reikalo gintis nuo 
priešų ar ką pulti. Susibūrę 
kariai išsirinkdavo vadą, ku
ris, pavadintas kunigaikščiu, 
dažnai pasilikdavo sau valdžią 
ir taikos metu. 

'Ilyliktojo šimtmečio pra
džioje karai su kryžiuočiais, 
kalavijuočiais ir rusais paska
tino lietuvius jungtis į vienin
gesnį politinį darinį. Iš visų 
kunigaikščių tuomet iškilo 
Mindaugas, kuris ir tapo vi
sos Lietuvos valdovu. Nesi
liauj ančios kovos su išorės 
krikščioniškaisiais priešais pa
skatino Mindaugą krikštytis, 

ką jis ir padarė 1250 m. pa
baigoje ar 1251 m. pradžioje. 
1253 m. popiežiaus Inocento 
IV pavedimu Mindaugas bu
vo karūnuotas Lietuvos vals
tybės karaliumi, Lietuva tapo 
pripažinta Europos valstybe. 
Liepos 6-oji - Mindaugo ka
rūnavimo diena, lietuvilĮ tau
tos ir jos valstybl!s virsmo ka
ralyste diena. 

Lietuva tarp Rytų ir Va
karų yra "ant vieškelio, ant 
kelio didžio", jos istorija rašy
ta krauju, ugnimi ir kalaviju, 
ji kupina pergalių ir netekčių, 
tačiau, poeto žodžiais tariant, 
pašaukta atsiliepdavo: "Aš 
čia 

„ -gyva. 
Atsiliepdavo Lietuva ka

rių, sukilėlių, artojų, rekrūtų, 
knygnešių partizanų, visų do
rų tautiečių širdyse, kur jie 
bebūtų - Sibiro toliuose ar už 
jūrių marių, partizanų žemi
nėse, prie Tulevizijos bokšto 
ar Seimo rūmų. Atsiliepdavo, 

nes buvo išlikę pilėnai - pilie
čiai-tautiečiai. 

Štai kodėl ir atkurtoje 
mūsų valstybėje tautiškai susi
vokiančios pilietinės visuo
menės formavimas, ugdymas 
ir skatinimas pilietinei veiklai 
laikytinas svarbiausiu proce
su. Tik sąmoningas, jaučiantis 
pareigą ir atsakomybę, sau
gantis ir ginantis tautos ir 
valstybės idealus bei intere
sus pilietis kuria valstybę, 
tvirtina valstybingumą, staty
dina tautos būstą. 

1990 m. kovo 11 dieną po 
50-ies metų tylos lietuvių tau
ta sau ir pasauliui atkurtos 
valstybės vardu vėl ištarė: "Aš 
čia - gyva". Tugul tie žodžiai 
skamba ne tik sostinėje, mies
tuose, miesteliuose ir kaimuo
se, bet teįsminga į kiekvieno 
lietuvio širdį, kad su meile ir 
pasiaukojimu kurtų ir puose
lėtų lietuvių tautos būstą -
Lietuvos valstybę. 
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Patogi vieta? 
JungtinilĮ Tautą organi

zacija savo pareiškime tvir
tina, kad Kanada yra narko
tikų platintojams patogi vie
ta. Jų teigimu, Australija 
gauna iš Kanados beveik 
80% narkotikų, šiek tiek ma
žiau Japonija. JAV tvirtina, 
kad pagaminti narkotikai ir 
kanapės taip pat atkeliauja 
iš kaimyninės valstybės. Pra
nešime pabrėžiama, kad Ka
nadoje nesunku įsigyti tokių 
narkotikų gamybai sudėtinių 
dalių, kurios jau uždraustos 
JAV ir kitur. Plati erdvė ir 
atviros sienos, dar nepakan
kamai griežti įstatymai nar
kotikų platintojams, gana 
aktyvi biker ir azijiečių kil
mės nusikalstamų grupių 
veikla sukuria palankesnes 
nei kitur sąlygas nusikalsta
mam verslui. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper, lankydamasis Ha
lifakse, pranešė, kad miesto 
prieplaukoje (Pier 21) isto
rinius dokumentus ir nuo
traukas saugančiose krašto
tyros patalpose yra steigia
mas valstybinis imigracijos 
muziejus. Jo įrangai ir rekla
mai vyriausybė skiria 15 mln. 
dol. Halifakso prieplaukoje 
1928-1971 išsilaipino 1.5 
min. atvykėlių. Antrojo pa
saulinio karo metais čia at
plaukė 100,000 karo pabė
gėlių, 50,000 vadinamųjų ka
ro nuotakų ir jų 22,000 vai
kų. Tui ketvirtasis valstybinis 
muziejus ir pirmasis - ne 
Otavoje. Vinipege statomas 
dar vienas - žmogaus teisių 
muziejus. 

Kanadiečiai atsisveikino 
su įžymiu valstybės veikėju 
Romeo LeBlanc, 25-uoju 
Kanados gen. gubernatoriu
mi. Jis - pirmasis ne britų 
kilmės kanadietis, buvo pa
skirtas į šias pareigas. Kilęs 
iš kuklios N ew Brunswick 
šeimos, augęs prancūziškai 
kalbančioje bendruomenėje, 
kuri patyrė politinį spaudi
mą ir prievartą, R. LeBlanc 
savo darbais siekė teisingu
mo visiems, geranoriško 
problemų sprendimo, pa
kantumo ir atvirumo politi
koje. Pagal išsilavinimą ad
vokatas, R. LeBlanc yra bu
vęs mokytoju, žurnalistu, vy
riausybės nariu, senatoriu
mi, prancūzų kultūros švie
tėju. Būdamas žvejybos mi
nisteriu Romeo LeBlanc pa
sistengė, kad tarptautinė 
bendrija patvirtintų 200 km 
jūrų sienų įstatymą, kuriuo 
vadovaujamasi ir dabar. 

Kanados gen. guberna
torė Halifakse Kanados lai
vynui įteikė naują vėliavą. 
Tai reta šventė. Karalienė 
Elžbieta 1959 pakeitė seną
ją, tėvo karaliaus George VI 
vėliavą. Dar po 20 metų Mo
tina karalienė Kanados lai
vynui įteikė vėliavą su Kana
dos simboliu - Klevo lapu. 

Įvairių iškilmių metu visada 
keliama vėliava jau prarado 
išvaizdą, nutarta ją pakeisti 
nauja. Senoji vėliava iškil
mingai, su garbės sargyba iš
lydėta ir perduota valstybi
nių karių kapinių prižiūrėto
jams, kad ją palaidotų čia. 
Micbaelle J ean, Kanados 
ginkluotų pajėgų vadė, pasi
puošusi karine uniforma, 
perdavė laivyno atstovams 
naują vėliavą. 

Kanados vyriausybės nu
tarimu valstybėje pradeda
ma nauja finansinio švietimo 
programa. Sudaryta darbo 
grupė turi išnagrinėti visuo
menės finansinių žinių lygį, 
sudaryti programas, apgal
voti finansinio švietimo bū
dus ir galimybes. Dabartinis 
ekonominis sunkmetis paro
dė, kad daugelis valstybės 
gyventojų nesugeba planuoti 
ir tvarkyti šeimos ar savo as
meninių finansų ir biudžeto, 
piktnaudžiauja paskolų kor
telėmis, didina skolas. 

Naujuoju Ontario pro
vincijos pažangiųjų konser
vatorių ir opozicijos vadovu 
tapo Tim Hudak, 41. Kon
seivatorių konferencijoje bu
vo atsisveikinta su John Th
ry. Pralaimėjęs dvejus rinki
mus vadovas, kuriam visi 
pranašavo sėkmingą politi
nę ateitį, atsistatydino, pri
pažindamas savo klaidas. 
Tim Hudak, savo rinkimi
nėje programoje pažadėjo 
siekti, kad būtų panaikintas 
žmogaus teisių tribunolas, 
kad visi nesusipratimai būtų 
sprendžiami teismuose. 

Tarptautinis Turonto fil
mų festivalis (TIFF) jau pa
skelbė savo 34-ojo sezono 
programą. Per rugsėjo dešim
tadienį (rugsėjol0-19 d.d.) 
rengėjai parodys 25 kino fil
mus, gerai įvertintus Kanų, 
Berlyno festivaliuose. Festi
valio atidarymo dieną siūlo
ma pasižiūrėti Izraelio, se
niausio pasaulyje kino reži
sieriaus šimtamečio portu
galo De Oliveiros filmų. Žiū
rovai bus kviečiami susipa
žinti su Palestinos, Austra
lijos ir Rumunijos, Pietų Ko
rėjos kino kūryba, vyks susi
tikimai su kino kūrėjais ir 
aktoriais. 

Kanados meno tarybos 
Molson premijos (po 50,000 
dol.) paskirtos Vankuveryje 
gyvenančiam fotomeninin
kui lan Wallace ir Toronto 
universiteto emeritui profe
soriui Wayne Summers. lan 
Wallace prieš 5 metus buvo 
apdovanotas gen. gubernato
rės premija už naujo stiliaus 
dideles fotonuotraukas, pri
menančias paveikslus, ne 
kartą yra gavęs ir įvairių 
spaudos premijų. Šis apdo
vanojimas skirtas už ypatin
gai įdomias šiuolaikinės fo
tografijos menines ir techni
nes naujoves. SK 
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Birželio 22 d. švietimo 
ir mokslo ministeris G. Ste
ponavičius ir JAV ambasa
dorius Lietuvoje John A. 
Cloud pasirašė sutartį dėl 
valstybių bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų sri
tyje. Tikimasi, kad tai leis 
Lietuvos ir JAV tyrėjams 
efektyviau dalyvauti bend
ruose mokslinių tyrimų pro
jektuose. Dvišaliu Lietuvos 
ir JAV vyriausybių susitari
mu siekiama suaktyvinti 
bendrus mokslinių tyrimų 
projektus, rengiant moksli
nius seminarus, konferenci
jas ir simpoziumus, keičian
tis moksline ir technologine 
informacija bei dokumen
tais, vykdant mokslininkų, 
specialistų ir tyrėjų mainus, 
keičiantis arba dalijantis 
įranga ar medžiagomis, ku
riant mokslinių tyrimų tink
lus ir kt. Susitarimas atveria 
kelią dvišaliam bendradar
biavimui tokiose srityse, 
kaip mokslu pagrįstų spren
dimų priėmimas, biotech
nologija, medžiagotyra, na
notechnologija, aplinkos ir 
biologinės įvairovės apsau
ga, jūrų mokslai, energetika, 
kosmosas, pasaulio išteklių 
valdymas, darnus vystyma
sis, inžinerija, saugumo 
moksliniai tyrimai, ŽIV -
AIDS ir kiti sveikatos klau
simai bei mokslinis ir tech
nologinis švietimas. 

IŠLAISVINTOS LIETUVĖS 
Vidaus reikalų ministe

rija praneša, kad praėjusiais 
metais 25 moterys iš Lietu
vos buvo išlaisvintos iš sek
sualinės vergijos užsienyje 
ir grąžintos į Lietuvą. Penk
tadalį jų sudarė nepilname
tės. Pernai apkaltinamieji 
nuosprendžiai pagal bau
džiamojo kodekso 147 str. -
prekyba žmonėmis - pa
skelbti 5 Lietuvos pilie
čiams. Nustatyta, kad Lie
tuvos moterys yra parduo
damos tiek savo šalyje, tiek 
išvežamos į Didžiąją Bri
taniją, Vokietiją, Prancūzi

ją, Italiją, Graikiją, čekiją ir 
Olandiją. JAV Valstybės de
partamento Stebėjimo ir ko
vos su prekyba žmonėmis 
biuras pateikė praėjusių 
metų ataskaitą apie prekybą 
žmonėmis įvairiose pasau
lio šalyse. Lietuva jau 6 me
tus iš eilės patenka į pirmąją 
grupę valstybių, dedančių 
didžiausias pastangas kovo
jant su tokio pobūdžio nusi
kaltimais. Praėjusiais metais 
nevyriausybinių organizaci
jų vykdomiems projektams 
kovai su prekyba žmonėmis 
buvo skirta daugiau nei 
150,000 JAV dolerių. Be to, 
Lietuva užtikrino, kad visi 
asmenys, pripažinti kaltais 
dėl prekybos žmonėmis, bū
tų nuteisti kalėti. Ypač di
delis dėmesys buvo skiria
mas nukentėjusiųjų nuo 

prekybos žmonėmis teisių ir 
laisvių apsaugos stiprinimui, 
veiksmingam socialiniam pre
kybos žmonėmis pasisaugoji
mui, socialinei paramai nu
kentėjusiesiems (ypač vai
kams ir moterims) nuo pre
kybos žmonėmis, jų apsaugai 
ir grąžinimui į visuomenę. 

REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS 
Lietuvos Jungtinės pro

fesinės sąjungos suvažiavi
mas įvyko birželio 22 d„ 
Lietuvos vyriausybei pateik
tas reikalavimų sąrašas. 

Tarp jų- europietiška mini
mali alga, kuri turėtų siekti 
bent 2000 litų. Tuip pat rei
kalaujama atšaukti grupi
nius darbuotojų atleidimus, 
padarytus be Darbo kodek
se numatytų konsultacijų su 
darbuotojų atstovais. Pasak 
sąjungos pirmininko A. 
Dambrausko, nesulaukus 
vyriausybės atsakymų, bus 
svarstoma valstybinio strei
ko galimybė. Jungtinė pro
fesinė sąjunga vienija šešis 
erofsąjungų susivienijimus: 
Svietimo ir kultūros darbuo
tojų profesinę sąjungą, Lie
tuvos bibliotekininkų sąjun
gą, Medicinos darbuotojų, 
Pramonės, Transporto, Įs
taigų ir organizacijų profe
sines sąjungas. 

RUOŠIASI BENDRAUTI 

Policija ruošia priemo
nes, kaip tiesiogiai bendrau
ti su visuomene ir greičiau 
reaguoti į nusikalstamas vei
kas, skelbia BNS. Rengia
masi įvesti vienasmenį pat
ruliavimą miestuose, suda
ryti galimybę besiskun
džiantiems surašyti proto
kolus įvykio vietose, o ne 
komisariatuose bei kt. Tai 
padaryta remiantis balan
džio 22-29 d.d. policijos už
sakymu atliktu visuomenės 
nuomonės tyrimu. Apklausa 
parodė, kad Lietuvos gyven
toj ai pageidauja daugiau 
patruliuojančių policininkų 
viešosiose vietose, greites
nio reagavimo į gyventojų 
pranešimus, didesnės teisės 
pažeidimų pasisaugojimo ir 
efektyvesnės eismo kontro
lės. Policijos generalinio ko
misaro pavaduotojas S. 
Skvemelis tvirtino, kad pir
miausia ketinama tęsti 

bendradarbiavimą su kai
myninių valstybių policijos 
pareigūnais patruliuojant 
pasienio rajonuose. Siuo 
metu rengiamasi ir įdiegti 
kompiuterinę sistemą, ku
rios pagalba į įvykio vietą 
būtų kviečiami ne apskri
ties, kurioje įvyko nusikalti
mas, pareigūnai, o arčiau
siai nusikaltimo vietos esan
tys policininkai. Optimistiš
kai nuteikia tai, kad per 5 
šių metų mėnesius itin su
mažėjo eismo įvykiuose žu
vusiųjų, nuo 169 praėjusiais 
metais iki 137 šiemet. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 11----
Didelė lietuvių šventė Amerikos 

šiaurės vakaruose 
Renginyje dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius JAV A. Brūzga 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Tautiečiai, kurie birželio 
13 d. nepatingėjo atvykti į lie
tuvių šventę "Lithuanian He
ritage Day" Roslyn miestely
je, Vašingtono valstijoje, dar 
ir šiandien negali atsistebėti 
ten patirtais įspūdžiais. Kubo
je gimęs trečiosios kartos lie
tuvis Vilius Žalpys daug prisi
dėjo prie senosios išeivijos, į 
JAV atvykusios prieš šimtmetį 
ar seniau, pristatymo šių die
nų lietuviams.Tie mūsų tau
tiečiai, kurie į JAV atvyko 
prieš 100 ar daugiau metų bu
vo pamiršti ir tik V. Žalpio bei 
likusių palikuonių dėka vėl iš 
naujo "atgimė". 

Apie šias iškilmes pagar
biai rašė ir vietinis amerikie
čių Daily Record News, kuria
me išsamiai ir vaizdingai apra
šomas šis renginys. Seattle, 
WA, gyvenanti mūsų tautietė, 
visuomenės veikėja Ina Ber
tulytė-Bray nušviečia Viliaus 
Žalpio veiklą ir birželio 13 d. 

renginį Roslyn, WA. Ji laiške 
rašo: "Na tai buvo šventė mū
sų kajnuose prieš savaitę. Vi
lius Zalpys padarė stebuklą: 
buvo 100 metų jubiliejus lietu
vių angliakasių kapinių Ros
lyn miestely, mūsų Cascade 
kalnuose. Suvažiavome iš visų 
galų pažiūrėti, kur mūsų se
nieji imigrantai ilsisi, pagerbti 
miestuką, na ir pasilinksminti. 
Net ambasadorius A. Brūzga 
su žmona ten buvo atvykę. 
Portlando ir Seattle lietuviai 
(šokių grupės, chorai, muzi
kantai) pridėjo tikros lietuviš
kos spalvos tai visai dienai. 
Vakare - nuostabi lietuviška 
vakarienė. Ir Viliaus pristaty
mas palikuonių. Kiek jų isto
rijų iš senų senų laikų bei nuo
traukų, palydimų dainų, kada 
tai dainuotų Pennsylvania lie
tuvių angliakasių. Tikrai iškė
lėm lietuvių vardą ten, anglių 
kasyklų kampe, kas mus tikrai 
pririšo prie to kampuko. Ma
nau, dažnai grįšime, ir vėl Vė-

linėms ten važiuosime gėlių ir 
žvakių pastatyti, lietuvišką 
tradiciją palaikyti. Manau, 
taps tradicija ir tarp mūsų. 

O kiek Vilius yra pasie
kęs, tai net sunku aprašyti. 
Du paminklai su lietuvių var
dais, taisyklingais vardais, o 
ne būtinai tokiais, kokie jie 
yra ant antkapių, tų žmonių, 
kurie čia yra palaidoti ir kituo
se angliakasių miestukuose. 
Kapinaitės sutvarkytos - nau
ja tvora, nauji antkapiai. Lie
tuviai iš Portlando ir iš Seattle 
vyko ir dirbo. Ir dabar Vilius 
rašo knygą apie tuos senus lie
tuvius. Koks tai nuostabus pa
likimas, praturtinimas lietu
vių istorijos Amerikoje". Sun
ku būtų daugiau prie šių žo
džių pridėti. O pats Vilius Žal
pys su šeima Go žmona yra iš 
Lietuvos) tuoj po šventės išvy
ko į Lietuvą (per Ispaniją, nes 
iš ten kilusi jo mama), nes nori 
atšvęsti Lietuvoje rengiamas 
iškilmes ir daugiau papasakoti 
apie savo didelį Amerikoje. 

London, ON 
• LIEPOS 5, SEKMA

DIENĮ, gausus būrys Londo
no lietuvių su savo vėliava su
sirinko 2 v.p.p. prie Mary Im
maculate šventovės sugiedoti 
Lietuvos himno. Po to švento
vėj e buvo aukojamos Mišios 
už Lietuvą. 

• LIEPOS 12, SEKMA
DIENĮ, Mišios bus už a.a. 
Adomą Kalnėną. Inf. 

V:a~a~os pensininkų gegužinėje birželio 27 d. prie Gerojo Ganytojo šventovės (apačioje); 
virsuJe - Antanas Samsonas su Antanu Svirpliu kepa mėsainius Ntrs. K. Poškaus 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavcns Blvd. 
Mi is auga, ON LlG !ES Mi issauga, O L5 OA5 

........ __ _J www.walersidedenlal.ca www.9tblincdcntal.ca 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 
lipdės su jūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo su
taupysite administracijos 
laiką ir pašto išlaidas. 



KATEDRA 
NEUŽDAROMA 

Gerbiamieji, 
pastebėjau, kad diskusijose, 
žiniose ar straipsniuose dėl 
PLB Lituanistikos katedros 
Ilinojaus universitete Čika
goje (The Endowed Chair of 
Lithuanian Studies at the Uni
versity of Illinois in Chicago) 
ne visada yra naudojami tei
singi faktai. 

Prieš maždaug 30 metų 
lietuvių suaukoti pinigai 
(600,000 dol.) buvo padova
noti universitetui kaip negrą
žinama dovana, kad būtų 
įsteigta amžina Lituanistikos 
katedra. Tas reiškia, kad do
vanotų pinigų negalima atsi
imti, o Lituanistikos katedra 
gyvuos tol, kol veiks Illinois 
universitetas. Pradžioje, bend
romis lietuvių ir universiteto 
pastangomis buvo siekta tą 
sumą (Endowment) padidinti 
iki 750,000 dol. Visus pinigus 
gavo ir juos pelningai inves
tuoja Universiteto fondas 
(University of Illinois Founda
tion). Investuotos dovanos 
(Endowment) uždarbis (pro
centai) perduodamas univer
siteto vadovybei ir apmoka 
tik Lituanistikos katedros pro
fesoriaus algą per universiteto 
vadovybę ir jos biudžetą. 

Aleksandra Rukšėnaitė (5 m.) dalyvavo "Caravan" parodoje 
birželio 5 d. savo mokykloje, Hillfield Strathallan College 
Hamiltone Ntr. D. Rukšėno 

Praėjusių metų (2008 bir
želio 30) tos lietuvių dovanos 
(Endowment) suma buvo 
1,601,850 dol. ir jos metinis 
uždarbis buvo 70,062 dol. 
Šiais metais ta suma bus su
mažėjusi keliais šimtais tūks
tančių dolerių dėl finansų kri
zės. Už kelių mėnesių bus pra
nešta apie šių metų duome
nis. Katedros ir jos vedėjo profe
soriaus (Chair) ateitis yra ga
rantuota, ji nėra uždaroma, 

tik šiuo metu neturi savo ve
dėjo (Chair), į pensiją išėjus 
vedėjai dr. Violetai Kelertie
nei. Prof. dr. Giedrius Suba
čius yra Ilinojaus universiteto 
profesorius (tenured profes
sor), talkinęs Katedros vedė
jai, ir sėkmingai vedantis uni
versiteto finansuojamas baka
lauro, magistro ir doktorato 
programas. 

Lituanistikos katedros 
dovanos (Endowment) uždar
bis neapmoka nei "Graduate 
programs", nei "Undergra
duate-Bachelor" programos. 
Tos programos iki šiol buvo 
apmokamos iš Universiteto 
lėšų arba biudžeto. Jų uždary
mas pagal universiteto vado
vybės sprendimą nereiškia, 
kad Lituanistikos katedra yra 
uždaroma ar nustoja veikusi. 
Dažnai yra maišoma Litua
nistikos katedra (išlaikoma 
suaukotų pinigų - Endowment 
- dėka) ir atskiros bakalauro, 

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 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

magistro ir daktaro progra
mos, išlaikomos paties univer
siteto lėšomis. Tai du skirtingi 
dalykai. Visokiais būdais sie
kiama, kad universitetas tas 
programas vėl sugrąžintų, de
kanas pakeistų savo sprendi
mus, ir būtų surasta reikalingų 
lėšų aukščiau minėtoms trims 
programoms. 

Tuometinės PLB valdy
bos pavedimu ir prašymu Li
tuanistikos katedros steigimo 
dokumentus (Gift Agree
ment) pasirašė Pasaulio lietu
vių bendruomenės fondas, 
nors Katedrai universitetą pa
rinko, visas derybas vedė ir 
dokumentų kalbą derino PLB 
valdyba. PLB valdyba prašė, 
kad PLB Fondas surinktų rei
kalingą sumą Katedros įstei
gimui. Vėliau PLB Fondas su
telkė tuos 600,000 dol. iš pa
saulio lietuvių bei jų organiza
cijų ir juos padovanojo universi
teto fondui. Pagarbiai, 

Vytautas Kamantas, 
buvęs PLB Fondo pirmininkas 

JONINĖS 
LONDON,ON 
Birželio 28, sekmadienį, 

labai pakiliai atšventėme Jo
nines Londone. Kadangi oras 
buvo lietingas, tai viskas vyko 
didžiuliame Laisvio-Petro 
Sergaučio dvaro pastate, kurį 
labai šauniai išpuošė mūsų 
parapijos tarybos nariai ir jau
nimo būrelis. Tam kartui sko
ningai įrengtoje koplyčioje 
buvo aukotos sekmadieninės 
Mišios, o po jų viskas pavirto 
didele vaišėms ir pabendravi
mui paruošta sale. Baigiantis 
vaišėms jaunimo būrelis 
mums pristatė raganaites su 
raganiumi, kurie virė paslap
tingą visokių žolių bei nuo
dais atsiduodančių dalykų 
skystimą, o jį turėjo išgerti visi 
Jonai. Prievartos nebuvo, ir 
visi Jonai noriai gėrė. Ta pro
ga buvo pasveikinti ir visi to 
savaitgalio dienomis šven
čiantieji savo vardines, o dva
ro šeimininkui buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų", nes jis šven
tė ne tik Petrines, bet ir savo 
gimtadienį. Vėliau, pragied
rėjus ir saulei šviečiant, visi 
rinkosi į sodą dainoms, ku
rioms akordeonu vadovavo 
Vitas Balyta. Dalyvis 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Roanoke, VA, prie Mėly
nųjų kalnų, įsteigta nauja 
Amerikos lietuvių bendruo
menės apylinkė. Sios vieto
vės valdžia daug dėmesio 
skiria įvairių tautybių bend
ruomenėms. Gegužės mėn. 
ten vyko kasmetinis "Local 
Color" festivalis, kuriame su 
programomis dalyvavo įvai
rios tautybės. Vietiniai lietu
viai, vadovaujami Silvijos 
Bukeraitytės, nutarė šia pro
ga suburti daugiau tautiečių 
ir įsteigti ALB apylinkę. Bu
vo taipgi rengiamasi daly
vauti festivalio parade ne
šant Lietuvos vėliavą ir at
liekant pasirodymą meninė
je programoje, kartu prista
tant Lietuvą. S. Bukeraitytė 
bendradarbiaudama su JAV 
LB krašto valdybos kultūros ta
rybos pirmininke Dalia Lukie
ne, talkon pasikvietė Filadelfi
jos tautinių šokių grupę "Aušri
nė" dalyvauti festivalio parade 
ir meninėje programoje. 

Festivalio organizatoriai 
(viena jų buvo ir S. Bukerai
tytė) parengė vienoje palapi
nėje lietuviams du stalus iš
dėstyti rodiniams. Silvija su 
savo komanda užtiesė stalus 
austomis lininėmis staltiesė
mis, sukabino trispalvius ba
lionus, išdėliojo austas tauti
nes juostas, gintaro papuo
šalus, atvirukus, lietuviškos 
muzikos albumus ir kt. Dau
gumą suvenyrų atsiuntė Silvi
jos mama iš Alytaus. Lietuvių 
palapinė susilaukė lankytojų 
dėmesio, ypač domėtasi ginta
ro papuošalais, Lietuvos žemė
lapiais. Lankytojams buvo siū
loma paragauti lietuviškos 
duonos, atvežtos iš Putnamo, 
bei lietuviškų saldumynų. 

Parado priekyje žygiavo 
tautinių šokių grupė "Aušri
nė" iš Filadelfijos, šokdama 
ratelius. S. Bukeraitytė skai
tė parengtą tekstą apie Lie
tuvą, pažymėdama, kad šiais 
metais Lietuva mini savo var
do paminėjimo tūkstantmetį. 
Programoje buvo leista lie
tuviams pasirodyti tris kar
tus. Visi pasirodymai buvo 
palydėti stipriais plojimais. 
Jais buvo taip pat sutikti lie
tuviai, rodę savo tautinius 
drabužius. Silvija ir jos vyras 
Mark buvo pasipuošę senoviš
kais pagoniškais drabužiais, o 
kitos dvi poros vilkėjo skir
tingų laikotarpių tautinius 
drabužius. Pasibaigus festi
valiui, vietiniai lietuviai rin
kosi į Silvijos namus, kur ir 
įvyko steigiamas ALB apy
linkės susirinkimas. Išrinkta 
valdyba: pirm. Silvija Buke
raitytė, sekr. Loro Vasiliaus
kas ir narė Monika Pintch. 

Australija 
Melburno Lietuvių Na

muose sekmadienį, gegužės 
17, įvyko Katalikių moterų 
draugijos ir Socialinės glo
bos draugijos narių su "ant
rom pusėm" bendri pietūs. 

Šios moterų draugijos bend
rabarbiauja, padėdamos vie
na kitai, kartu organizuoda
mos renginius, nes abi turi 
bendrą tikslą - padėti ki
tiems. Ilgametėms pirminin
kėms Halinai Statkuvienei ir 
Jonei Žalkauskienei pasi
traukus iš pirmininkavimo pa
reigų, buvo numatytas bend
ras pobūvis, kuriame norėta 
padėkoti mylimoms pirminin
kėms. Deja, pobūvį reikėjo 
atidėti, nes teko visam laikui 
atsisveikinti su Halina. Ve
lionė itin siekė abiejų drau
gijų bendradarbiavimo. Jos 
valia buvo, kad per laidotu
ves vietoj gėlių surinktos au
kos būtų vienodai padalin
tos abiem draugijom. 

Atidėtas pobūvis virto 
bendrais pietumis su naudin
ga programa. Pavalgius pie
tus, Rasa Statkuvienė pasvei
kino susirinkusius primin
dama, kad toks bendravimas 
buvo velionės Halinos noras. 
Alena Karazijienė pasidalijo 
savo bendro darbo su Halina 
atsiminimais. Toliau Lenkų 
bendruomenės socialinės glo
bos vedėja Anna Szwagrzyk, 
globojanti vieną lietuvę, su
pažindino su savo draugijos 
darbais. Lietuviams buvo 
įdomu sužinoti, ką būtų gali
ma pritaikyti lietuviškos lab
daros srityje. Antroji kalbėto
j a Daina Didžytė, dirbanti 
senstančių žmonių srityje, 
papasakojo apie savo darbą, 
duodama ir gerų patarimų. 
Abi kalbėtojos susilaukė 
daug klausimų ir buvo apdo
vanotos gėlėmis. Po to visi 
dalyviai buvo pakviesti pasi
vaišinti kava ir skanėstais. 

Šveicarija 
Šveicarijos lietuvių bend

ruomenė (ŠLB) Lietuvos var
do tūkstantmečiui paminėti 
išleido narių parašytą knygą 
Lietuvių rašytojų takais Švei
carijoje. Šio krašto lietuviai 
-dr. Andrius Alkauskas, Dia
na Brunner, Jūratė Casper
sen, Eglė Kaškaitė, Jurgita 
Kopitkovienė, Virginija Si
derkevičiūtė, Gražina Sta
niūtė-Hogapian ir Janina 
Survilaitė-Vaitkevičienė su
sibūrė ir kartu bei atskirai 
praėjo lietuvių rašytojų ta
kais ir pėdsakais Sveicari
joje. Knyga verčiama į vokie
čių kalbą. 

Šios knygos pasirodymas, 
l?asak Jūratės Caspersen, tai 
Sveicarijos lietuvių bendruo
mės narių dovana Tėvynei 
jos vardo tūkstantmečio pa
minėjimo proga. Knygos bend
radarbiai, eidami lietuvių 
rašytojų takais Šveicarijoje, 
jautė, kad keliauja įkandin 
savo tautos šviesuolių. Jų tiks
las buvo surasti takus, juos 
pažymėti ir grąžinti Lietuvos 
literatūriniam, istoriniam bei 
kultūriniam paveldui. Ne
mažesnis tikslas - supažin
dinti šveicarų visuomenę su 
lietuvių rašytojų buvimo 
Šveicarijoje ženklais. JA 
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Italija - žavi, įvairi ir įdomi 
'Ięsinys iš 26 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Urbino - kadaise "Renesanso miestas" 

Autobusas ilgai važiavo į kalną, kol privažiavo
me mūrinę miesto sieną - Urbino viduramžių galy
bės simbolį. Autobusą reikėjo palikti aikštėje, kur 
yra ir vietinių autobusų stotis, o patys turėjome 
pasirinkimą - eiti miestan pro vartus, ar keltis į ji 

Urbino - viena iš šalutinių gatvelių ir miesto vartai 

keltuvu. Čia jaunimo ir senimo pasirinkimai skyrėsi. 
Aš irgi užsikėliau keltuvu, ir netrukus visi atsidū
rėme Piazza del Rinacimento priešais kunigaikščių 
rūmus, kuriuose dabar yra įsikūrusi Valstybinė me
no galerija, kiek toliau - universiteto pastatai, nuo 
XIV š. užsilikusi kardinolo Albornoz statydinta 
tvirtovė, o aikštės vidury - obeliskas. 

Miestas pastatytas ant aukšto pailgo kalno. 
Pagrindinė gatvė tęsiasi kalno viršūne, o šalutinės 
gatvelės puikiai tiktų rogutėmis važinėti - tiesios ir 
gana stačios geram įsibėgėjimui. XIII š., kai jį pra
dėjo valdyti kunigaikščiai Montefeltro, miestas su
klestėjo. Savo svarbos viršūnę Urbino pasiekė .kuni
gaikščio Federico (III) da Montefeltro valdymo 
metais, 1444-1482. Buvo pavadintas "Renesanso 
miestu", nes Federico buvo apsišvietęs žmogus, 
meno mylėtojas ir rėmėjas. Jo dvare prieglobstį ra
do daug literatų, muzikų, menininkų. 

Aplankiau meno galeriją kunigaikščių rūmuose 
- garbaus amžiaus lankytojus čia įleido nemoka
mai. Ant sienų kabėjo įdomių renesanso laikų tapy
bos darbų, buvo ir statulų, bet nedaug, o ir patys 
rūmai kadaise buvę labai gražūs, dabar šiek tiek 
"aprūkę" amžių dulkėmis. Daug kunigaikščių rū
muose buvusių meno darbų dingo karų metu, kitus 
Napoleonas išsivežė į savo valdas. Iš galerijos pag
rindine gatve nuėjau iki Casa Natale di Raffaello, 
dailininko Rafaelio Santi (1482-1520) gimtuosius 
namus, kuriuose dabar yra jo muziejus. Tuko pradėti 
nuo antro aukšto (kurį visoj Europoj vadina pir
muoju). Perėjau kelis kambarius, laiptais aukštyn
žemyn, išėjau į balkoną ar patio, kuriame buvo įdo
mus kepimo aparatas - kepsniui sukti pritaisytas lyg 
laikrodis su svarsčiais, kuris "keičiant bėgius" gali 
greičiau ar lėčiau sukti nemažą kepsnį. 

O dabar sugrįšiu prie obelisko. Tik jį pamatęs 
atpažinau, kad tai egiptiškas obeliskas, su hierogli
fais išrašytais šonais, tik "pagražintas" kryžiumi ant 
jo viršūnės. Vėliau sužinojau, kad obeliskas yra Isis 
šventovei iškaltas iš raudono Aswan granito farao
no Apries (4-to karaliaus iš 26-tos dinastijos) laikais 
(589-570 m.pr.Kr.), Urbino mieste pastatytas 1737 
m. atžymėti popiežiaus Oement XI pontifikatą. Po
piežius Oement XI, Giovanni Francesco Albani, 
gimė Urbino mieste aristokratų šeimoje, mokėsi ci
vilinės ir kanoninės teisės Romoje Švedijos karalie
nės Christinos (1626-1689) įsteigtoje Akademijoje. 
Išrinktas popiežiumi 1700 metais, mirė 1721 metais, 
savo nuveiktais darbais nusipelnęs net pusantro 

puslapio Oxfordo universiteto sudarytame Popiežių 
Wdyne. 

Universiteto, įsteigto 1506 metais, ir katedros, 
pastatytos 1021 ir po gaisro atstatytos 1801 metais, 
apžiūrėti nespėjome. Bet, turiu prisipažinti, kad 
šiame miestelyje aš atradau ir pamilau itališkus le
dus ge/ato, kuriais pasaldindavau kelionės po Italiją 
dienas. 

Gubbio - senesnis už Urbino 

Senas Umbrijos miestas Iguvium iš priešromė
ninių laikų (III š. pr.Kr.), kurį romėnai užkariavo, 
vėliau pasidarė svarbiu centru, ką parodo romėnų 
amfiteatro likučiai iš Iš. pr.Kr. - antras didumu 
teatras, 70 m skersmens pastatas. 1444 m. Gubbio 
buvo rastos bronzinės lentelės Eugubine tables, išra
šytos senovės Umbrijos kalba iš III š. pr.Kr. (rašyta 
lotyniškomis raidėmis, bet iš dešinėsi kairę), iš ku
rių buvo sužinota apie tų senovės gyventojų pago
nių religinius papročius bei jų kalbą. Miestas buvo 
nemažas, nes 1095 m. išsiuntė 1,000 karių į pirmąjį 
Kryžiaus žygį Jeruzalės vaduoti. Vėliau įsivėlė į ka
rus su kaimyniniais miestais, buvo šiek tiek nualin
tas, bet 1151 m. vėl suklestėjo laimėjęs mūšį prieš 
kaimynus stebuklingo vyskupo Ubaldo Baldassini 
įsikišimo dėka, kuris vėliau buvo paskelbtas šven
tuoju ir tapo miesto globėju. Neseniai užtikau trumpą 
žinutę spaudoje, kad Gubbio amatininkai pradėjo ga
minti ''viduramžiškus" suvenyrus - skaistybės diržus 
(chastity belts). Vyriški kainuoja 174, moteriški-152 
eurus. 

Mus paleido aikštelėje prieš aukštą mūro sieną, 
juosiančią Gubbio vakarinę (žemesnę) pusę, vienai 
valandai. Senamiestis su tamsiai pilkų akmenų na
mais iš XIV-XV š. pastatytas ant kalno šlaito, todėl 
ir jo pagrindinė gatvė sukaliojasi maždaug viename 
lygyje per vidurį senamiesčio, bet šoninės gatvelės 
visos kyla aukštyn ir daugelis jų yra laiptuotos. Se
namiestis buvo savotiškai įdomus, bet tuščias - nei 
žmogaus, net nei katės ar šuns. Neieškojom mes 
katedros ar Palazzo dei Consoli muziejaus, kuriame 
išdėstytos umbriškos plytelės, nes būtume per ilgai 
užtrukę. Pavaikščiojom po pagrindinę gatvę, apžiū-

g~, 
l l' 'i · ' ' . l r " • 

l J ' 

~ 1: '. 

Gubbio - laiptuota šalutinl! gatvei~ 

rėjom namus, kurių kiekvienas turi po dvejas duris, 
vienas šalia kitų (ir niekur neradau paaiškinimo, 
kodėl). Norėjau pamatyti romėniško amfiteatro li
kučius, bet nespėjau. Išskubėjom į Assisi aplankyti 
Šv. Pranciškaus bazilikos. Didžiulius pilk.o akmens 
bazilikos mūrus ant aukštos kalvos pamatėme dar 
neprivažiavę miestelio. 

šv. Pranciškaus miestas Assisi 

ŠV. Pranciškus ( Giovanni Francesco Bemardo
ne) gimė Assisi miestelyje 1181 m. turtingo audeklų 
pirklio šeimoje. Jaunas norėjo būti poetu, trubadū
ru, bet tapo kareiviu. Išgyvenęs viziją, pakeitė savo 
gyvenimo kryptį. 1209 m„ gavęs popiežiaus leidi
mą, įsteigė Mažųjų brolių (populiariai vadinamą 
pranciškonais) vienuolių ordiną. Žinomas kaip vie-

Assisi - Šv. Pranciškaus bazilika 

nas iš gamtos ir gyvūnijos mylėtojų. Padavimas sa
ko, kad mirties patale jis padėkojęs savo asilui, ku
ris jį nešiojo kelionėse, o tas - apsiverkė. Mirė 1226 
metais, šventuoju paskelbtas 1228 m. ir kitą dieną 
po to pradėta statyti bazilika jo garbei. 1230 m. jis 
buvo perlaidotas bazilikos požemiuose, bet niekas 
nežinojo tikslios kapo vietos iki 1818 metų. Sakoma, 
kad taip padaryta, kad tikintieji neišsidalintų jo kū
no relikvijoms. Dabar jo kapas yra gausiai lanko
mas maldininkų ir turistų žemutinės bazilikos dalies 
kriptoje. 

šV. Pranciškaus bazilika dviaukštė. žemutinioji 
dalis romaniško stiliaus, o viršutinioji - gotiško ir 
romaniško stilių mišinys. Bazilikos sienos ir lubos 
įdomiai dekoruotos žinomų italų dai1ininkų fres
komis. Dvidešimt aštuonios freskos tapytos Giotto 
(Giotto di Bondone, 1267-1337), dvi didelės freskos 
ir daug mažesnių darbų-Cimabue (Cenni di Pepo 
Cimabue, 1240-1302). Nuo 1288 m. bazilika žinoma 
kaip popiežiška - Basilica Papale di San Francesco 
d'Assisi. 

Baziliką apžiūrėjome su vietine vedle Elena, 
kuri mums nuoširdžiai paaiškino ir aprodė žymes
nius bei įdomesnius dailininkų darbus. Kai sužino
jau, kad prancūzų tikintieji daug prisidėjo prie ba
zilikos statybos, paaiškėjo, kodėl vienas iš gražiau
sių šalutinių altorių paskirtas prancūzų labai myli
mai ir gerbiamai šv. Magdalenai. Iš Assisi išvažia
vome jau temstant. Nakvojome netolimame Folig
no miestelyje naujai pastatytame viešbutyje "Holi
day Inn Express". 

Viterbo - popiežių užuovėja 

Kitą rytą išvažiavom Romos link. Pasitaikė 
graži diena, o dar gražesnės apylinkės - kalnai ir 
slėniai, miškai ir pievos. Apeninuose miesteliai 
daugiausia įsikūrę ant kalnų ar kalvų viršūnių (gal
būt viduramžiajs taip būdavo lengviau apsiginti nuo 
priešų, o istorija rodo, kad ten kasmet vieni kitus 
"pakutendavo" kardais ir arbaletais). Pietums pri
važiavome Viterbo miestelį. Senamiestis apjuostas 
XII š. mūro siena, į jį įvažiuojama tik pro vartus. 
Senamiesčio centras - Piazza del Plebiscito aikštė, 
apstatyta senoviškais pastatais. Miestelis turi uni
versitetą bei menų akademiją ir priedo - įdomią 
istoriją. Pavadinau jį popiežių užuovėja. 

Į Viterbo popiežių rūmus atbildėdavo popiežiai 
su savo svitom, kai Romoje pasidarydavo pavojinga 
likti dėl priešų antpuolių. Kada priešai artėdavo 
prie popiežiaus valdų, dažnai popiežiai ekskomuni
kuodavo karo vadus ir ištisas jų kariuomenes, bet 
nevisada taip pasisekdavo juos sustabdyti. Rames
niais laikais popiežiai čia atvykdavo pailsėti, rengė 
konklavas. Vienas popiežius čia ir palaidotas: Jonas 
XXI Viterbo popiežių rūmuose žuvo užgriūtas tik 
ką atremontuotų lubų. Popiežių rūmų pagražinimai 
su jų šeimų herbais dar ir dabar yra išlikę ir puošia 
San Lorenzo aikštę prie romaniško stiliaus katedros. 
Vienu metu Viterbo mieste buvo ir anti-popiežiaus 
Paschal m sostas (1164). Viterbo turėjome beveik 3 
valandas laiko, tai ne tik apžiūrėjome senamiestį, 
bet ir pavalgėme skanius pietus, juos "apvainikuo
dami" įvairiaspalvėmis gelati porcijomis. Iki Romos 
iš čia tik apie 100 kilometrų, taigi tikėjomės ją pa
siekti dar anksti pavakary. (Bus daugiau) 



POKALBIAI 

Dainų šventė Toronte 2010 m. 
NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimas, į kurį iš
siruošė ir išeivijos vienetų at
stovai, bus apvainikuotas svar
biausiu renginiu: Tūkstant
mečio Dainų švente - "Amžių 
sutartinė". Lietuvos kultūros 
ministeris Remigijus Vilkaitis 
2009.04.22 rašė: "Šie rengi
niai, kuriuose norą dalyvauti 
pareiškė 1822 Lietuvos mėgė
jų meno kolektyvai (47500 da
lyvių) ir 67 užsienyje gyvenan-

čius, aukojančių savo laiką vi
suomeniniam darbui, baigian
ti nykti dainuojančių senolių 
karta, kurių gretos kartais lie
ka ir neužpildytos, kaip kad 
neseniai savo veiklą baigęs vy
rų choras "Aras". 

Pavarkšlenus vis gi norisi 
paminėti labai gražius organi
zacinės veiklos žiedus, kurie, 
nugalėję visus sunkumus, taip 
harmoningai skleidžiasi artė
jančios dainų šventės Toronte 
2010 metais ruošime ir orga-

8-osios Dainų šventės, kuri įvyko 2006 m. liepos 2 d. Čikagoje du 
populiarūs šventės dirigentai muz. Dalia Viskontienė iš Tor~nto 
ir muz. Faustas Strolia iš Čikagos Ntr. V. Lietuvninko 

čių lietuvių kolektyvai (1256 
dalyviai), liudija Lietuvos kul
tūros brandą, pasiektą bend
romis valstybės ir savivaldy
bių pastangomis. Esame įsiti
kinę, kad ir finansinio sunk
mečio sąlygomis, sutelkę pa
tangas įrodysime sau ir pa
sauliui esantys verti tapti svar
biausiu Lietuvos valstybės is
torijos šaukliu." 

Dainų ir šokių šventės tra
dicija Lietuvoje gyvuoja 86 
metus, skaičiuojant nuo 1924 
metų, kai buvo surengta pir
moji Dainų diena. Nuo pir
mosios Dainų dienos iki šių 
metų yra surengta 17 dainų 
švenčių. Išeivijoje pirmoji dai
nų šventė buvo surengta 1956 
metais Čikagoje ir išeivijos 
dainų švenčių tradicija tęsiasi 
54 metus įskaitant ateinančią 
9-tą šventę, įvyksiančią Toron
te 2010 metais. 

Po trumpos statistikos 
apie Lietuvos ir išeivijos dainų 
šventes, reikia prisiminti, kad 
dainų šventė į Torontą sugrįž

ta po 32 metų tarpo. Visos 
šventės buvo suruoštos Čika
goje, išskyrus 5-tąją, kuri įvy
ko Toronte 1978 metais. Sąly
gos ruošti dainų šventę To
ronte nėra tobulos: Amerikos 
žemyną slegianti finansinė 
krizė nepalengvina organiza
torių naštos lėšų telkime, o 
masinės kultūros apgultis per 
32 metus padaugino mišrių 
šeimų skaičių, lituanistinėse 

mokyklose atsirado lietuvių 
kalbos klasės nemokantiems 
lietuvių kalbos, žymiai suma
žėjo savanorių-vadovų skai-

nizavime. Šventė bus kitokia 
nei prieš 32 metus ir kitokia 
negu Lietuvoje, bet ji tikrai 
įvyks, nes mes išlaikę tas pa
čias parapijas, išauginę naują 
jaunimo kartą, sulaukę gau
saus būrio naujų emigrantų iš 
laisvos Lietuvos ir prisiminę, 
kad esame Lietuvos atžalos, o 
pagal seną patarlę - obuolys 
nuo obels toli nenurieda - su
ruošime puikiausią Tūkstant
mečio šventę "Daina aš gy
venu". 

Šios Dainų šventės Toron
te vyriausia meno vadovė Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė 
visą savo laiką, energiją, kūry
bą ir dvasinį polėkį atiduoda 
chorinei veiklai. Nėra kito va
dovo/vadovės tiek pasišventu
sios, be jokių pertraukų dir
bančios dėl chorinės muzikos 
išlaikymo ir vystymo, tobulini
mo ir atlikimo kaip Dalia. 

Praėjusios šventės pabai
goj e D. Viskontienei labai 
gražiai buvo perduota 8-tosios 
dainų šventės batuta, gal net 
sakyčiau pats kulminacinis 
taškas buvo atiduotas trims 
vadams: D.Viskontienei ir 
Rasai su Pauliumi Kurams, 
organizacinio komiteto pir
mininkams. Tai lyg uždegto 
dainų šventės deglo - fakelo 
perdavimas ir troškimas, kad 
jis nė trumpam neprarastų sa
vo kaitros, o dar stipriau lieps
notų ateinančioje šventėje. 
Kaipgi tas deglas liepsnoja, 
toliau mintis dėstys vyr. meno 
vadovė D.Viskontienė. 

- Kokie patys didžiausi dar
bai jau atlikti, nuveikti, kurie 

pradžioje gal nedavė ramiai 
miegoti? 

- Patys didžiausi rūpes
čiai, tai buvo pati pradžia. O 
dabar salės užsakytos, pinigai 
įmokėti, repertuaras sustaty
tas - šventė tikrai turės įvykti, 
net jeigu aš imčiau ir išvažiuo
čiau į Paryžių. Jeigu rimčiau 
kalbėti, tai man atrodo, kad 
komitetas padarė nemažai, 
darbo įdėta labai daug, bet iki 
šiol viso komiteto darbas dar 
tik pavasarinės sėjos stadijoje. 
Nuo seminaro pradžios, kuri 
įvyks rugpjūčio 20-23 dieno
mis, pradėsime nokinimą, 
brandinimą, o, žinoma, der
lius bus - pati šventė. 

- Kokį poveikį turi Lietuvos 
l 000-mečio minėjimas 9-tosios 
dainų šventės rengimo eigoje? 
Ar jaučiasi, kad tokios sukak
ties paminėjimas Lietuvoje, 
kažkiek neleidžia sukaupti dė
mesio išeivijos šventės ruošimo
si darbams? 

-Labai didelį poveikį jau
čiu, nes daug atsakymų susi
laukiau iš chorinių vienetų, 
pageidaujančių "leisti" pirma 
nuvykti į Lietuvos dainų šven
tę, o tik vėliau grįžus, rugsėjo 
mėnesį planuoti, spręsti ir re
gistruotis dėl mūsų vietinės 
šventės. 

- Kodėl pasirinkote šventės 
pavadinimą "Daina aš gy
venu"? 

- Čia yra net keli paaiški
nimai dėl šio pavadinimo: a) 
mes dainininkai be dainos 
kaip be deguonies, b) gyven
dami taip toli vieni nuo kitų 
bendrystę randam tik per dai
ną, c) daug iš mūsų esame pa
silikę lietuvių tarpe dėl dai
nos, dėl dainavimo, d) man 
viena iš gražiausių ir giliausių 
vaikų dainų yra J. Govėdo dai
na l am the song. 

- Kokias dainas dainuo
sime? 

- Dainuosime lietuvių 
klasiką, šiuolaikinę kūrybą, 
yra 6 naujai parašytos, 7 nau
jai suharmonizuotos dainos, 
kurias atliksime kartu su žiū
rovais, yra labai įdomių suau
gusių choro, jaunimo ir vaikų 
dainų. Aš dabar galvoju, kad 
tokios programos nebūčiau 
galėjusi sustatyti prieš 20-30 
metų, nes tik žmogus, išgyve
nęs tam tikrą metų skaičių, 
pradeda giliau suprasti, ką ku
ri daina reiškia. Sakykim, 
šventės programą renka 20-
ties metų jaunimas, tai jos pa
grinde ir būtų jaunimo dainos, 
vidurinioji karta gal kiek pla
tesne apimtimi paliestų reper
tuarą, o jau, kai esi praėjęs vi
sas gyvenimo pakopas, tada 
viskas labai natūraliai jaučiasi 
ir jungiasi. Prisimena ir vai
kystė, ir jaunystė, ir brandos 
amžius su dainomis, jausmais 
ir mintimis. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
"Druskininkų vasara su 

M.K. Čiurlioniu", septinta
sis tarptautinis menų festi
valis, šiemet kviečia svečius 
nuo birželio 27 iki rugsėjo 
22 dienos. Festivalį ruošia 
Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas ir Druskininkų savi
valdybė. Programoje - 40 
įvairaus žanro profesiona
laus meno renginių, kuriuo
se dalyvaus per 200 Lietuvos 
ir užsienio valstybių muzikos 
atlikėjų: solistai, du chorai, 
du orkestrai, styginių kvarte
tai, vargonų, fortepijono, 
smuiko muzikai. "Eglės", 
"Draugystės" sanatorijų, 

SPA "Vilnius" salėse skam
bės kamerinė muzika, meni
nis žodis, vyks autoriniai kū
rybos vakarai. Sakralinės 
muzikos valandų ciklas 
"Čiurlioniškąją stygą palie
tus" vyks kiekvieną festivalio 
sekmadienį Druskininkų 
Svč. Mergelės Marijos Škap
lierinės šventovėje, rečiau -
Senosios Varėnos ir Liškia
vos šventovėse. 

M.K. Čiurlionio studijų 
savaitė vyks liepos 31 - rug
pjūčio 6 dienomis. Jos metu 
bus konferencija "Čiurlionis 
ir pasaulis", į kurią rinksis 
MKC muzikos, dailės ir lite
ratūrinio palikimo tyrinėto
jai bei puoselėtojai iš Dani
jos, Estijos, Ispanijos, JAV, 
Norvegijos ir Lietuvos. 
MKČ kūrinius atliks žinomi 
muzikai iš Lietuvos ir užsie
nio valstybių. Festivalio pra
džios šventė bus rengiama 
prie Druskonio ežero ir 
Druskininkų miesto muzie
jaus terasoje. Miško muzie
juje "Girios aidas" vyks dis
kusija apie Druskininkų 

krašto gamtos įtaką kūrė
jams ir lietuvių liaudies tra
dicijoms, kurią užbaigs nuo
taikinga Druskininkų folklo
ro grupių popietė. 

Vili Tarptautinio festi
valio "Operetė Kauno pilyje 
'09" pirmasis koncertas įvy
ko birželio 28 d. Muzikinio 
teatro sodelyje. Jo progra
moje - "Kauno bigbendas" 
(vad. Romualdas Grabštas) 
kartu su amerikiečiu daini
ninku Vinny Messina atliko 
klasikinių ir Pietų Amerikos 
šokių muziką. Prie Kauno 
pilies lietuvių muzikos ir 
operetės vakarai vyko liepos 
5 ir 6 dienomis. 

Kasmet festivalio koncer
tų programose dalyvauja 
įvairioms meninėms mokyk
loms ir kultūroms atstovau
jantys atlikėjai. Per septyne
rius metus žiūrovai galėjo 
gėrėtis dainininkais, šokė
jais ir instrumentalistais iš 
Ispanijos, Italijos, Airijos, 
Prancūzijos, Vengrijos, Švei
carijos, Čekijos, Lenkijos, 
Rusijos bei Ukrainos. Suda
rydami festivalio programą, 
organizatoriai tęsia tradiciją 
vieną koncertinį vakarą skir
ti "festivalio svečiui". Pernai 
garbinga viešnia buvo ispanų 
operetė - zarzuela. Šių metų 

svečiu - minėdami Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo ju
biliejų - rengėjai pasirinko 
lietuvių muziką. 

Į programą buvo įtrauk
tos ištraukos iš pirmosios lie
tuviškos operos Miko Pet
rausko Birutės, kompozito
rių Vytauto Klovos, Balio 
Dvariono, Jurgio Karnavi
čiaus sceninių veikalų, pa
įvairintos humoristinėmis 
lietuvių liaudies dainomis, 
harmonizuotomis Stasio 
Šimkaus, Juozo Tallat-Kelp
šos, žavingomis melodijomis 
iš Algimanto Bražinsko, 
Giedriaus Kuprevičiaus, 

Viačeslavo Ganelino muzi
kinių veikalų bei originalio
mis Algimanto Raudonikio, 
Vytauto Kairiūkščio daino
mis. Koncerte taip pat skam
bėjo M.K. Čiurlionio ir Juo
zo Naujalio simfoninės poe
mos. 

Specialiai festivaliui jau
na kompozitorė Vaida 
Striaupaitė sukūrė simfoni
nę poemą Protėvių laiškai 
obojui, liaudies instrumentų 
grupei ir simfoniniam or
kestrui. Kūrinį atliko oboji
ninkas Robertas Beinaris, 
Kauno muzikos ansamblis 
"Ainiai" ir festivalio orkest
ras. Didžiuosiuose festivalio 
koncertuose - lietuvių muzi
kos ir operetės - dainavo so
listai Sigutė Stonytė, Vaidas 
Vyšniauskas, Liudas Mika
lauskas, Merūnas Vitulskis, 
Vytautas Juozapaitis, Gitana 
Pečkytė, Rita Preikšaitė, 
Kristina Siurbytė, Raminta 
Vaicekauskaitė, Algirdas Ja
nutas, Juozas Malikonis, 
Virgilijus Noreika, Laimo
nas Pautienius, Raimonda 
Tallat-Kelpšaitė ir kt. 

XIII Tarptautinis šiuo
laikinio šokio festivalis 
"Naujasis Baltijos šokis 
2009" gegužės 5 d. prasidėjo 
Norvegijos šiuolaikinio šo
kio grupės "Carte Blanche" 
kompozicijomis. Šiemet Me
nų spaustuvės ir Lietuvos 
valstybinio dramos teatro 
scenose bei Sereikiškių par
ke festivalis pristatė 18 šiuo
laikinio šokio vienetų iš Nor
vegijos, Vokietijos, Danijos, 
Islandijos, Italijos, Prancūzi
jos, Latvijos ir Lietuvos, ku
rie pateikė margaspalvį 
šiuolaikinio šokio meną nuo 
įprastinių šokio spektaklių 
iki "hip-hopo" bei žmogaus 
ir ekskavatoriaus dueto Se
reikiškių parke. Pagrindinis 
šių metų festivalio dėmesys 
- Prancūzijos šokio vitrina 
"FranceDanse Vilnius". 
Prancūzai festivalyje prista
tė kelis spektaklius, po kurių 
vyko ja poniško buto šokio 
grupė, Kauno šokio teatro 
"Aura" pasirodymai, italų 
spektaklis "a elle vide", vo
kiečių grupė "resistdance&
friends", komiškas spektak
lis "Kūrinys" bei jaunų kū
rėjų iš Danijos ir Islandijos 
darbai. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų .. „ ..... „ ..... „ 0.50% 
180-364 dienų .... „ ..... „ .. 0.50% 
l metų „ „„„„„ „.„„„ .„„„„ 0.85% 
2 metų .„„„„„.„ ... „.„ .. „ .„. 1.10% 
3 metų „„„„„„„ ... „„ ... „ „„ 1.50% 
4 metų „ .. „„„.„ ... „ .„ ... „ „ .. 1.75% 
5 metų .„„„„„„„„„„„„„ „„ 2.00% 

Taupomoj i sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūktaupymosąskaita 0.10% 

Amerikos dol GIC 
l metų tenn. ind „ .. „„„„ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" .„„„„ 1.15% 
l metų „„„„„.„ .... „.„.„„„„. 1.400fci 
2 metų .„.„„„„ ..... „.„.„„„„. 1.90% 
3 metų „„„„„„ ..... „.„.„„„„. 2.25% 
4 metų „„„.„„ .. „.„.„.„„.„„ 2.50% 
5 metų„„„„„.„ .... „.„.„„„„. 2.75% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA, RRSP ir RRIF 
atviras, kintantis„.„.„„„ 1.25% 
l metų „„„„„.„ .... „„„„„„. 1.65% 
2 metų „„„„„.„„ .. „ „ „„„„. 2.15% 
3 metų „ „„„„.„.„.„„„„„„. 2.50% 

4 metų „„„„„„„ ... „ „ „„„„. 2.75% 
5 metų „„„„„.„ .... „„„„„„. 3.00% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

Asmenines paskolas 
nuo „„.„„„„„„„ .. „„„„„„„„ 4.75o/o 

Sutarties paskolas 
nuo „„.„„„ „„„„ .. „„„„„„„. 4. 75°/o 

Nekihtojamo tum paskobs 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų .„„„„„„„„„ .... „„ .. „.„„„„. 3.50°/o 
2 metų .„„„„.„.„„„„„„.„.„„.„„„ 4.00% 
3 metų .„„„„„„„„„„.„ ....... „„„„„ 4.50% 
4metų.„„„„.„„„„„ .. „„.„„.„„„„. 4.75% 
5 metų .„„„„„„„„„ .... „ .. „.„.„„„„ 5.00% 

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800 

KELIONĖS l LIETUVĄ, ŠILTUS KRAŠTUS IR VISUR KITUR. 
Visuomet geresnėmis kainomis! 

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresne,: kainą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliška i ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTJNG el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 

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

Royal York O rthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, MSW 1C5 
Tc l. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Dainų šventė Toronte 2010 m. 

Toronto tautinių šokių grupės "Atžalynas" šokėjai su IX Dainq šventės marškinėliais. Tai 
visiems lietuviams ir visiems vienetams kvieslys į šią gražią lmltūrinę šventę! 

Atkelta iš 9-to psl. 

Ir šioje šventėje kiekviena 
karta turės savo dalį, iš kurios 
bus dainų, rišančių mus visus, 
nors ir gyventume labai toli 
vieni nuo kitų. Daina yra 
jausmų kalba, ko nepasako
me žodžiais, pasakome daina. 

- Ar bus dainų nelietuYių 
kalba? 

- Planuojame ir labai no
rėtume atlikti Jono Govėdo 
dainą l am the song, nes jis, 
būdamas lietuvių kilmės, yra 
žinomas kaip Šiaurės Ameri
kos vaikų repertuaro kompo
zitorius. Šią dainą vaikų bal
sais dainuos pats Jonas, kuris 
būdavo pats laimingiausias, 
kai girdėdavo savo kūrinius 
atliekant vaikų chorams. Gai
la, kad lietuvių tekstais dainų 
vaikams jis neparašė. 

- Kaip planuojat įtraukti 
jaunimą? 

- Vienas iš šio komiteto 
nustatytų tikslų-planų -
įtraukti jaunimą ir neuž
gniaužti jų kūrybinių sprendi
mų. Ir tai kartais nelengva, 

nes iš gyvenimo patirties gal 
aš daryčiau visai kitaip, bet 
laikomės ir leidžiam, ir džiau
giamės, kad jaunimas rodo 
iniciatyvą ir kartu dirbam. 
Svetainės kūrėjai, dainų šven
tės vaizdinės priemonės yra 
grynai jaunimo rankose, o ir 
prie kitų visų renginių visur 
yra jaunimo jėgos. 

- Ką įdomaus galYOjate 
šioje šventėje padaryti? 

- Komitetas labai teigia
mai nusiteikęs dirba darniai ir 
labai daug. Jau dabar planuo
ja įvairius renginius ieškoda
mas, kaip viską padaryti, kad 
būtų smagu, malonu daininin
kams ir visiems dalyviams. Nė 
vienas prašytas padėti nėra 
atsisakęs. Tus labai skatina or
ganizatorius dar daugiau ir 
energingiau dirbti. Jaučiasi 
kaip pavasaris - laukiam jo 
ateinant, ruošiam, pūrenam 
žemę, auginam pasėtas sėklas 
ir laukiam derliaus. Bus ir 
mums taip, kai rugsėjo mėnesį 
pradės rodytis pasėtų sėklų ir 
dirvos ruošim.o rezultatai. 

- Kiek užsiregistraYusių 
chorų? 

------ 1111111111111111111111 
RC>'V.A.L LEP.A.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 

- Užsiregistravusių yra 
apie 40 chorų, kiti kad ir ne
gausiai, bet kiekvienas daini
ninkas labai svarbus, nes iš jų 
ir susideda masė žmonių. 
Šventė tęsis 4 dienas: suva
žiuosim, susipažinsim, repe
tuosim, atsipalaiduosim ir 
sekmadienį po giesmių už
trauksim. dainą! 

- Kodėl turėčiau šioje iven-
„..:· "'-"' ·-··..:' HIJB-JJIUAH, 

- Visi paukšteliai miške 
gieda ir jeigu Dievas davė tą 
dainos - giesmės dovaną (o ją 
VISI turime), tai nuodėmė 
nedainuoti arba nedalyvauti 
šventėje. Kartu su visais ko
miteto nariais mes stengia
mės, kad po šventės visi grįžtų 
nešdamiesi šypseną veide ir 
džiaugsmą širdyje, kad jauni
mas ir vaikai norėtų ir vėl gtjž
ti ir dainuoti ir kad atsirastų 
žmogus, kuriam galėčiau per
duoti batutą. 

Linkime sėkmės vyr. va
dovei D. Viskontienei ir komi
teto nariams. 

Turonto lietuviai sugeba 
suruošti ypatingai gražius ren
ginius, todėl nekyla abejonių 
ir dėl ateinančios dainų šven
tės sėkmės, prie .kurios ir mes 
visi kviečiami jungtis, jeigu ne 
dainoje, tai remdami auko
mis, paskatinimais, dalyvau
dami šventiniuose renginiuo
se ir ypač pačioje šventėje. 

IATSIŲSTA PAMINĖTI 

PENSININKAS, JAV LB 
Socialinių reik.alų tarybos lei
džiamas dvi.mėnesinis žurna
las. Red. Danutė Bindokienė; 
administruoja Birutė Podie
nė. Adresas: 2711 W., 71st St., 
Chicago, IL, 60629. Prenume
rata Kanadoje - $25 metams. 

Australijos lietuvių orga· 
nizaciją-vienetų METRAŠTIS, 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimui; Tėviškės aidai lei
dinys 2009, liepos 1-6; laikrašti
nio formato 20 psl. spalvotomis 
nuotraukomis iliustruotas lei
dinys; redaktorė Marija Augus
tinienė. 



TLPK choro ''Daina'' 
pavasarinis koncertas 

Thronto lietuvi11 pensininkų klubo (TLPK) choras "Daina" savo Pavasarinio koncerto metu 
"V'dniaus rūm.11" menėje š.m. birielio 14 d. 

Pavasari, Thve mes šaukiam ūkanoj paklydt; -
Ateik į ie~, į namus, Wdin ateik, 
Tave mes šaukiam, Burtininke didis, 
1egu sausa obe/s šaka vėl zydi, 
Ir nuo dainų tesuskamba skliautai! 

Šiais Bernardo Brazdžionio eilėraščio Gy
vybės burtininkas žodžiais š.m. birželio 14 d. Tu
ronto "Vilniaus rūmų" menėje choras "Daina" 
pradėjo savo Pavasarinį koncertą. Pirmosios 
dainos Jau vaikystė nuskambėjo nuotaika pri
pildė visų pavasariškai atjaunėjusias širdis 
džiaugsmo, svajonių ir linksmybių. Skambių 
lietuviškų folklorinių dainų garsai suskambo 
visiems birželio mėn. varduvininkams: Anta
nams, Jonams, Petrams ... Sofija Dilkienė už
vedė smagią dainą Aš išėjau į darią, o choro 
senbūviai V. Poškaitis ir K. Pajaujis linksmai 
užtraukė Pjaun broliukal prie jų kas posmą 
vienas po kito rikiavosi skrybėlėti choro vyrai, 
kuriems akordeonu smagiai pritarė choro va
dovė L Turūtaitė. 

Dulkėtu vieškeliu, vingiais ir kalneliais 
Vladės ir Vytauto Strimaičių duetas mus nu
vedė į gimtinę. Kaip ir tas prie vartelių parimęs 
gluosnis, visi susikaupę klausėmės gerai pažįs
tamų, širdžiai brangių žodžių ir melodijos. 

'Ii'umpos pertraukėlės metu buvo prisi
minta 17 metų choro gyvavimo istorija. Nuo 
1994 m. chorui vadovauja muzikė L. Turūtaitė, 
kuri ir pasiūlė šį skambų vardą "Daina". V. 
Mašalo iškeltas šūkis "Kol mūsų norės klausy
tis, ir mes būsime pajėgūs - dainuosim" šian
dien susilaukė atsako - atjaunėjęs ir sustiprė
jęs choras "Daina" bei pilnutėlė žiūrovų salė. 
Prisiminėme iki šiol dainuojančius choro vete
ranus - D. Klibingaitienę, E. Firavičienę, D. 
Burokienę, V. ir V. Strimaičius, V. Poškaitį, J. 
Nešukaitį, V. Palilionį, V. Mašalą ir su džiaugs
mu pristatėme choro naujokus A. Cirušienę, 
S. Zimnickienę, R. Šimukėną, J. Laurinavičių, 
D. Mašalą, G. Stirbį. Daugelį vyrų pažįstame 
iš buvusio choro "Aras". 

Ir štai antroje koncerto dalyje prieš mus 
pasitempę, baltais švarkais pasidabinę choro 
vyrai ir visiems gerai žinomos dainos: Tu 
Lietuva, Nabucco, Olia beržai, Aras. Daug 
gražių žodžių buvo skirta Tėvo dienai. Mūsų 
tėčiai - mūsų pasididžiavimas, mūsų atrama -
patys graži.ausi padėkos žodžiai Jiems: Už Ta
vo meilę ir rūpestį ačlū, l ui duonos kąsnį, vai
kystę, šventes ... susiliejo su J. Laurinavičiaus ir 
V. Mašalo duetu Tėvo rankos. Ir ar galima su
rasti šiltesnius ir meilesnius žodžius mūsų tė
čiams nei šios dainos žodžiai: Rankos raildu
sios duoną ant stalo, l Rankos bėrusios grūdą 
rugių ... - švelniai pritariant chorui: Tėte, tėte, 
mielas tėve, atminimai vėl ies"lw Tavęs ... Ne vie
no žiūrovo akyse sublizgo ašaros, ne vieno pri
siminimuose iškilo mylimo žmogaus portretas. 

Buvo prisimintos ir pačios skaudžiausios 
lietuvių tautos akimirkos - tūkstančių žmonių 

trėmimai į Sibirą. Hamiltono lietuvių radijo 
laidų vedėja L. Stungevičienė perskaitė savo 
giminaičio eilėraštį, atsiųstą iš amžino įšalo 
žemės. 

Visiems, nespėjusiems "sudiev" ištarti, 
visiems patyrusiems siaubą ir mirtį, išgyve
nusiems baimę ir išsiskyrimą buvo skirta V. Si
mink.evičiaus daina Heivio sapnas. Choro va
dovė L. Turūtaitė labai profesionaliai į kon
certą įliejo ir solistų 
balsus. Dariaus Ma
šalo tenoras Miškų 
gėlė ir Vytauto Ma
šalo baritonas Santa 
Liučija tarsi susilie
jo į vieningą šeimy
ninę harmoniją -
liūdesys ir džiaugs
mas, nostalgija ir 
pasididžiavimas jau
dino žiūrovus. Cho
ro dzūkų Kazimiero 
Pajaujo ir naujokių Prie pianino choro va
Stasės ir Adelės trio dovė muz. L. Turūtaitė 
nuvedė mus į myli-
mą Dzūkiją, o klau-
santis dainų pynės Giminės, Tėviškė/e ir Kam
pel~ širdžiai brangus mes visi mintimis aplan
kėme gimtąsias Lietuvos vietas. 

Pavasarinio koncerto pabaigai parinkau 
monsinjoro Kazimiero Vasiliausk.o žodžius iš 
pamokslų knygos Šviesi vilties ivaigždė: "Kai 
gražu gamtoje ir žmogaus širdyje pabunda 
patys gražiausi jausmai! Turbūt sunku žmogui 
būti piktam, neapykantą, kerštą širdyje nešio
ti, kai saulutė taip skaisčiai šviečia, kai šalia 
Tuvęs gėlė žydi. Atrodo, kad kiekviena žydinti 
gėlė, kiekvienas išsprogęs medis Tuve kviečia 
žaliuoti, žydėti, mylėti..." Mylėti taip, kaip 
myli dainą mūsų choristai ir vadovė Lilija - su 
tikėjimu ir viltimi, su troškimu dirbti ir nuga
lėti. Ir tegul paskutinė Vėjo daina atpučia cho
ro ateinančiam sezonui naujų kūrybinių už
mojų, naujų dainų ir visokeriopos sėkmės! 

Po koncerto visi vaišinomės kava ir saldu
mynais, džiaugėmės, kad lietuviška daina ne
nutyla Kanadoje, išbandėme laimę turtingoje 
loterijoje, už kurios organizavimą esame dė
kingį Laimutei Mačionienei. 

Šeštadienį, birželio 20, savo koncertą 
choras "Daina" padovanojo Hamiltono žiūro
vams. Tikrai smagu po koncertų išgirsti daug 
nuoširdžių padėkos žodžių. Tik liūdnoka, kad 
dauguma žiūrovų vyresnio amžiaus žmonės. 
Suprantama, kad šilti orai vilioja jaunimą į 
gamtą, prie ežerų, į daugybę renginių ir pra
mogų įvairiose Kanados vietovėse. Bet suras
kime valandėlę ir lietuviškoms dainoms, mūsų 
senolių tradicijų prisiminimui, džiaukimės 
kartu, kad esame lietuviai. 

Laimutė Šimukėnienė, 
Mississauga, ON 

O mūs iventas /Utul'is'1ms iodi, l Kaip ramunė mūs žemėj prazydfs, /Ji gimtąją viensėdžių ir 
sodžių, / 1U skambėk stebuklingas ir didis! (B. Brudžionis) 
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TAUPOMOJI 
545KAITA 

"TFSA11 !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 
l metų iškeičiamas 1.15% 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.35% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.15% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 0.50% 

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

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 

l metų 1.20% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.10% 
4 metų 2.25% 
5 metų 2.75% 
l metų iškei~iamas 0.90% 
l metų JAV dolerių 0.85% 

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

1-------------i 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 

0.40% 
0.40% 
0.50% 
0.50% 
0.85% 
1.10% 
1.20% 
1.50% 
1.80% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

5 metų 
Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
3.50% 
3.75% 
4.00% 
4.50% 
5.00% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
1--pa_g_al_p_ar_e_ika_la_v_im_ą _____ -j 5 metų 

1.35% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.15% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9· 1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm·Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 

LIETUVIU KREDITO KOO PE RATYVAS PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO WSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 
3000 lietuvių sporto 

aikštėse 
8-ųjų pasaulio lietuvių 

žaidynių programoje iš viso 
buvo 25 sporto šakos. Birželio 
paskutinį savaitgalį įvairiose 
Vilniaus arenose varžėsi be
veik 3000 lietuvių, 521 jų - iš 
16 užsienio valstybių. 

Ekonominis sunkmetis 
apkarpė lietuvišką dvasią 
puoselėjančių sporto mėgėjų 
varžybų biudžetą, tačiau ne
nuslopino dalyvių entuziaz
mo, rašo Lietuvos rytas. Spor
to šventės kulminacija tapo 
atidarymo iškilmės šeštadienį, 
birželio 27, sostinės Kalnų 
parke. Ten žaidynių aukurą 
uždegė Sydney olimpiados 

nugalėtoja Daina Gudzinevi
čiūtė, o Arkikatedroje pa
šventintą vėliavą atnešė dar 
šeši Lietuvos olimpiniai čem
pionai. 

Gausiausiai delegacijai 
skirtas prizas buvo įteiktas 97 
sportininkus turintiems JAV 
atstovams, bet jų vadovas 
Laurynas Misevičius apdova
nojimą kilniai atidavė 95 atle
tus subūrusiems Kanados lie
tuviams. 

Pasaulio lietuvių sporto 
forume buvo nuspręsta, kad 
devintosios žaidynės bus su
rengtos 2013 metais - vėl Lie
tuvoje. (LR) 

Kanados lietuvių berniukų krepšinio komanda VIII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje laimėjo bronzos medalį. 
Kairėje - treneris Rimas Miečius Ntr. D. Puterienės 

Judėti reikia 
Kasdieniame gyvenime 

ne visi susiduria su sunkiu fi
ziniu darbu, aktyvia fizine 
veikla. Mūsų protėviai ar mū
sų seneliai kalvėse rankomis 
kalė geležį, kirto malkas, skal
dė akmenis ir dirbo daug kitų 
sunkių darbų. Šiandien, gali
ma sakyti, net ir kaimo žmo
gus išlaisvintas iš daugelio 
sunkių fizinių darbų. Tačiau 
judėti reikia - kitaip nebūsime 
sveiki ir darbingi. 

sios prigimties, grožio, tik
rumo. 

Prie judėjimo dar pridė
kime valgio saikingumą: val
gykime kuo įvairesnį maistą, 
nes su maistu organizmas gau
na apie 40 maistinių medžia
gų. Liaudies patarlė sako: li
kusį maisto kąsnį palikime ki
tam kartui. Tai ir bus receptas 
ne storėjimui, o lieknėjimui. 
Niekada nevalgykime kieto 
maisto neužsigėrę sulčių ar 
vandens. Jo atsigerkime prieš 
valgį. Mažiau saldumynų, tor
tų, kavučių su konjaku ... Jokių 
DIETŲ nesilaikykime, nes po 
jų svoris dar labiau auga. Už
tenka kontroliuoti apetitą ir 
maisto normą. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

• 

Svarbus laimėjimas 

NIKOLAS STAUSKAS (nuotraukoje 1-as iš d., nr. 5), birželio mėnesį dalyvavo "FIBA 
Americas" krepšinio rungtynėse Argentinoje. Jis buvo narys Kanados iki 16 m. vyrų krepšinio 
komandos (Canadian National Under 16 Men's team), ir jie Argentinoje laimėjo bronzos 
medalį. Prieš šias rungtynes komanda ilgai treniravosi kartu Toronte, dažnai su žymaus krepši
ninko Leo Rautinš pagalba. Laimėjusi šį medalį, Kanada dabar galės dalyvauti "FIBA World 
Championships" 2010 m. vasarą Hamburge, Vokietijoje. Kiekvienas pasaulio rajonas turėjo sa
vo FIBA rungtynes, o tik 3 valstybės iš kiekvieno rajono turės galimybę dalyvauti pasaulinėse 
rungtynėse. Tad šį medalį laimėti buvo labai svarbu! Nikolas ypatingai gerai žaidė prieš JAV 
(laimėjo "aukso medalį) nors ir pralaimėjo, jis įmetė daugiausia taškų iš visų JAV ir Kanados 
žaidėjų. Zaidimai buvo aprašyti Mississauga News ir Toronto Star. RMS 

Besiruošiant gyvenimui 
Tęsinys iš 26 nr. 

DOVILAS BUKAUSKAS 

Tik viena savaitė praėjo 
nuo paskutinio straipsnio, ta
čiau ji buvo Lietuvių išeivijos 
studentų stažuotės dalyviam 
smagi ir įspūdinga. Niūrus ir 
šlapias Vilniaus oras studentų 
veiklos neapstulbino. Šią sa
vaitę prie stažuojančių stu
dentų prisijungė du nauji da
lyviai - Aistis Juška iš JAV ir 
Livija Jonaitytė iš Kanados. 
Aistis pirmą dieną atskridęs 
nėrė į darbą, o Livijai teko 
dieną palaukti. Aistis studi
juoja buhalteriją, o Livija stu
dijuoja renginių ruošimą ir 
planavimą. 

Aisčiui iš pirmos dienos 
pradėjo rinktis įspūdžiai. Teko 
prisitaikyti prie Lietuvos SIM
kortelių pagrįstos nešiojamų 

telefonų sistemos. Telefoną 
susitvarkęs, Aistis pradėjo sa
vo darbą Vilniaus Antikva-

riato centre, kuriuo jis labai 
patenkintas. "Kadangi iki tre
čios dienos trūko kompiute
rio, aš iki tol skaičiau buhalte
rijos ir taksų vadovėlius lietu
vių kalba. Juos skaitydamas, 
pradėjau suprasti, kaip tarp
tautiniai buhalterijos ir taksų 
standartai suorganizuoti. Nau
jų žodžių savo sričiai skirtų iš
mokau". Kitiem studentam 
irgi kaupiasi įspūdžiai ir pro
fesinė patirtis. Medicinos stu
dentai, dirbantys Vilniaus uni
versiteto ligoninėje, kasdien 
stebi operacijas, kurias JAV 
arba Kanadoje tik po poros 
metų gautų matyti. 

Karolina Kličiūtė, kana
dietė medicinos studentė, gy
rėsi, kad ne tik gavo operaci
jas stebėti, bet ir su daktaru 
padiskutuoti apie Lietuvos 
medicinos sistemą. "Kadangi 
mokinuosi 'Minor in Social 
Science of Health', mes daž
nai kalbam, kaip reikia dau-

giau turėti profilaktinės prie
žiūros. Dr. Julius man pasa
kojo, kad Santariškių ligoni
nėje yra prevencinės kardio
logijos skyrius. Jisai manė, 
kad tai buvo durnystė leisti 
pinigus, kad sveiki pacientai 
ateitų sužinoti, kad jie sveiki. 
Dabar Kanadoje labai bando 
kiek daugiau profilaktinių 
programų įvesti. Yra tikrai 
pigiau iš anksto sustabdyti 
problemas, negu kad bandyti 
jas visas išgydyti". 

Algiui Kasniūnui, JAV 
medicinos studentui, paliko 
įspūdžius ir ligoninės dvasia, 
ir pačios operacijos. "Matome 
daug pacientų, ir senų, ir jau
nų, ir yra tikrai nuostabu ma
tyti, kaip liga bei nelaimės gali 
žmogų paveikti. Nors gal kar
tais sunku matyti žmones 
skausme, yra malonu žinoti, 
kad daktarai gali kaip nors 
jiems padėti. 

Nukelta į 13-tą psl. 

Kaip išvengti to mažo ju
dėjimo ligų? Pirmiausia reikia 
keisti gyvenseną, pasirinkti 
tam tikras judėjimo normas. 
Jeigu tik esate namų šeimi
ninkės ar jau išėjote į užtar
nautą poilsį ir namuose suka
tės lyg vijurkai, jums jokia bė
da negresia. Tačiau jei tik vos 
pavalgius sėdate prie televizo
riaus, toks "judėjimas" nepa
laikys ir nestiprins sveikatos, 
nesuteiks kūnui ir sielai stipry
bės, gyvastingumo. Žmogus 
turi būti veiklus, viskuo do
mėtis dar labiau, nei tada, kai 
vos bet ką užkandęs skubėjo 
darban. Juk lieka daugybė ne
užbaigtų, net nepradėtų dar
bų, neišsipildžiusių siekių, ku
riems dabar padaryti pats ge
riausias laikas! 

1'EDOS S1'EC/llLISTllS Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

Gamta ne visada atleidžia 
už fizinį tingumą, pasyvumą 
ar neveiklumą. Žmogaus 
poreikis judėti yra prigimti
nis. Kitaip neliks žmogiško-

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KUL O SKAUSMAI „ PĖDOS KAUSMAI 

•111- PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

111- NAGŲ DEFORMA IJO IR 

111- VI ·TI Ė JAUTRA IR 

HJRURGlN!S GYDYMAS 

111- SE lORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

• VAIKŲ EIS 0 

N • KLANDUMAJ 
+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISE OS SUTRlKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 
/#~:rnu TAI YMA RTOPEDINIAI 

l DĖKLAIS 

+ PRITMAM VI US 

PLANlNIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪ ĮRANKIAI 

LJGONJUS PRIJMAME: 
352 WI LSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ar Į namus 416-231-4937 



Besiruošiant 
• • gyven1mu1 

Atkelta iš 12-to psl. 

Operacijų visokių esam 
jau matę-navikai, kurie žmo
gaus kūną perima bei sulau
žytų kaulų ir perplėštų saus
gyslių taisymą". 

Raimundas Kazlauskas, 
JAV medicinos studentas, ste
bėjosi, kiek daktarai stengėsi 
stažuotajam padėti ir išaiškin
ti. "Daktarai mus labai priima 
ir bet kada kai gali, sustoja 
paaiškinti kokia vyksta opera
cija, kokia ten kūno dalis, kaip 
instrumentas veikia ir t. t." 
Raimundui irgi buvo įdomu 
stebėti, kaip daktarai, naujau
sios medicininės technologi
jos neturintys, vis vien gydę li
gonius. "Man nuostabu, kaip 
daktarai dažnai turi svarstyti 
ir diskutuoti, kad sugalvotų 
kaip ligonį gydyti. Kasdien 
daugiau ir daugiau galiu save 
ateityje matyti daktaru". 

Taurui Stočkui teko proga 
iš Vilniaus išvažiuoti ir kartu 
su kitais Lietuvos inžinieriais 
stebėti nusidėvėjusio tilto tai
symą. "Antradienį reikėjo 
anksti keltis ir eit į darbą. Mes 
tą dieną važiavom dvi valan
das į Saločius, 20 km į šiaurę 
nuo Panevėžio. Tas (Dariaus 
ir Girėno) tiltas išsilaikė per 
Antrąjį pasaulinį karą, bet bu
vo pagadintas. Buvo galima 
matyti dalis, kurios buvo ap
šaudytos ar išsprogdintos. Bu
vo labai įdomu žiūrėti, kaip 
tiltas yra taisomas ir matyti, 
kaip statyba veikia Lietuvoje". 

Psichologijos studentui 
Arui N aručiui darbo kiekis 
vaikų namuose padidėjo, bet 
užtat ir proga patirčiai padi
dėjo. Mokyklai pasibaigus, į 
vaikų namus atvyko naujų na
rių. "Vaikai dabar labai nori 

eiti į lauką, tai mes jiems pla
nuojame įvairius žaidimus ir 
veiklas. Per savaitę parodę ge
rą elgesį vaikai buvo leidžia
mi į kėgliavimą, ir dauguma 
jų labai laukė tos progos. Ke
letą vaikų išvažiavo šią savai
tę, bet tuo pačiu ir naujų atsi
rado. Mes stengėmės juos 
uungti į veiklą ir padėti jiems 
pabendrauti su kitais vaikais". 

Nepaisant to, kad Ginta
rei Radvilaitei darbas ne tiek 
sklandžiai sekėsi, jinai vis vien 
jaučiasi patirtimi praturtinta. 
Gintarė paliko savo darbą vai
kų teisės įstaigoj e, bet buvo iš 
karto sodinta prie darbo naš
laityne kartu su bendrasta
žuotoja Aista Kazlauskaite. 
"Šiandien vienas iš mano 
mėgstamų berniukų buvo įsū
nytas. Jis buvo motinos antras 
iš našlaityno įsūnytas vaikas, 
tai buvo malonu matyti, kad 
jis pateko į mylimą, užjaučian
čią šeimą. Mes su Aista irgi 
gavome stebėti fizinę terapiją. 
Vienam berniukui, Dariui, ce
rebrinį paralyžių gydę, o dar 
vienerių metų nesuėjusiai 
mergytei Adelei gydę širdį po 
operacijos". 

Net lietaus metu stažuo
tės dalyviam smagu ir įdomu 
dalyvauti stažuotėje. Kai savo 
darbovietėse neužsiėmę, stu
dentai gauna asmeniškai pa
tirti, kaip vyksta kasdieninis 
gyvenimas Lietuvos sostinėje. 
Visiem įdomu ir kasdienybes 
derinti su užsienietiškom. Kai 
kurie studentai kasdien eina į 
prekybos centrus "Maxima" 
arba "lkiukas" pirktis produk
tų maisto gamybai. Kiti kas
dien autobusais arba troleibu
sais važinėja į darbą kartu su 
Lietuvos vietiniais darbuo
tojais. (Bus daugiau) 

Dalis LISS programos dalyvių lankosi Trakuose 
Ntr. L. Jonaitytės 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Mokslo metų baigimo šventė 

Kalgaryje 

Baigėsi mokslo metai 
drauge, o Kalgario Vytauto 
Didžiojo lituanistinės mokyk
los 14 mokinių-vyresni, bran
desni ir stipresni. Mokslo me
tai buvo intensyvūs, įdomūs -
ne kartą vaikai rodė savo kū
rybiškumą ir galimybes. 

Mokslo metų baigimo 
šventei sugalvojau "Cirko 
linksmybių" tematiką. Pasku
tinės pamokos metu jaunieji 
mokiniai pasakojo, kokius 
žvėris esą matę cirke, kas 

Atrodo, kad lengva juos mė
tyti 

jiems labiausiai įsiminė, kokie 
pokštai ir linksmybės gali nu
tikti cirke. Šeštadienio popie
tę susirinkome pas Sylviją ir 
Tony Kasper sodyboje - suva
žiavo vaikai, tėvai, giminės, 
atvykę paviešėti Kanadon, šei
mininkų draugai - visi bend
ravo, šnekučiavosi. 

Pati, apsirengusi klouno 
atributika, pasitelkusi tėvelius 
pagalbon, sukviečiau visus ap
lankyti 10 cirko stotelių - su
dėlioti klouno paveikslą, lipti 
virve, įminti keletą mįslių, kil
noti svorelius, mėtyti kamuo
liukus, sugroti liūto Karaliaus 
orkestre, tapyti veidą ir kt. 

Smagiausia, kai vėliau 
vaikai apsikeitė su suaugusiai
siais vaidmenimis. Aplankius 
visas stoteles, mokyklos mo
kiniai buvo apdovanoti dizai
nerio Zigrido Tijūnėlio baigi
mo pažymėjimais, kuponais į 

"Siūlai, siūlai susivykit" 

Prizai iš klouno rankų 

Klouno portreto gamyba 

kino teatrą, drauge mokyto
jos įteikė mokinių žinių įver
tinimus. Ir tai dar ne viskas -
šiais metais mokiniai turėjo 
slaptas varžytuves-metų pra
džioje buvo paskelbta, kad 
mokiniai nepraleidę nė vienos 
pamokos ir joms pasiruošę, 
bus apdovanoti piniginiu pri
zu. 100 dol. prizą, kurį pado
vanoj o Elvyra ir Arvydas 
Krausai, išdalinome keletui 
mokinių - Rapolas R. ir Silvi
ja L. laimėjo po 40 dol., o 
Mantui Č. ir Erikui Š. atiteko 
paguodos prizai po 10 dol. 
Dėkui Krausams, šiuo metu 
keliaujantiems po Lietuvą. 

Vaikai žaidė tinklinį, fut-

bolą, merginos pynė vainikus, 
skaniai kvepėjo kepamos deš
relės ir sprandinė, aplink lau
žą bendravome su naujai į 
Kalgario lietuvių bendruome
nę įsijungusiomis dviem lietu
vių šeimomis. 

Beje, Violeta, puikiai iš
mananti etnokultūrą, sukvie
tė visus pažaisti keletą lietu
viškų žaidimų, tinkančių ir 
Joninėms, atkeliaujančioms 
tą naktį. 

Dėkui visiems, dalyvavu
siems šventėje, ir smagių vasa
ros nuotykių ... 

Aida Labanauskienė, 
Kalgario Vytauto Didžiojo 

lituanistinės mokyklos vedėja 
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Lietuvos miestai fotografijoje ĮVAIRIOS ZINIOS 

Katė pianistė 
Birželio 8 d. DELFI tinkla

lapyje (www.DELFI.It) pa
skelbta žinia apie katę pianistę 
ir jos koncertą Lietuvoje, kuris 
buvo aprašytas BBC. Reporta
žas apie fortepijonu skambi
nančią katę Norą ir lietuvio di
rigento Mindaugo Piečaičio 
"Catcerto" kūrinį Norai ir or
kestrui britų visuomeninio 
transliuotojo BBC tinklalapyje 
(ht!Į>://news.bbc.co.uk/2/hi{m d 
eptb/8087878.stm) birželio 8 d. 
nustelbė žinias apie rinkimų į 
Europos parlamentą rezulta
tus. Istorija apie katę vis isiverž
davo tarp "Tup Stories" naujie
nų. Interneto garsenybė ir tink
lalapio "You Tube" žvaigždė 
katė Nora gyvena ir groja forte
pijonu JAV-se. Jos įrašai jau iš
leisti DVD plokštelėje, o jos in
ternetiniame tinklalapyje jau 
rašoma apie "Catcerto" prem
jerą. Noros dalyvavimas kon
certe Klaipėdoje buvo virtualus 
- įrašyta katės partija buvo ro
dom.a ekrane. Inf. 

Dviejose nuotraukose - tūkstantmetis Lietuvos miestų paveldas: kairėje Grįstkeliai - geriausia 2008 m. nuotrauka; Pro arką -
geriausia šių metų balandiio mėn. nuotrauka (autorius - Vaidas) 

Dideli ir maži Lietuvos miestai, jų gatvės, šiuolaikiniai ir 
seni pastatai, tiltai ir kiemų arkos, pastatų puošybos detalės ir 
miesto medžiai ar tūkstantmetis akmens grindinys - visa tai 
fotografijoje įamžina šimtai mėgstančių fotografuoti. Lietuvos 
miestų statybos ir plėtros tinklalapyje vykstantis fotografijos 
konkursas parodo miestų pastatus, gatves, parkus ir kelius vi
siškai nauju, dažnai netikėtu žvilgsniu, įvairiais metų ar paros 

Mėnesių vardai 
SAUSIS - lietuviškas pa

vadinimas: Sausis - "sausas"; 
seni pavadinimai - siekis, vil
kų, rago; lotyniškas pavadini
mas - Januarius (ang. Janua
ry)- mėnuo, pavadintas J anu
so dievo garbei. J anusas - ro
mėnų atgimimo dievas, val
dantis saulėtekius ir saulėly
džius. Manyta, kad jis turėjo 
vieną veidą priekyje, o kitą už 
nugaros. 

VASARIS - lietuviškas 
pavadinimas: Vasaris-šiltasis 
žiemos mėnuo, "vasariškas"; 
seni pavadinimai - kovinis, 
ragutis, pridėtinis; lotyniškas 
pavadinimas - Februarius 
(ang. February)- mėnuo, pa
vadintas apsivalymo, atleidi
mo šventės Februa, vardu. 

KOVAS - lietuviškas pa
vadinimas: Kovas - mėnuo, 
kai parskrenda kovai; seni pa
vadinimai - balandų, karveli
nis, morčius; lotyniškas paw
dinimas - Martius ( ang. 
March) - mėnuo, pavadintas 
karo dievo Marso garbei. 

BALANDIS - lietuviškas 
pavadinimas: Balandis - ba
landžių mėnuo; seni pavadi
nimai - sultekis, Velykų, žie
dų; lotyniškas pavadinimas -
Aprilis (ang. Apri1) - mėnuo, 
pavadintas romėnų meilės 
deivės Afroditės garbei. Be to, 
mėnesio pavadinimas gali bū
ti siejamas ir su lotynišku žo
džiu "aperire" - "atverti", 
"atidaryti''. Reikšmė - mė
nuo, kai atsiveria gamta. 

GEGUŽĖ - lietuviškas 
pavadinimas: Gegužė - mė-

nuo, kai užkukuoja gegužė 
(gegutė); seni pavadinimai -
žiedis, sėmenis, sėtinis, gegu
žinis; lotyniškas pavadinimas 
-Maius (ang. May)-mėnuo, 
pavadintas deivės Majos, 
Merkuri.i.!lus motinos, garbei. 

BIRZELIS - lietuviškas 
pavadinimas: Birželis - mė
nuo, kai sužaliuoja berželiai; 
seni pavadinimai-visjavis, sė
jinis, jaunius, šienpjovys; loty
niškas pavadinimas - Junius 
(ang. June) - mėnuo, pava
dintas deivės Junonos garbei. 

LIEPA- lietuviškas pava
dinimas: Liepa - mėnuo, kai 
žydi liepos; seni pavadinimai 
- šienpjūtis, kirmėlius, pjūkis, 
pjaukjavis, liepinis; lotyniškas 
pavadinimas - Julius (ang. 
July) - mėnuo, pavadintas Ju
liaus Cezario garbei, mat jis 
buvo gimęs šį mėnesį. Mėnuo 
pradėtas taip vadinti 44 m. pr. 
Kr. iki Cezario valdymo ro
mėnų kalendoriuje šis mėnuo 
vadintas Quintilis. "Quintus" 
lotyniškai - "penktasis". 

RUGPJUTIS - lietuviš· 
kas pavadinimas: Rugpjūtis -
rugių pjūties metas; seni pa
vadinimai - degėsis, pjū
monies, pjūties; lotyniškas pa
vadinimas - Augustus ( ang. 
August) - mėnuo, pavadintas 
Cezario Augusto garbei po jo 
valdymo periodo. Mėnuo taip 
pradėtas vadinti 8 m. pr. Kr. 
Iki tol romėnų kalendoriuje 
mėnuo vadintas Sextilis. "Sex
tus" lotyniškai - "šeštasis". 

RUGSĖJIS - lietuviškas 
pavadinimas: Rugsėjis - rugių 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR y ...._,ux_..,, 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. O.LS OLIP 

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

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

laikais. Tinklalapyje konkurso dalyviai gali pasidalinti fotogra
favimo technikos, apšvietimo patirtimi, aptarti kiek.vieno fo
tografo darbus. 

Kiekvieną mėnesį, balsuojant internete, išrenkamas ge
riausiai įvertintas vaizdas, o metams pasibaigus - įdomiausia 
metų nuotrauka. Tuip kuriamas Lietuvos miestų ir miestelių 
daugiaveidis portretas, išliksiantis ateičiai. Inf. 

sėjos metas; seni pavadinimai 
- paukštlėkis, viesulinis, rujos, 
šilų; lotyniškas pavadinimas -
September (ang. September) 
- septintasis romėnų kalendo
riaus mėnuo. "Septem" loty
niškai - "septyni". 

SPALIS - lietuviškas pa
vadinimas: Spalis - spalių 
mušimo metas; lino šiaudo ša
pas; seni pavadinimai - lap
kritis, septintinis, vėlinis, visa
galis; lotyniškas pavadinimas 
- October ( ang. October)- aš
tuntasis romėnų kalendoriaus 
mėnuo. "Octo" lotyniškai -
"aštuntasis". 

LAPKRmS - lietuviškas 
pavadinimas: Lapkritis - lapų 
kritimo metas; seni pavadini
mai - lapkrėstys, gruodinis, 
vėlių; lotyniškas pavadinimas 
-November (ang. November) 
- devintasis romėnų kalendo-
riaus mėnuo. "Novem" loty
niškai - "devintas". 

GRUODIS - lietuviškas 
pavadinimas: Gruodis - kai 
žemę sukausto gruodas (sušą
la); seni pavadinimai - Ka
lėdų, siekis, sausinis, vilkinis; 
lotyniškas pavadinimas - De
cember ( ang. December)-de
šimtasis romėnų kalendoriaus 
mėnuo. "Decem" lotyniškai -
"dešimtas". Int 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

~<ES'''\ l ~l Ja\ S 
ART STUDIO 

PAMINKLAI 
+ granitas, bronza, medis 
+ nemokami paminklų projektai, 
konsultacijos 

+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

~w~.:iv~~ 

DENI.A.L C:::.A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. c41a> 763-5677 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

Q pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MSZ 2X3 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. liepos 8 ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. liepos a ir 22 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
8
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Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JLISLf sutelktas 5.03 min dol. Fondo 
pagrindi/lis kapitalas davė 3.42 m/11. do/. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lzuma11italinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"'V...AL LEP...AC:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

{j)jjdttauwm 6 F ARM 
Your Farm in the City 

\ Qn\at\O p y 0w 
fRES\'\ s~bett\eS ick OUI" n 

~\ta~ Also.„ 
~ • Green peas • Sugar snap peas 

• Snow peas • New potatoes 

• Beets 

P ick Y our (),. .• Hours 
Monday to Friday Saturday & Sunday 
8:00 am to 8:00 pm 7:00 am to 4:00 pm 

8100 Steeles Ave. East, Markham 
~ ~· 905-294-3275 

www.WhittamoresFarm.com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~·t(?-'.;:-~"""'li}~ .;./~:~-"'»<. 

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

(905) 333-5553 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

> dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 
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Apdainuojamas Tūkstantmetis 
Jurgis Didžiulis: "Patriotinės dainos vienija Lietuvos tautą" 

Netrukus pasirodys į muzi
kinį diską Lietuvos Tūkstantme
lio dainos sudėtos visų laikų 
gražiausios Lietuvos autorių 
bei atlikėjų dainos. "Tukio mu
zikinio rinkinio Lietuva dar ne
matė ir neregėjo", - vieningai 
sutaria atlikėjai, kurių kūriniai 
papuoš išliekamąją vertę turė
siantį tūkstantmečio simbolį. 
Kiekviename jubiliejiniame 
diske bus įdėtas ir gabalėlis gin
taro iš Baltijos jūros. 

Grupės "In Culto" vadovas 
Jurgis Didžiulis gimė ne Lietu
voje, tačiau puikiai prisimena 
save gražiausių patriotinių 
švenčių sūkuryje. "Mano sene
liai buvo labai aktyvūs išeiviai, 
kartu dalyvavome 'Dainų šven
tėje', tos emocijos širdyje išliku
sios iki pat šių dienų. Tūkstant
mečio tautiečių susitikimas -
labai svarbus kultūrinis reiški
nys, o gražiausių dainų rinkinys 
- kultūrinio reiškinio suveny
ras. Tukie renginiai, patriotinės 
dainos vienija Lietuvos tautą, tai 
vienas iš pagrindinių mūsų kul
tūros paveldų", - sako Jurgis. 

Jurgis Didžiulis 

Vilius iš grupės "Skamp" 
jsitikinęs, kad šis rinkinys taps 
puilia lietuviškos muzikos vizi
tine kortele. "Mes nusprendė
me, kad šiam rinkiniui labiau
siai tiks daina iš naujausio mūsų 
albumo, kuri vadinasi Ten, kur 
tu. Kadangi rinkinys, tikėtina, 

pateks į kiekvieno išeivio ran
kas, šią dainą skiriame visiems, 
kurie toli nuo tėvynės, toli nuo 
mylimų žmonių", - sako Vilius. 

Į muzikinį diską Lietuvos 
Tūkstantmečio dainos pateks 
Lietuvos scenos grando Stasio 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc., us. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužaloj imu, išieškojimas 
+ imigracija i Kanadą 
+ testamentų sudarymas 
+ pa l ikimų tvarkymas 
+ nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
+ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 T he Wcst Mali, 6th Floor, l hronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: \n~w.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacehmfirm.com 

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI? 
VERTA PAS/TARTI SU AGENTU! 

Alviia Zarembaitė 
Sales Representative 

416-461-9900 
416-461-9270 (Fax) 

azarembaite@trebnet.com 
840 Pape Avenue 

Toronto ON M4K 3T6 

www.royallepageurbanrealty.com 
0 Not intended to solicil properties currently listed for sale 

ITH MONUMENT CO. L m 
(nuo 1919 metų) 

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

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu kellaųjantiems Į ufsienĮ Ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 d.ienos meto. 

IŠNUOMOJAMOS 2 kabinos 
savaitėmis. Vieną kabiną gali
ma išnuomoti jau dabm; kitą -
nuo rugpjūfio l d. Tel. (705) 
429-4120 arba (705) 737-9101. 

Povilaičio daina Sulaukti nega
lėsiu. "Labai norėjau, kad į šį 
unikalų rinkinį patektų lietuvių 
autoriaus daina, o be to, ši dai
na - viena iš pirmųjų, kurią at
likau kartu su 'Nerijos' ansam
bliu", - sako artistas. 

Dainininkas įsitikinęs, kad 
šis muzikinis rinkinys - puiki 
do-vana. "Manau, ne tik kiek
vienas išeivis mielai tokį rinkinį 
parsivežtų i šalį, kurioje gyve
na, bet ir kiekvienas kolekci
ninkas galėtų didžiuotis savo 
namuose turėdamas geriausias 
tūkstantmečio dainas. O aš, 

manau, imsiu ir padovanosiu šį 
muzikinį rinkinį savo žmonai, 
juk kiekviename diske įdėtas 
gintaro gabalėlis - meilės Lie
tuvai ir artimiausiam žmogui 
atspindys", - sako S. Povilaitis. 

Tarp muzikiniame diske 
esančių šiuolaikinės estrados 
dainelių galėsite išgirsti ir pui
kiai pažįstamų, bet jau pasiilg
tų dainų, tokių kaip Tautiška 
giesmė, Ant kalno mūra~ Balno
kim, broliai, žirgus, Lietuva 
brangi. Inf. 

l 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

AUKOS l 
Šv. Jono lietuvių kapinią 

mašinų vajui aukojo: $300- l. 
Nacevičienė (a.a. Jono Nacevi
čiaus atminimui); $200 - R. Ce
lejewska. 

A.a. Michalinos Dausienės 
XVI mirties metinių (liepos 18 
d.) brangiam atminimui pa
gerbti. duktė Aldona Dausaitė
Empakerienė ir žentas Mečys 
Empakeris Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

PAREMKITE Twilka liburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu pallkimu. D anks· 
to dėkingi - TZ leUlqai 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukite kokyb6. 

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

(pr„ Ellans] 
Savininkas Jųrgls Kvlla~lvs 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Vasaros sekmadieninėms 
Mišioms Lietuvos kankinių 
šventovėje lomkose padėtos 
knygelės su Mišių atsakais ir 
keliomis visiems žinomomis 
giesmėmis. Skatiname visus 
Mišių dalyvius balsiai atsaki
nėti, kartu giedoti ir nelikti tik
tai Mišių Aukos stebėtojais. 

• Birželio 27, šeštadienį, 
Marta Rutkauskaitė susituokė 
su Marek Dymek. 

• Liepos 19, sekmadienį, 
Wasaga Beach Gerojo Ganyto
jo šventovėje Mišios bus ne 
10.30 v.r., bet 9.30 v.r., kad Mi
šias aukojantis prel. E. Putri
mas spėtų sugrįžti į "Kretingos" 
stovyklavietę ten aukojamoms 
Mišioms. Liepos 26, sekmadie
nį, Mišios bus vėl aukojamos 
įprastu laiku 10.30 v.r. Jas au
kos svečias kun. Gintaras Joni
kas, kuris šiuo metu darbuojasi 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje 
Ročesteryje. 

• Rugpjūčio 23, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Iškilmės bus 
pradedamos lauke prie Ka
nados kankinių šventovės 2.30 
v.p.p. Kryžiaus kelio ėjimu. Iš
pažinčių bus klausoma nuo 2 v. 
p.p. Iškilmingos Mišios švento
vėje bus 3 v.p.p. Po Mišių bus 
eisena prie lietuviškojo kry
žiaus, pastatyto Lietuvos kanki
nių garbei, ir maldos ten bus 
užbaigiamos Lietuvos himnu. 
Autobusas tą dieną į iškilmes 
išvažiuos iš Hamiltono 10.45 
v.r. ir sustos paimti maldininkų 
prie Prisikėlimo šventovės To
ronte 11.45 v.r. Norintieji va
žiuoti autobusu prašomi kuo 
greičiau registruotis pas Reginą 
Choromanskytę tel.l 905 527-
6440 arba Prisikėlimo parapijo
j e tel. 416 533-0621. Kelionės 
kaina autobusu $15. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Lithuanian Heritage ge
gužės-birželio numerį. Thipgi gali
ma įsigyti "Dainavos'~ vyrų vieneto 
garsaplokštę (CD) "Sešiese". 

• Mišios liepos 12, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę (XVI metinės); 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje liepos p, sekmad., 10.30 
v.r. už a.a. Zibutę Gvildytę
Reiner; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 11, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Juozą ir Placidą 
Vėžauskus. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Visi Pirmą Komuniją pri

ėmę berniukai ir mergaitės yra 
kviečiami sekmadieniais patar
nauti Mišiom, ypač 8 v.r. ir 
12.15 v.d. Mišioms yra reika
lingi patarnautojai ir skaityto
jai. Būtų gražu, jei tėveliai at
vežę vaikučius tarnauti Mi
šioms, sutiktų atlikti ir Mišių 
skaitinius. Kad būtų galima tin
kamai pasiruošti, ateinančio 
sekmadienio Mišių skaitinius 
galima ,gauti zakristijoj. 

• Zodis tarp mūsų liepos ir 
rugpjūčio knygelės yra padėtos 
šventovės prieangyje. Visus 
kviečiame jas įsigyti ir naudoti. 
Knygelės kaina $5. 

• Norinčius vykti autobusu 
į Midlando Kanados kankinių 
šventovę pagerbti Lietuvos 
kankinius rugpjūčio 23 d., pra
šom užsiregistruoti parapijoj 
kuo greičiau, kad KL Katalikų 
centras žinotų, ar reikės užsa
kyti daugiau autobusų. 

• Parapijos biblioteka va
saros metu yra atidaroma sykį 
per mėnesį. Biblioteka bus ati
daryta rugpjūčio 2 d., nuo 10 
v.r. iki 12 v.d. 

• Vedyboms pasiruošimas, 
pagal Toronto arkivyskupijos 
nuostatus, turi būti pradėtas 
bent metus prieš vedybų datą. 
Parapijos klebonas turi teisę, 
reikalui esant, tą laiką sutrum
pinti. Kūdikių krikštas yra at
liekamas susitarus dėl datos ir 
pasiruošimo su kūdikio tėvais. 

• Pagal Londono lietuvių 
aptarnavimo tvarkaraštį, kurį 
paruošia Kanados lietuvių ku
nigų vienybės pirmininkas kun. 
Vytas Staškevičius, Prisikėlimo 
parapijai skirti liepos 19 ir ~6 d. 
sekmadieniai. Kun. Jonas Silei
ka, OFM, atlieka visus Prisikė
limo parapijai paskirtus sekma
dienius. 

• Liepos 5 d. Mišiomis ir 
vėliavų pakėlimu prasidėjo ang
liškai kalbančių lietuvių kilmės 
vaikų stovykla, kurioje stovyk
lauja 100 vaikų, juos prižiūri 40 
vadovų. Stovyklos komend!l-n
tai yra B. Cottreau ir A. Ze
maitis. Pirmą savaitę kapeliono 
pareigas eina pranciškonas iš 
Singapore kun. Antanas Cho, 
OFM, jam talkina diakonai, bu
vę kapeliono mokslo draugai 
Antanas Blužas, OFM, ir Alvy
das Virbalis, OFM. Sveikatos 
reikalus prižiūri gailestingoji 
sesuo Rasa (Simanavičiūtė) 

Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį, liepos 12, 
pamaldos 11.15 v.r., kurias ves 
Paulius Kravecas. Sekmadienį, 
liepos 19, pamaldų nebus. 

Slaugos namų žinios 
• A.a. vaistininko Jono 

Margio atminimui pagerbti, 
Labdaros slaugos namams au
kojo: $100 - dr. J.L. Yč!!-i; $50 -
A. Valadkienė. A.a. Z. Gvil
dytės-Reiner atminimui pa
gerbti $200 aukojo dr. J.L. 
Yčai. A.a. G. Butkienės atmini
mui pagerbti $100 aukojo dr. J. 
L. Yčai; $50 - H.G. Lapai, J.D. 
Noreikos. A.a. Liudo Vyšniaus
ko 10 metų mirties atminimui 
pagerbti $300 aukojo G. Vyš
niauskienė. A.a. Irenos Amb
raškienės atminimui pagerbti 
$100 aukojo S. Draugelis. Lab
daros slaugos namų valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visų gyven
tojų vardu aukotojams už jų 
dosnumą. Inf. 

PADĖKA 
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visoms energingoms ir iš
radingoms rengėjoms, mums 
suruošusioms tokį puikų jaukų 
bei linksmą mergv~arį: Aušrai 
Karkienei, Reginai Sileikienei, 
Adrianai Karkaitei-Verbylienei, 
Rimai Mačikūnaitei, Pragna 
Desai ir Caroline Paterson. 
Ačiū taip pat visoms mieloms 
viešnioms, kurios pobūvio metu 
prisidėjote savo aktyviu įsijun
gimu bei dosniomis dovanowis. 
Dėkojame muz. Audronei Sar
pytei už smuikavimą, smagio
mis melodijomis praturtinusią 
tokią gražią popietę. Jūsų įvai
riais būdais išreikštas nuoširdu
mas mus lydės ir stiprins žen
giant į bendrą gyvenimo kelią. 

Dėkingi - Vika. Ross ir 
Harald Seemann 

IEŠKOME MOTERS, kuri gy
ventų kartu ir prižiūrėtų 2 se
nesnio amžiaus žmones. Skam
binti Zitai tel. 905 383-4593 ir 
palikti žinutę. 

Tėviškės žiburių paskutinis 
numeris prieš atostogas bus lie
pos 28 d. Po atostogų pirmas 
numeris išeis rugpjūčio 25 d. 

Chomyc, vyriausia šeimininkė 
yra E. Houle. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 12: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Algį Stankų-Saulaitį; 10.45 v.r. 
už a.a. dr. Aldoną Užupienę
Lukienę, už a.a. Oną Grigara
vičienę, už a.a. Ireną ir Bronių 
Ardavičius; 12.15 v.d. už a.a. 
Jeronimą Pleinį. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje liepos 5 d. Mišias atnašavo kleb. 
kun. G. Mieldažis. Jam asistavo klierikas S. Roy. Po Mišių dau
guma dalyvavusių rinkosi į parapijos salę laukti antros popietės 
valandos, kad galėtų su kitais tautiečiais apjuosti žemės rutulį 
Tautos himnu. Artinantis antrai valandai prisirinko daugiau 
kaip šimtas asmenų: vaikų, suaugusių ir senelių a~t šve~tovės 
laiptų su vėliavomis. Nors nebuvo da~gll:mos c~ons!~h HI~n~~ 
skambėjo puikiai. Visus filmavo Damehus Staskev1cms. Iskih 
nuotaika neišblėso vėl nusileidus į salę: skambėjo patriotinės 
dainos, putojo šampanas. Visi gardžiavosi Montrealio Lietuvių 
bendruomenės pirmininkės Silvijos Staškevičienės ir Alice 
Skrupskelis bei Jessica Stevenson ir garbės konsulo Arūno 
Staškevičiaus paruoštomis vaišėmis. Džiugu buvo matyti ir daly
vaujančių naujausių ateivių veidus. 

Vaiko tėviškės namams Alfredo Puzarausko atminimui $100 
aukojo Justas Kibirkštis; po $50 - Genovaitė Kudžmienė ir 
Izidorius Mališka. 

A.a. Elizabeth Baltutis-Tanona, 83 m. amžiaus, mirė birže
lio 19 d. Laidotuvių Mišias Aušros Vartų šventovėje atnašavo 
kun. G. Mieldažis liepos 4, šeštadienį. Liko du sūnūs su žmono
mis, keturi vaikaičiai, viena pravaikaitė ir kiti artimieji. Vyras 
Jan mirė seniau. D~ 

Sv. Kazimiero parapija 
Anne Zvingelaitė-Kreivienė, Šv. Kazimiero parapijos na

rė, atšventė savo 104 metų gimtadienį liepos 6 d. Ji buvo daugelį 
metų Šv. Elzbietos draugijos pirmininkė. Sveikiname mūsų vy
riausią parapijietę. 

Šv. Onos draugijos atlaidai- sekmadienį, liepos 26. Narės 
ir svečiai kviečiami dalyvauti šv. Mišiose ir pietuose. 

Šv. Elzbietos draugija 90 metų jubiliejų atšvęs sekmadienį, 
rugsėjo 20. Prašome pasižymėti šią datą kalendoriuje. VL 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
113_: 514-286- 1985 'P\X: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Slaugos namų gyventojams 
yra reikalinga vieną ~ieną per 
savaitę PLAUKŲ SUKUO
TOJA/ KIRPĖJA, lietuvė mo
teris su tinkamais dokumen
tais ir apdrauda. Nuo rug
pjūčio l-mos reikalinga kėdė 
ir plaukų džiovintuvas. Dėl 
informacijos prašom kreiptis 
į administratorių Eric Harela 
416 232-2112 ext. 401, arba 
siųsti reziume - administ 
rator@labdara.ca 
L_~~~~~~~~~~~ 

FAX: (514) 766-1349 

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

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 




