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Tamsioji sukaktis 
Jau prabėgo 70 metų nuo to laiko, kai prasidėjo Antrasis 

pasaulinis karas. Baisių žudynių ir neteisybių patyrusi 
žmonija nedaug iš to pasimokė - ji nerami ir toliau. Naujos 
kartos, naujos idėjos ir grubūs nesutarimai kuria naujus ka
ro židinius, kurie dažniausiai paliečia ir nekaltus žmones. 

A NTROJO pasaulinio karo išvakarėse išryškėjo 
pribrendęs jėgos garbinimo kultas, rėksmingomis 
prakalbomis ir skambiais šūkiais diegiamas net ir 

tiems, kurie buvo pasiryžę išlikti neutralūs. Ir žodžiai, ir 
veiksmai aiškiai rodė, kad ruošiamasi jėgų išbandymui, nes 
kam gi kitam būtų galėjusi tikti milžiniška ginkluotė, ruošta 
kaip priemonė skelbiamoms idėjoms įgyvendinti. Buvo su
sidaręs trenkiantis įspūdis, kad viena iš tų abiejų diktatūri
nio režimo jėgų privers visą Europą, o vėliau gal ir visą pa
saulį, jai paklusti. Visiems kitiems buvo paliktas pasirinki
mas, su kuria jėga ir idėja eiti. Lietuva, nors jai ir buvo siū
lyta kariniu būdu atsiimti Vilnių, paskelbė neutralumą, pa
sitikėdama pasirašytomis sutartimis ir kitokiais pažadais. O 
tuo tarpu nacis Ribbentropas ir komunistas Molotovas sa
vo ateities planų vykdymui pasirašinėjo slaptus dokumen
tus, pagal kuriuos buvo sutarta pasidalinti Baltijos kraštus. 
Tai įvyko 1939 m. rugpjūčio 23 dieną. Vėliau ta data buvo 
tiksliai pavadinta Juodojo kaspino diena, nes ją minint ir 
pabrėžiant nacių - bolševikų klastą, estų, latvių ir lietuvių 
tautinės vėliavos būdavo perrišamos juodais kaspinais. Ši
tokiais išoriniais būdais paženklinti minėjimai vyksta ir to
liau, bet jau džiugiai nušviesti ir vienybę bei laisvę išreiš
kiančiais Baltijos kelio renginiais, kaip tik tą pačią dieną ir 
šiemet jau jubiliejiniais, minint to nepaprasto istorinio įvy
kio 20-metį. Visa tai turėtų tęstis ir ateinančioms kartoms 
rodyti jėgos kuriamų neteisybių beprotiškumą ir jo padari
nius. Rugpjūčio 23-ioji, kaip ypatinga ir daug pasakanti die
na turėtų būti įtraukta į tautinio auklėjimo programas mo
kyklose, kad liktų gyva ir nenueitų per anksti į archyvus. 

B ALTIEČIŲ tragedija turėtų visam pasauliui nuola
tos rodyti, kokios trapios būna sutartys, kaip greitai 
vadinamieji gerieji santykiai su kaimynais gali keistis 

prasiveržus jėgos politikai ir jos garbinimui nebeturint jo
kio kito pasirinkimo. Toji tragedija turėtų mokyti būti pasi
ruošusiems ir pralaimėjus išlikti dvasiškai stipriems. Tačiau 
įsidėmėtina - su baltąja vėliava niekada neskubėti. Išanksti
nis, per greitas fizinis pasidavimas dažniausiai sulaužo ir 
dvasią. Tik nebegalint atsilaikyti po gynybos - dalykas kitas. 
Anuomet lenkai ir suomiai kariavo, pralaimėjo, bet pasi
priešinimo mūšiai liko svarbiu indėliu kuriant iš naujo sa
vas valstybes. Pralaimėjimo auka gali tapti laimėjimo užtik
rinimu. Baltiečių pasitikėjimas ir nelemtas taikstymasis, pa
siduodant aiškiai apgaulei ir priešo surežisuotai eigai, lais
vės kovų bylą apsunkino, o mūsų, lietuvių, atveju - net ir 
dešimtmetį trukęs pavėluotas karinis pasipriešinimas ne
daug ką begalėjo pakeisti. Išvada aiški: jei kas jės;a bando 
atimti tau laisvę, tuo pačiu būdu turi ją ir gelbėti. Sių dienų 
liepsnojantys karo židiniai aiškiai rodo, kaip tai daroma. Ti
kėtina, kad Europa savo ilgamečius nesutarimus ir karus 
yra baigusi. Buvusieji priešai Prancūzija-Vokietija, Rusija
Vokietija, Italija-Austrija, net jau ir Lietuva-Lenkija šian
dien nebeturi nei teritorinių, nei kitokių rimtesnių ginčų, 
kad reikėtų griebtis karinės jėgos. Šiandien ieškoma būdų, 
kaip suartėti, bendrauti. Be to, ir pavienių žmonių pavaldu
mo sąvoka atsidūrė kitoj plotmėj - niekas nebenori mirti už 
tuos, kurie patys vengia kovos. Pasikeitė ir karinė struktūra. 
Tačiau niekas nepanaikino tikslų. Suderinti juos vargu ar 
~us kada įmanoma? Kas vienam per daug, kitam per mažai. 
Sito normavimui jau reikėtų kitokių priemonių. CS 
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Baltijos kelias - vieningai su
jungtų rankų grandinė nuo 
Vilniaus iki Talino skelbė pa
sauliui okupuotų baltiečių 
apsisprendimą žengti į laisvę 
1989 m. rugpjūčio 23 dieną. 
Viršuje - Vytautas Landsber
gis su žmona Gražina ir skau
tais ties Vilniaus katedra; 
Baltijos kelio emblema ir tri
jų Baltijos sąjūdžių vienybė; 
dešinėj - ir vaikai, ir senelės 
žygyje už laisvę 

Ntrs. iš V. Landsbergio kny
gos Lūžis ir seimo archyvų 

Tryliktasis PLB seimas (III) 
Seimo trečioji diena - pilietybės problemos pabrėžimas 

ir gairės naujai išrinktai Valdybai 

Dviguba pilietybė - politinė, 

o ne teisinė problema 

Paskutinė, trečioji, PLB 
XIII seimo diena pradėta svars
tymais apie pilietybės proble
mą. Tiksliau, dar kartą pri
minta, kaip pilietybės klausi
mas virto klampia problema 
ir pristatyta vizija, kaip reikė
tų ieškoti išeities. 

Pasak Reginos N arušie
nės, klausimas apie tai, kas 
gali pretenduoti į LR piliety
bę, iškilo nuo pat Nepriklau
somybės atkūrimo. Daug dis
kusijų būta ir tada, kai buvo 
rašoma LR Konstitucija. R. 
Narušienė tvirtina jau tada 
klaususi, ką reiškia Konstitu
cijos žodžiai "atskiri atvejai". 
Atsakymas buvo: tai bus atve
jai, kuriuos numatys Piliety
bės įstatymas. Iš tiesų, šiame 

įstatyme buvo bandoma nuro
dyti LR pilietybės įgijimo sąly
gas. Vėliau jos buvo taisomos, 
tobulinamos. Galiausiai, re
gis, buvo pasiektas visus tenki
nęs kompromisas. 

Tačiau 2006 metų lapkritį 
buvo paskelbtas Konstitucinio 
teismo sprendimas, kuris dau
gelį šokiravo. R. N arušienės 
tvirtinimu, KT ne tiek išaiški
no Konstituciją, kiek savava
liškai ją pakeitė - buvo pridė
ta "ypatingai retais atskirais 
atvejais". Pasak advokate 
daugelį metų dirbančios R. 
N arušienės, apmaudu tai, jog, 
peržiūrėjus KT svarstymų me
džiagą, susidaro įspūdis, jog 
teisėjams nebuvo pateikta la
bai svarbi informacija, niekas 
nebandė siūlyti nuoseklius 
kontrargumentus. 

Įvyko savotiška tyli revo
liucija, kurios padarinys - be
veik trečdalis tautos neteko 
pilietybės. 

PLB ėmėsi iniciatyvos gel
bėti būklę. Tačiau tai labai 
sunkiai sekėsi. Prezidentas 
Valdas Adamkus buvo subū
ręs darbo grupę, kurios darbe 
PLB atstovai nedalyvavo. Ši 
grupė pasiūlė keistą sprendi
mą: esą vietoj pilietybės už
sienio lietuviai galėtų preten
duoti į kažkokį "ypatingą sta
tusą". Su tuo PLB kategoriš
kai nesutiko. Tada buvo su
kurta darbo grupė seime. Joje 
būta įvairių nuomonių, tačiau, 
pasak R. N arušienės, daug pa
laikymo sulaukta iš dabartinio 
premjero Andriaus Kubiliaus. 

Nukeltai 11-ą psl. 
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Gyvenimas, skirtas 
Bažnyčiai ir žmonėms 

A.a. kuo. R. Repšys (1950-2009) 

Lietuvių tikinčiųjų bendruomenę šių metų liepos 28 d. 
pasiekė skaudi žinia. Gelbėdamas skęstanttiį, žuvo Detroito 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administratorius kunigas 
Ričardas Repšys, priklausęs Kauno arkivyskupijai. Katalikų 
bažnyčia ir visuomenė neteko darbš
taus tarnautojo ir tauraus, nesavanau
diško žmogaus, savo gyvenimą pasky
rusio katalikybės idealų stiprinimui ir 
kartu visuomenės tarnystei. 

Kunigas Ričardas Repšys gimė 
1950 m. kovo 16 d. Kaune, mokėsi 
Kauno 22-ojoje vidurinėje mokykloje. 
Ją baigęs, 1968 m. įstojo į Kauno poli
technikos institutą - laivų statybos 
specialybę, tačiau šių studijų nebaigė. 

1970 m. pradėjo ekonomikos studijas 
Vilniaus universiteto Kauno vakariniame skyriuje, bet tuo 
metu jam pačiam pradėjo ryškėti tikrasis pašaukimas - kuni
gystė. Sovietų saugumui užkirtus kelią oficialiai įstoti į 
kunigų seminariją, Ričardas Repšys 1975 m. tapo pogrindžio 
seminarijos studentu ir pradėjo dirbti Kulautuvos parapijos 
zakristijonu. 1980 m. R. Repšys įstojo į Marijonų kongre
gaciją ir pradėjo joje naujokynę, po metų buvo įšventintas, 
trejus metus dirbo Seduvoje. Taip pat jam yra tekę dirbti mi
sijose tarp Pavalgio vokiečių katalikų bei Armėnijoje tarp 
armėnų katalikų. Kelerius metus kunigas talkino Alytuje ku
nigui P. Račiūnui. 

1989 m. jis buvo išsiųstas į JAV, į Čikagos Marijonų pro
vinciją dirbti "Draugo" redakcijoje, o 1991 m. perkeltas į 
Londono Šv. Kazimiero lietuvių parapiją. Yra buvęs (1992) 
Vokietijoje lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje kapelionu. 
Septynerius metus dirbo Tabariškių parapijos klebonu. 1999 
m. vasarį jis perkeltas į Marijampolės marijonų vienuolyną 
ir paskirtas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos 
vikaru. Kun. R. Repšys taip pat ėjo ir Vilkaviškio vyskupijos 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos dvasios 
tėvo pareigas. Vėliau buvo paskirtas Lietuvos šv. Jurgio Ma
rijonų provincijos naujokyno magistru. 2001 m. kovą kuni
gas Ričardas buvo išleistas dirbti Kauno arkivyskupijoje. Ten 
jis buvo paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos kunigu 
bendradarbiu vikaro teisėmis, buvo katechetikos centro 
vadovu, Šeimos centro dvasios vadu. Kiek vėliau jam buvo 
leista išvykti į Didžiąją Britaniją, Kembridžą, rengtis eduko
logijos doktorantūrai. Jam ten esant, liko neužimta Detroito 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebono vieta. Nuo 2004 
m iki nelaimingo atsitikimo R. Repšys dirbo šios parapijos 
administratoriumi. 

Visas jam skirtas pareigas kun. R. Repšys atliko stropiai 
ir rūpestingai. Tikinčiųjų buvo mylimas už savo švelnų būdą, 
prieinamumą, sugebėjimą patraukliai ir įtikinamai aiškinti 
tikėjimo tiesas. 

A.a. kun. Ričardas Repšys rugpjūčio 10 dieną palaidotas 
Kauno Gerojo Ganytojo šventovės šventoriuje. Inf. 
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Paminėtos prof. C. Kudabos 
7 5-osios gimimo metinės 

Seimas liepos 21 d. iškil
mingai paminėjo Aukščiau
siosios tarybos -Atkuriamojo 
seimo deputato, Nepriklauso
mybės akto signataro Česlovo 
Kudabos 75-ąsias gimimo me
tines. Prisiminimais apie ko
legą pasidalino Nepriklauso
mybės akto signataras, seimo 
narys Vytenis Povilas Andriu
kaitis, Aukščiausiosios tary
bos -Atkuriamojo seimo de
putatas Stasys Kašauskas. Ne
priklausomybės akto signa
tarė Birutė Valionytė Č. Ku
dabos dukrai ir vaikaičiui įtei
kė Signatarų klubo plaketę. 

Č. Kudaba gimė 1934 m. 
liepos 24 d. Ignalinos raj., 
Tverečiaus valsčiuje, Vaicie
kave. 1959 m. baigė Vilniaus 
valstybinį universitetą, įgy
damas geografo specialybę. 
Jis buvo geografijos mokslų 
daktaras, profesorius, Vil
niaus universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto dekanas. 
Prof. Č. Kudaba buvo Lietu
vos geografijos atlaso moks
linės komisijos pirmininkas. 
Universitete prof. Č. Kudaba 
dėstė 32 disciplinų paskaitas. 
Svarbiausia prof. C. Kudabos 
mokslo darbų sritis - Lietuvos 
ledyninis reljefas. Šia tema 
yra parašęs abi disertacijas, 
paskelbęs monografiją, apie 
100 mokslinių straipsnių. Už 
mokslinius darbus tiriant le-

v 

c!Yninį Lietuvos reljefą prof. 
C. Kudabai 1984 m. paskirta 
vals~binė premija. 

C. Kudaba visą laiką do
mėjosi gamtos apsauga, kul
tūros istorija, kraštotyra. Nuo 

A.a. prof. Česlovas Kudaba 

1968 m. iki mirties buvo Lie
tuvos žurnalistų sąjungos na
rys. Č. Kudaba buvo aktyvus 
Lietuvos ir Vilniaus gamtos 
apsaugos draugijų tarybų na
rys, Kraštotyros draugijos 
centro tarybos narys ir Vil
niaus miesto skyriaus vado
vas, Mažvydo knygos bičiulių 
draugijos vadovas ir siela. 
Gamtos bei kultūros klausi
mais skaitė paskaitas "Žini
jos" draugijoje, keletą metų 
vadovavo šios draugijos moks-
1 ų apie Žemę respublikinei 
tarybai. 1987 m. išrinktas Lie-

tuvos kultūros fondo valdybos 
pirmininku. 

1988-1990 m. - Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio inicia
tyvinės grupės ir Sąjūdžio sei
mo tarybos narys. Nuo 1991 
m. iki mirties -Atviros Lietu
vos fondo (ALF) pirmininkas. 
1990 m. vasario 24 d. išrinktas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios tarybos deputatu. Dirbo 
gamtos apsaugos komisijoje. 
Priklausė Sąjūdžio centro 
frakcijai. 

Yra parašęs 13 knygų ir 
parengęs su bendradarbiais 
31 atskirą leidinį. Profesorius 
paskelbė 1944 straipsnius, iš 
jų 275 kitomis kalbomis. Už 
dalyvavimą renkant medžiagą 
ir ruošiant kraštotyros mono
grafijų ciklą Č. Kudabai po 
mirties 1993 m. paskirta vals
tybinė J. Basanavičiaus pre
mija, 1993 m. Lietuvos žur
nalistų sąjungos prezidiumas 
paskyrė V. Kudirkos premiją 
už knygą Septyni keliai iš Jttzr
nių, 1994 m. apdovanotas V. 
Adamkaus premija už dide
lius darbus Lietuvos gamtos 
apsaugai, 1999 m. paskirta 
Miko ir Kipro Petrauskų var
do premija už straipsnius apie 
Ignalinos kraštą. 

Č. Kudaba mirė 1993 m. 
vasario 19 d. Palaidotas Vil
niaus miesto Karveliškių kapi
nėse. Inf. 

Sventojo Brunono gatvė Vilniuje 
ESTELA MAŽONAITĖ, 

TS-LKD atstovė spaudai 

Seimo narys Emanuelis 
Zingeris š.m. kovo mėnesį 
kreipėsi į Vilniaus miesto savi
valdybę prašydamas pritarti, 
kad viena iš Vilniaus miesto 
gatvių, o galbūt netgi ir kokia 
aikštė būtų pavadinta Bonifa
co Brunono vardu. "Neleng
vais 2009 metais minime Lie
tuvos 1000-metį. Ta proga pri
simename ir Vilniaus arkivys
kupijos globėją, vienuolį be
nediktiną, imperatoriaus ka
eelioną, misijų arkivyskupą, 
Sv. Romos imperatorių Oto
no Ill bei Henriko 11 politikos 
vykdytoją, kankinį ir Katalikų 
Bažnyčios šventąjį kankinį 
Brunoną Bonifacą Kverfur
tietį (gimęs apie 974 - miręs 
1009)", - sako pasiūlymo au
torius Emanuelis Zingeris. 

XI š. pr. vokiečių rašyti
niame šaltinyje - Kvedlinbur
go metraščiuose yra toks įra
šas: "1009 metais šventasis 
Brunonas, kuris vadinamas 
Bonifacijus, arkivyskupas ir 
vienuolis, antrais savo atsiver
timo metais, Rusios ir Lie
tuvos (Lituae) pasienyje pa
gonių trenktas į galvą, su 18 
saviškių kovo 9 dieną nukelia
vo į dangų". 

"Nors sėkmingai prasi
dėjusi šv. Brunono misija bai
gėsi tragiškai - atskirai gy-

venantis "karaliaus" Netime- Jaunojo šventovę, kur vienoje 
ro brolis Zebedenas, išgirdęs iš freskų "Tautos, žengiančios 
apie krikštą, nukirto šv. Bru- prie Kryžiaus" yra pavaizduo
nonui galvą ir išžudė visus pa- ta Lietuva. Freskos fragmente 
lydavus - jei ne jo kankinystė vaizduojamos krikščionybės 
ir mirtis už Šventraščio tiesas, link jojančios tautos. Tuo tar-

Freska "Tautos, žengiančios prie Kryžiaus" Šv. Petro Jaunojo 
šventovėje, Strasburge 

nebūtų pirmą kartą paminė

tas Lietuvos vardas 1009 me
tais", - sako seimo narys E. 
Zingeris. Šiandien Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba 
priėmė nutarimą dėl Šventojo 
Brunono įamžinimo pavadi
nant vieną iš Vilniaus miesto 
Senamiesčio seniūnijoje esan
čių gatvių jo vardu. 

Jau nuo 1993 m. Emanue
lis Zingeris lankydamasis 
Strasburgo mieste kiekvieną 
kartą aplankydavo Šv. Petro 

pu vėliausiai krikščionybę pri
ėmusios tautos, tarp kurių ir 
Lietuva, prie Kryžiaus žengia 
pėsčiomis. "Norėtųsi, kad 
XXI š. Lietuva nebūtų viena 
iš paskutiniųjų esminių verty
bių puoselėjimo prasme, net 
ir krizės metu", - sako seimo 
narys E. Zingeris. 

"Susitaikymas su praeiti
mi ir Europos krikščioniško
sios civilizacijos pavertimo 
savąja yra dabartinės Lietuvos 
brandos ženklas". 



Europos atmintyje -
Baltijos kelias 

Lietuvos respublikos sei
mas šiuos metus paskelbė Bal
tijos kelio 20-mečio metais. 
Rugpjūčio 23-oji, kuri dabar 
oficialiai minima kaip Juodo
jo kaspino diena, Lietuvoje 
nuo šiol bus vadinama Euro
pos diena stalinizmo ir naciz
mo aukoms atminti ir Baltijos 
kelio diena. 

Seimas liepos 22 d. pri
ėmė atitinkamą Atmintinų 
dienų įstatymo pataisą. 

Rugpjūčio 23-ąją, kada 
minimas Europą padalijęs 
Molotovo-Ribbentropo pak
tas, pavadinti Europos diena 
stalinizmo ir nacizmo aukoms 
atminti yra paraginęs Euro
pos parlamentas, tam pritarė 
ir Vilniuje posėdžiavusi Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijos (ESBO) 
Parlamentinė asamblėja. 

Kaimyninės Latvijos sei
mas rugpjūčio 23-ąją taip pat 
paskelbė Stalinizmo ir na
cizmo aukų atminimo diena. 

Nacizmo ir stalinizmo nu
sikaltimų sugretinimui pasta
ruoju metu ypač priešinasi 
Rusija, kuri tai vadina istori
jos iškraipymu. 

Atmintinų dienų įstatymo 

pataisos projekto aiškinama
jame rašte teigiama, kad įsta
tymo projekto tikslas - Euro
pos atmintyje išsaugoti masi
nių trėmimų ir masinio naiki
nimo aukų atminimą ir taip 
dar labiau įtvirtinti demokra
tiją bei stiprinti taiką ir stabi
lumą Europos žemyne. 

1939 metų rugpjūčio 23 
dieną Sovietų Sąjungos ir na
cistinės Vokietijos užsienio 
reikalų ministerių Viačeslavo 
Molotovo ir J oachimo von 
Ribbentrop pasirašyta nepuo
limo sutartis bei slapti Rytų 
Europos padalijimo protoko
lai su vėlesniais jų pakeiti
mais, kurie įtraukė Lietuvą į 
SSRS interesų sferą, nulėmė 
pusę amžiaus trukusią Lietu
vos okupaciją. 

Dar po 50-ties metų trijų 
Baltijos valstybių žmonės nu
stebino pasaulį, reikalaudami 
atitaisyti šią istorinę neteisybę 
pačiu taikingiausiu būdu. Be
veik 2 mln. lietuvių, latvių, es
tų, susikabinę rankomis kelyje 
Vilnius-Ryga-Talinas, sukūrė 

Baltijos kelias 1989 rugpjūčio 23 d. - akimirkos tada, kai visi 
buvome kartu 

650 kilometrų gyvąją juostą -
Baltijos kelią. Tai buvo pra
džia į naujos, demokratiškos, 
atviros pasauliui, taikingos vi
suomenės kūrimą visose tri
jose Baltijos valstybėse. 

Šiandien, minint šio įvy
kio 20-metį, atsigręždami į tą 
dieną, iš Baltijos kelio patir
ties galime pasimokyti kantry
bės ir atlaidumo, tylaus ryžto 

ir gerumo vienas kitam, vieny
bės ir tikėjimo Lietuvos atei
timi. Lietuvos vyriausybė, pa
rengusi specialią programą, 
siūlo įrašyti Baltijos kelią į 
tarptautinio UNESCO nema
terialiųjų kultūros vertybių 

sąrašą "Pasaulio atmintis". 
SK 

(Ntrs. iš tinklalapio Lietuvos 
paveldas) 

Tauta yra vertinga ne tiek savo narių skaičiumi, kiek jų šviesumu, jų įnašu žmonijoje ugdyti 
jos esminius idealus. (Adolfas Damušis) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Susitikimas kaimo sodyboje 

Lietuvoje rugpjūčio 12-
13 d.d. viešėjo JAV valstybės 
sekretorės H. Clinton pava
duotojas Europos ir Azijos 
reikalams Phillip Gordon. 
Atostogaujantis Lietuvos už
sienio reikalų ministeris V. 
Ušackas priėmė svarbų sve
čią savo sodyboje Utenos ra
jone. Susitikimo metu aptar
tas Lietuvos ir JAV bendra
darbiavimas, naujai rengia
mas NATO strateginis pla
nas. Lietuvai svarbu išsau
goti vieningos gynybos prin
cipą, taip pat siekiama oro 
policijos misiją Baltijos vals
tybėse pratęsti ir po 2011 m. 
Susitikime buvo kalbama 
apie tarptautinės bendruo
menės ateitį Afganistane, 
Europos sąjungos rytų vals
tybių partnerystę, santykius 
su Rusija, kaimyninėje Gu
dijoje, Gruzijoje, Ukrainoje 
vykstančius procesus ir per
spektyvas. 

Prie Rusijos muitinių -
vilkikai su prekėmis 
Šią vasarą Lietuvos pre

kių vežėjai Rusijos pasienyje 
buvo tikrinami griežčiau, su
laikant prie sienos. Prekių 
vežėjų vilkstinės nusitęsė iki 
20 km, kai kurie iš jų pasie
nyje praleido ištisas savaites 
su prekėmis, be jokių pato
gumų ir ryšio su šeimomis. 
Rusijos muitinė, apkaltinusi 
Lietuvos prekių vežėjus ne
sąžiningumu, juos išskirtinai 
tikrino. Laukiant eilėse, pa
tirti didžiuliai nuostoliai. Vy
riausybės atstovai bandė aiš
kintis tokio elgesio priežas
tis, pasiekdami net ES ko
misiją. Prezidentės nuomo
ne, nusižengimų yra padarę 
ir lietuviai, piktnaudžiavę 
muitinės patikromis, tad 
vien Rusijos dėl susidariu
sios padėties kaltinti nerei
kėtų. Po diplomatinių pokal
bių Rusijos muitinė praėju
sią savaitę sutiko panaikinti 
sugriežtintą kontrolę Lietu
vos vežėjams mainais į 29 
Lietuvos vežėjų įmonių veik
los apribojimą, vežant krovi
nius į Rusiją. Rusijai penkta
dienį buvo nusiųstas patiki
mų įmonių sąrašas. Šių bend
rovių vilkikai turėtų būti tik
rinami normalia tvarka. Eu
ropos komisija, gavusi Lie
tuvos prašymą padėti, pra
nešė, kad Rusijos taikomos 
priemonės Lietuvos vežė
jams "atrodo esančios dis
kriminacinės". 

Neteka pieno upės„. 
Lietuvos pienininkai Ru

sijai tiekia 5% visos rinkos 
pieno gaminių, bet pastaro
siomis savaitėmis didelė da
lis jų buvo grąžinama. Rusija 
atsisakė priimti pieno gami
nius dėl rastų juose antibio
tikų. Paaiškėjo, kad yra skir
tumas tarp ES leistino anti
biotikų kiekio piene ir joga
miniuose ir tarp Rusijos 
maisto kontrolės reikalavi-

mų. ES valstybėse pagal su
sitarimą piene gali būti labai 
mažas kiekis antibiotikų, 
Rusijos tikrintojai atmeta 
radę bent kiek. Tud 4 Ukmer
gės, Telšių, Mažeikių pieni
nių gaminiai kol kas riboja
mi. Tokia padėtis Rusijos 
muitinėse - tik griežta kont
rolė ar giliau slypinčios prie
žastys? Lietuvos prezidentė 
nesiima atsakyti į šį klausi
mą. Ji tik primena, kad visas 
ekonomines problemas rei
kia spręsti diplomatinėmis ir 
politinėmis priemonėmis. 
Jos tvirtinimu, kaip atsaky
mą į suvaržymus, Lietuva 
tranzito į Kaliningradą sver
to griebtis neturėtų. "Šis 
svertas yra karo kirvio iškasi
mas, o ekonominio karo me
tu laimėtojų nėra". 

Pirmasis pokalbis -
draugiškas 

Rusijos ir Lietuvos pre
zidentai yra pasirengę pra
dėti naują dvišalių santykių 

tarpsnį, teigia Kremlius. 
Toks pareiškimas paskelbtas 
oficialiame Rusijos prezi
dento D. Medvedevo inter
neto tinklalapyje, pranešant 
apie jo pokalbį telefonu su 
Lietuvos prezidente. Lietu
vos prezidentūra pranešė, 
kad prezidentė D. Grybaus
kaitė pokalbyje pabrėžė, jog 
ypač globalinės krizės sąly
gomis kaimyninėms šalims 
būtina palaikyti abipusiai 
naudingus ekonominius san
tykius. Anot Lietuvos prezi
dentės spaudos tarnybos 
pranešimo, "pokalbyje ap
tartos pastarojo meto aktua
lijos, susijusios su Lietuvos 
vežėjų patiriamais sunku
mais bei lietuviškų pieno 
produktų eksporto proble
momis, taip pat platesnės 
ekonominio bei kultūrinio 
šalių bendradarbiavimo per
spektyvos". Per 8 metus tai 
pirmas Lietuvos ir Rusijos 
vadovų oficialus pokalbis. 

Darbai be rezultatų 
Taip visuomeninės Liust

racij os (viešinimo) komisi
jos veiklą apibūdino jos da
bartinis vadovas A. Urmo
nas, pareiškęs, kad rudenį 
atsistatydina iš pareigų. Jo 
nuomone, seime niekas nesi
domi komisijos paruoštu 
nauju Liustracijos įstatymo 
projektu. 

Liustracija turėtų patik
rinti ištikimybę valstybei 
ypač tų žmonių, kurie pri
ima svarbius sprendimus sei
me, vyriausybėje. Seimo na
rių ir ministerių praeitis turi 
būti švari, be melo. Kaip tik 
į šį punktą nekreipiama dė
mesio, todėl visas darbas be
vertis. Seimo Valstybės sau
gumo ir gynybos komiteto 
(VSGK) pirmininkas A. 
Anušauskas tikina, kad liust
racijos procesui skiriama už
tektinai dėmesio. Parengtą 
projektą tikimasi apsvarstyti 
seimo rudens sesijoje. SK 
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Iš anksto galvojau, kokią 
antraštę savo prisiminimams 
panaudoti? Tu šviesa man vis 
kartojosi, bet prisiminiau, kad 
ir pernai aš tą pačią antraštę 
parašiau. Tikiu, kad redakcija 
atleis ir nepakeis. Kodėl apie 
šviesą? Šiais metais nuvykau į 
Lietuvą anksčiau, dar prieš 
Šeštines - Kristaus dangun 
žengimo šventę. Visur kalbė
damas įjungiu kokią nors pa
saką ar atsitikimą, tai prieš 
Šeštines pasakojau apie švie
są. Čia ta pasaka: Prieš Jėzui 
įžengiant į dangų į J eruzalę 
nusileido angelas Gabrielis 
pasitikti Jėzaus. Jiedu naktį 
žiūri į miestą ir visur tamsu, 
tik kelios mažos švieselės ma
tosi. Angelas klausė Jėzų, ko
dėl ten matosi kelios švieselės. 
Jėzus atsakė: "Tui manomo
kiniai ir mano motina mel
džiasi". Angelas pasiskundė, 
kad tos šviesos tiek nedaug, 
aplink tik tamsu ir tamsu. Tu
da Jėzus pasakė: "Kai aš 
įžengsiu į dangų, aš atsiųsiu 
Sventąją Dvasią, Ji palies dau
gelio žmonių širdis, jie melsis 
ir ne tik Jeruzalėje, bet ir vi
same pasaulyje, įskaitant ir 
Lietuvą, bus daug šviesos". 

Gtjžtu vėl prie savo kelio
nės. Šiais metais vėl nepla
navau vykti į Lietuvą, atsida
viau Dievo valiai ir laukiau 
kokio nors ženklo. Balandžio 
mėnesį pradėjau gauti inter
netu laiškus iš Gyvųjų akme
nų ir Katalikų evangelizacijos 
centro, ir visi rašė, kad žmo
nės laukia Vinco ir klausinėja, 
ar jis atvyks. Supratau, kad tai 
buvo ženklas man, pajutau ra
mybę širdyje ir nutariau vykti. 
Paskambinau Astrai (Best 
Way to Travel) ir užsisakiau bi
lietą. Ji vėl, kaip ir kiekvienais 
metais, parūpino nebrangų 
bilietą lenkų linija LOT, per 
Varšuvą. Mano kelionę vėl ap
mokėjo The Word Among US 
žurnalas Amerikoje. 

Dievas mane laimino jau 
nuo pat Toronto. Oro uoste 
gavau "boarding pass" ir iš 
karto dar nėjau į lėktuvą, bet 
laukiau, kol dauguma keleivių 
sulipo. Pamačiau vieną vyrą, 
kuris man atrodė kaip prižiū
rėtojas, ir paprašiau, kad gal 
yra galimybė patekti į pirmą 
klasę, sakiau, kad vis skrendu 
su lenkų linija. Jis pažiūrėjo į 
mano sėdimą vietą biliete ir 
pasakė, kad nėra jokos gali
mybės. Jam pasakiau, kad su
prantu, nuėjau ir atsisėdau. 
Kai visi keleiviai jau buvo lėk
tuve, žiūriu tas pats vyras at
eina į lėktuvą, pamatė mane, 
paėmė už rankos ir nuvedė į 
pirmą klasę, kurioje buvo dar 
viena laisva vieta. Jam padė
kojau, padėkojau Dievui, šyp
sojausi ir patogiai atsisėdau. 
Nuo Toronto iki Varšuvos de
vynias su puse valandos sėdė
jau, valgiau ir gėriau lyg koks 
ambasadorius. 

Buvo sekmadienis, oro 
uoste susiradau koplyčią, bu
vo ką tik prasidėjusios Mišios, 
kuriose ir pasilikau, nes dar 
turėjau laiko iki skrydžio į Vil
nių. Viskas buvo lenkiškai, bet 
aš turėjau Mišių skaitinius lie
tuviškai. Vilniuje mane pasi
tiko mano sesers vaikaitė su 

Lietuvoje dar yra šviesos 
Mano misijinės kelionės įspūdžiai 

savo broliu, o iš Kauno atvyko VINCAS KOLYČIUS buvo viena, paklausiau, kur 
Dalė Šmėrauskaitė, katalikų Adomas. Ji tik nuleido galvą 
interneto vadovė, ir Asta Pet- nio gydymo komandai. Kartu ir tylėjo. Kambaryje atsirado 
raitytė, viena Bažnyčios žinių dalyvavo ir jos tėvai. Tėvas tyla. Tik pasibaigus susirinki
redaktorė, kuri taip pat reda- yra žurnalistų sąjungos pir- mui man pasakė, kad Adomas 
guoja Žodį tarp mūsų. Aišku, mininkas, o motina anksčiau pasikorė. Jeigu būčiau žino
su gėlėm. Paivežė į Kauną, ir buvo Kauno dienos redaktorė. jęs, nebūčiau to klausęs. Kita 
vėl šiais metais jėzuitai mane Valgėm lietuviškus cepelinus. šeima, kuri ten dalyvavo, man 
priėmė į savo vienuolyną ir AplankiauArtumos redakciją atnešė didelį sunkų kepalą 
davė gražų kambarį. ir pasikalbėjau su žurnalo re- juodos duonos, specialiai iš-

Įgulos šventovės altorius Kaune 

susitikimai man buvo labai 
brangūs, Dievas labai laimino, 
todėl nenoriu nieko praleisti. 
Kitą dieną susirinko visi KEC 
darbuotojai į direktoriaus Je
ronimo Serebinsko butą ir pri
statė savo veiklos ataskaitą 
bei planus. Apie jų veiklą rei
kia atskiro straipsnio, tikiuosi 
parašyti. 

Tun pat jo žmona Eglė bu
vo paruošusi pietus. Buvom 
dešimt žmonių. Tą pačią die
ną mane kvietė kalbėti į Ma
rijos radiją. Pasikalbėjimą ve
dė Artumos žurnalo redakto
rius Darius Chmieliauskas, 
kartu dalyvavo ir Žodis tarp 
mūsų redaktorė Asta Petrai
tytė. Diena dar nesibaigė. Į 
Jaunimo centro salę susirinko 
grupė jaunimo, apie 80 ar 90. 
Daugiausia studentai. Aš bu
vau tik vienintelis kalbėtojas, 
pasakojau pasakas, kalbėjau 
apie Sekmines, kurių dar lau
kėme, na, ir apie savo gyve
nimą. 

Po susirinkimo pranešė, 
kad jeigu kas nori maldų, tai 
Vincas pasimels. Nuėjau į sa
lės galą. Maniau, kad ateis ko
kie trys ar keturi. Pamačiau, 
kad visi išsirikiavo į eilę ir lau
kė. Užtruko gana ilgai. Buvo 
ir kelios vienuolės, taip pat 
paliestos Šventosios Dvasios. 
Jaučiau stiprų Šv. Dvasios 
veikimą. Kitą dieną vėl kvietė 
į Marijos radiją. Pasikalbėji
mą vedė dr. B. Ulevičius, 

Įvairūs susirinkimai 
Pirmadienį jau prasidėjo 

mano darbo diena. Iš anksto 
jau man buvo paruošta visų 
keturių savaičių darbotvarkė, 

prie kurios vis dar prisidėjo 
nenumatytų susitikimų. Po 
pusryčių norėjau užeiti į arki
katedrą, nes ten koplyčioje vi
są dieną vyksta adoracija, yra 
išstatytas Švč. Sakramentas. 
Eidamas Rotušės aikšte suti
kau seselę, kuri mane pažino, 
nors aš jos neprisiminiau. To
liau, prie katedros, vėl sutikau 
vieną jauną ateitininką, suku
riuo trumpai pasikalbėjom. 
Arkikatedroje, prieš įeidamas 
į koplyčią, pastebėjau vieną 
senutę, kuri keliais, pasikėlusi 
sijoną, ėjo apie didelį piliorių 
ir kalbėjo Rožinį. Nesiskubi
nau į koplyčią ir stebėjau tą 
senutę. Galvojau, kad Dievas 
džiaugiasi matydamas jos ti
kėjimą, tokį, kaip ji supranta. 
Ji nekelia rankų į viršų, ne
gieda, bet jos atsidavimas 
nuostabus. Mane tas vaizdas 
privertė daug pagalvoti. Tą 
pačią dieną buvau posėdyje 
su Gyvųjų akmenų branduo
liu; papasakojo man apie jų 
veiklą, įvairius projektus ir po 
to kartu restorane pavalgėm. 
Tuoj pat aplankiau Katalikų 
evangelizacijos centrą ir susi
tikau su visais darbuotojais, 
kurie manęs jau laukė. Vakare 
buvau pakviestas dalyvauti vi
dinio gydymo komandos susi
rinkime, kuriame kalbėjau; 
po to visi prašė maldų. Praėjo 
pirma diena, net neteko die
nos metu pamiegoti. 

- teologas fakulteto dekanas. 
~1.Jll'-1 Jis pokalbyje vis kartojo, kad 

Kiekvieną rytą pusryčius 
pavalgydavau su jėzuitais, o 
pietų ir vakarienės metu vis 
būdavau kur nors kitur. Šian
dien pietų pakvietė Vilma 
Karvelienė, kuri buvo paruo
šusi mano keturių savaičių 
darbotvarkę. Ji yra Katalikų 
evangelizacijos centro (KEC) 
darbuotoja ir vadovauja vidi-

Dail. Vytautas Tamoliūnas (kairėje) ir jo žmona Rimantė 

Kun. Kęstutis Kėvalas Sekminių šventėje 

daktoriumi Darium Chmie
liausku. Vakare vyko susirin
kimas privačiame bute, tai 
"šeimos su problemomis". Tas 
vardas galbūt jiems jau nebe
tinka. Juos įsteigė kun. E. 
Bartulis, kol dar nebuvo vys
kupu.Juos lankydavau, kol 
dar toje šeimoje gyveno vyras 
ir keturių vaikų tėvas, kariuo
menės karininkas. Jis šeimą 
paliko. Susirinko keletas šei
mų, ne visos su problemomis, 
prašė, kad pakalbėčiau, ką ir 
padariau. Prieš pradėdamas 
pamačiau vieną moterį, kuri 
buvo ištekėjusi už alkoholiko, 
buvusio kalėjime. Ji globojo jį 
ir buvo jam pasiaukojusi. 
Nuostabi moteris. Kadangi ji 

keptą man. Parsivežiau į To
rontą. Vėl visi prašė maldų, 
meldžiausi atskirai su kiek-
viena šeima. 

Po to susirinkimo, nors 
jau buvo vėlu, mane nuvežė 
pas garsų dailininką Vytautą 
Tamoliūną. Jis serga vėžiu, 
buvo ką tik po operacijos ir 
gana silpnas. Kartu buvo jo 
žmona Rimantė ir du vaikai. 
Kalbėjomės, nes jį pažinau iš 
anksčiau, sėdėjau šalia jo ant 
sofos. Kai pradėjau melstis, 
jis puolė man į glėbį; laikiau jį 
apkabinės, lyg kūdikį. Nuo
stabus ir brangus momentas. 

Nenoriu, kad mano apra
šymas atrodytų lyg kokio susi
rinkimo protokolas, bet visi 

turi misionierių iš Kanados, 
Vincą Kolyčių. Man tas titu
las nepatiko. Aš įsiterpiau ir 
pasakiau, kad savęs nevadinu 
misionieriumi, bet esu elgeta, 
kuris sutikęs kitą elgetą pasa
ko, kur galima gauti duonos. 
Jis atsakė: "Mums tos duonos 
reikia". Vakare buvo gražus ir 
gausus susirinkimas Garliavo
j e. Dalyvavo jaunas kunigas 
Mindaugas Martinaitis, ir 
man įspūdį padarė vienas po
licininkas, dalyvavęs unifor
muotas, kartu meldėsi. Du jo 
maži vaikai visą laiką glaudėsi 
prie jo. Pajutau, kad Lietuvoje 
dar yra šviesos. 

Manau, kad man reikia 
trumpinti savo kelionių prisi
minimus, nors galėčiau kalbė
ti ir kalbėti. Net tris rytus jė
zuitai kvietė į moterų būre
lius, kurios rytais renkasi pas 
jėzuitus. Jas globoja kun. L. 
Zaremba, o kun. K. Ambrasa 
kitą grupę. Buvau ir ten. Vyko 
kelionė į Kazlų Rūdą, susirin
ko maldos grupė, buvo vaišės. 
Po to - kelionė į Vilkaviškį, 
Mišios katedroje, joms pasi
baigus susirinko apie 80 žmo
nių į salę. Visur prašiau, kad 
susėstų ratu; sėdėdamas nie
kur nekalbėjau -vaikštau po 
vidurį ir kalbu labai papras
tai, kad pagaučiau visų dėmesį 
ir kad dalyviai galėtų ką nors 
prisitaikyti sau. Neišleido ma
nęs, kol su jais, atskirai su 
kiekvienu, nepasimeldžiau. 
Tuda vėl važiavome į Kauną ir 
grįžom apie vidurnaktį. 

(Bus daugiau) 
(Ntrs. V. Kolyčiaus) 
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Lietuvos pagalba išeivijai 
'Illutinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) pertvarka 

Išeivijai svarbiais klausi
mais www.lietuviams.com re
daktorė Deimantė Doklaitė 
bi.r!elio 24 d paskelbė poblbį 
su Alvydu Daunoravičiumi, 
reorganizuojamos pagrindi
nės institucijos, globojančios 
išeivijos :reikalus-'llultinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
(TMID} direktoriumi. J is, 
penkeris metus dirbęs gene
raliniu konsulu Čibgoje, per
nai išėjo iš diplomatinės tar
nybos, kurioje dirbo nuo 1991 
m., ir konkurso būdu buvo pa
skirtas TMID vadovu. Jis per 
penkerių met11 lailwtarpi turi 
teisę sugrįžti i diplomatinę 
tarnybą, ir norėtų tęsti darbą 
su uhienio lietuviais. 1bki dar
~ jis pavadino įdomiu, bet ir 
labai sudėtingu. Jis atsakė i 
D. Dokšaitės klausimus apie 
TMID pertvarkymo priežastis 
ir paramos teikimo penpckty
vas. 

A. Daunorav.ičius poblbi 
pradėjo aiškindamas, kad vi
sus užklupęs sunkmetis pri
vertė sumažinti ir TMID biu
df.etą. Yra privalomų įsiparei
gojimą mokykloms ub.ienyje, 
negalim.a nustoti mokėti atly
ginimų mokytojams ir dėsty
tojams, kultūros darbuoto
jams. Vykdant tuos jsipareigo
jimus atitinkamai likutis lie
kantis bendruomenią projek
tams labai ženkliai sumažėjo. 
Gaila, sakė jis, kad kai kurios 
lietuvių bendruomenės užsie
nyje neįaigilinuaios i tą padėtį 
padarė išvadas, kad departa
mento kajp jau ir nėra. Tui vi
siškai klaidinga ilvada. De
partamentas dirba ir vykdo 
visus savo uždavinius. 'lik kai 
kul' sumažinti maatai dėl su
mai.ėjusio finllilllavimo. "Ne
galim.e kompensuoti biudf.eto 
sumažėjimo, bet aktyvumą ir 
dėmesį tikrai išlaikome. Ko
legas raginu, kad nepamintų, 
jog esame labai svarbi insti
tucija". 

Vyriausybei priėmus per
tvarkymo nutarimą, nuo kitų 
metų sausio l d . TMID dar
bai ir pareigos bus išdalintos 
trims ministerijoms. Savo lai
ku TMID sukūrimas atskira 

institucija "buvo idealiai tei
singas sprendimas", tačiau 
praėjo 20 metą, ir .. . pradėjo 
nebeatitikti šiandienos reali
jų". Nutarimas, A. Daunora
vičiaus manymu, yra pakanka
mai logiškas, nes atitinkamos 
užduotys tenka toms minis
terijoms, kurios turi ir .ištek
lią, ir patirties jas atlikti. Be 
to, nepaisant pasikeitimų, vi
sos užduotys išlieka. Kas ge
riau nei Švietimo ir mokslo 
ministerija (ŠMM) gali f:inoti 
apie formalųji ugdymą? Arba 
kas geriau gali išmanyti užsie
nio lietuvių reikalus, nei Už
sienio reiWų ministerija 
(URM), turinti platų diplo
matinių atstovybių tinklą? 
Jis priminė, jog reikėtų su
prasti kokioje sudėtingoje 
būklėje yra atsidūrusi Lietu
vos valstybė. Įlieti departa
mento darbus į jau egzistuo
jančiu ministeriju valstybei 
kainuoja gerokai mažiau nei 
dviejų atskirą institucijų kūri
mas ir išlaikymas" ... reika
lauti atskiros užsienio lietuvių 
ar tautinių mažumų ministeri
jos nėra realu". 

Apie pertvarkymo prie
žastis jis toliau aiškina, kad 
Lietuva turi savo atstovybes 
maždaug 50 pasaulio šalių. 
Dauguma atstovybių palaiko 
glaudžius ryšius su bendruo
menėmis. Tud natūralu ryšio 
palaikymą llU umemo lietuviais 
patikėti Užsienio reikalų mi
nisterijai, kuri ir be formalių 
įpareigojimų pakankamai ilgą 
laiką tai daro ir dažniausiai 
tai atlieka labai gerai. Planuo
jama, kad URM būtų depar
tamentas, pavadintas arba 
U'menio lietuvių arba U'7Jrie.. 
nio lietuvių reikalų departa
mentu. Jis bus panašiai toks, 
kaip dabar esantys Europos 
sąjungos ar Rytų kaimynystės 
politikos departamentai. 

D . Dokšaitė paminėjo už
sienio lietuvių nerimastį kad 
bus sunku ryšius užmegzti su 
naujais išeivijos reikalą dar
buotojais. A. Daunoravičius 
tvirtina, kad "departamente 
yra daug geros praktikos ir ji 
bus išsaugota. Neabejoja, kad 

nemaža darbuotojų dalis per
eis į tas ministerijas, kurioms 
bus iidalintos departamento 
užduotys. Kalbant apie užsie
nio lietuvių darbus, "neabejo
ju, kad nemažai darbuotojų 
pereis į URM. Kita vertus, 
taikau sau, bet ir .kitiems sa
kau - nesusireiklminkime ir 
nemanykime;_, kad esame ne
pakeičiami. Sitai aš visad sau 
primenu. Esam.e valstybės val
dymo struktūros dalis, ir vals
tybė neturėtų būti liejama su 
konkrečiu žmogumi". 

Tuliau kalbėta apie lietu
vos valstybės politiką emig
rantų atžvilgiu. D . Dokšaitė 
paminėjo, kad vyrauja dvi 
nuomonės - dėmesio ilvylru
siems pernelyg mažai arba at
virk.lčiai - jis nepamatuotai 
didelis. Buvęs k.omulas atsa
kė, jog didelė dalis nesusipra
timų tarp lietuvių gyvenančių 
Lietuvoje ir išvykusią kyla dėl 
pirmapradės nuodėmė1 - ne
maža dalis gyvenančių Lietu
voje išvykusius laiko iildavi
kais, o išvykusieji likusius -
nevykėliais. Jo nuomone, tai 
baisiausias dalykas, kurį tik 
galima sugalvoti. Tui niek:uo 
nepagrįsta. 'lik emocijų išraiš
ka, tani 1niego kamuolys rie
dantis nuo kalno ir vis didė
jantis. Internetiniuose porta
luose vieni ant kitų tik deda. 
"Pagalvokim.e, juk kiekvienas 
pažistame kažką išvykusi sve
tur. o juk išvykusieji čia pali
ko draugus, gimines ir arti
muosius. Negi jie visi yra ne
vykėliai? Juk esame viena tau
ta. llli.p gyvenimu 11W1ildostė 
- vieni neranda nieko geriau 
nei lietuva, kiti čia negali sa
vęs realizuoti ir išvyksta. Bet 
juk dėl to nei vieni, nei kiti 
nėra blogesni. Visi tos pačios 
tauto!I vaikai". 

D . Doklaitė vėl grižta prie 
valstybės politikos, klausda
ma, ar, pavyzdžiui, Lietuva 
Dubline turėtų pastatyti mo
kyklą, ar tik simboliškai remti 
užsienio lietuvius, gal nusiun
čiant kokių knygeli11? Direk-
tori

. . 'ti'lci' • _ _._. ___ turi' aua ĮBL_ mmu, YllllUlll 

prasidėti nuo bendruomenės 
iniciatyvos. _____ --,.

Nukella l 1 ~tų psl. 
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-----1 KANADOS ĮVYKIAI 

Vadovų pasitarimas 
Kanado1 parlamentui 

atosto1aujant, vyriausybės 
dėmesys krypsta į užsienio 
politikos barus. Ministeris 
pirmininkas dalyvavo tradi
ciniame trijų prezidentų -
JAV, Meksikos ir Kanados -
susitikime. Tun trys artimai 
bendradarbiaujančių valsty
bių vadovai aptarė ekono
mines problemas ir poslin
kius, savų energijos išteklių 
paieškas, tarpusavio prekybą 
ir turizmą. Atsakydamas į 
Meksikos prezidento prie
kaištus dėl neseniai paskelb
to vizų režimo visiems mek
sikiečiams, S. Harper paža
dėjo išspręsti šį nesklandu
mą. Jis pabrėžė, kad nepa
teisinamai gausėjantis ne
tikrų pabėgėlią skaičius iš 
Meksikos yra Kanados prob
lema. Senasis pabėgėlių imig
racijos įstatymas palieka 
daugybę landų piktnaudžia
vimui. Jis turi būti peržiūrė
tas, kad neliktų galimybių 
piktnaudžiavimui Vadovų su
sitikime daug kalbėta apie 
kovą su narkotikų gaminto
jais ir platintojais. Tą pačią 
savaitę pasirašyta abipusės 
prekybos sutartis su Pana
ma. Panama pasižadėjo at
šaukti draudimą pirkti Ka
nados mėsą. Tuks draudjmas 
buvo priimtas prieš ketve
rius metus dėl galvijų kem
pinligės atvejų Kanadoje. 

Kanado• tia.amų mini1-
teri1 Jim Flaherty kartu su 
svarbiausių finansinių insti
tucijų vadovais lankėsi Kini
joje. Kanadiečiai kiniečius 
supažindino su Kanados ban
kų siūlomomis investicijomis 
ir kitomis bendradarbiavimo 
galimybėmis. 1lli. tarsi paren
giamasis susitikimas būsi
majai ministerio pirmininlm 
S. Harper kelionei į šią vals
tybl(. Aplankyti Kiniją ren
giasi ir liberalą partijos va
dovas M. lgoatieff. 

K•IJDeffniame Kanados 
pnmncijq ir teritoriją vado
vą pasitarime Reginoje, 
Saskatchewan, daugiausia 
buvo kalbėta apie nedarbin
gumo palalpq mokėjimo tai
sykles. Šiuo metu yra 58 skir
tingos nuostatos, kaip mo
kėti pašalpas netekusiems 
darbo. Siūloma jas suvieno
dinti, kad vienodos taisyklės 
būtų visoje valstybėje . Pasi
tarime buvo pabrėžta, kad 
Kanada - didžiausia gėlo 
vandens išteklių savininkė, 
bet per mažai dėmesio ir 
paatangų skiriama vandens 
naudojimui, jo taupymui. 
Kalbant apie neleistinai lė
tus techninio atnaujinimo 
tempus valstybėje, dalyvių 
nuomone, vyriausybės para
ma techninei kūrybai ir at
naujinimui galima per mo
kesčių sistemą. 'Tuip pat iš
reikštas susirūpinimas da
bartine Kanados pensijų sis
tema ir jos ateitimi. Gausė
jant vyresnio amžiaus gyven-

tojų skaičiui, :mažčja tikimy
bė, kad pensijų užtekB pra
gyvenimui, ypač mažas paja
mas turintiems kanadie
čiams. Pasiūlyta provinciją 
finansų ministeriams nagri
nėti šią problemą, parengti 
savo siūlymus. Vyriausybei 
perduotas raginimas - su
rengti specialų pasitarimą 
penaijų problemoms aptarti 

Partijos nrdas ir parti
jos vadovas liko tas pats. 
Tuks pagrindinis trijų dienų 
Naujosios demokratų parti
jos pasitarimo Halifakse re
zultatas. Jam.e 1,300 atstovų 
iš visų partijos padalinių ap
tarė naujo partijos vardo ga
limybę. NDP jau nebe pirmą 
kartą keistų savo vardą. 1930 
m. vakarinių provincijų so
cialistų suburta organinclja 
buw pavadinta Co-openzlive 
Commonwealth Fuloation. 
Vėliau ji tapo New lbrty, dar 
po metą - New Democratil: 
Prirty. Vis dėlto nutarta pa
likti tą patį vardą, dar kartą 
pareikšti pasitikėjimą dabar
tiniam jos vadovui J. Layton. 

'Vasarai įpulėjus, Kana
dos teisme buvo priimti svar
būs sprendimai. Ontario 
provincijos teismo teisėjas 
nepilnametės S. Rengel žu
diko jkvėpėjai M. Tudoro
wicz skyrė bausmę kaip su
augusiai. Jos skatinamas 
draugas Naujųjų metų išva
karėse išviliojo ir peiliu nu
žudė moksleivę netoli nuo 
jos namų. M. Tudorowicz 
pripažinta pavojinga visuo
menei ir nuteista už manipu
liacijas ir kurstymus nužu
dyti savo tariamą varžovę, 
kurios ji niekada nebuvo su
tikusi. Tiesioginis fudikas 
prisipažino savo kal~ ir lau
kia nuosprendžio. 

Liepos mėne1Į Kanada 
išsiuntė i Vokietiją liūdnai 
pagarsėjusi verslininką K. 
Schreiber. Jis, kaltindamas 
buvusį konservatorią vyriau
sybės ministetj pirmininką 
B. Mulroney neteisėtu san
doriu, metą metais vilkino 
apklausas ir teismus, neno
rėdamas grįžti į Vokietij'l. 
Parlamentinės apklausos 
metu išklausius jo parody
mus, kitll dieną K. Schreiber 
buvo išsiųstas į Vokietiją ir 
suimtas. 

..., ilgai trubliq teismą 
priimtas nuosprendis lnMl
sie.ms Lillent pramogą verg.. 
lavės vadovams G. DrabiJls.. 
ky (7 m .) ir M . Gotlicb (6 
m). Jie abu buvo apkaltinti 
labai populiarios renginią 
verslovės finansinią doku
mentų klastojimu. Skelbda
mi neteisingus finansinius 
rezultatus, jie rink.o iš inves
tuotojų lėias. Pasisavin~ dalį 
pinigų, jie vėliau paskelbė 
bankrotą. Po nuosprendžio 
abu kaltinamieji už išpirką 
dar liko laisvėje, kad galėtų 
paduoti bylos pediOrėjimo 
prašymą. SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
LIETUVOS JŪRININKAI 

Rugpjūčio 17 dieną į 

Lietuvą sugrįžo 5 Lietuvos 
jūrininkai, keletą savaičių 

laikyti įkaitais Nigerijoje. 
Motorlaivio Satumas kpt. S. 
Triškinas, vyr. kapitonas A. 
Alatyrcevas, motoristai V. 
Bacevičius ir V Keršys bei 
virėjas A. Solovjovas buvo 
išlaisvinti po netikėto pa
grobimo bei gyvenimo neži
nioje. Užgrobimo motyvai 
neaiškūs. Gyvenimas nelais
vėj e buvo nelengvas, pa
grobtieji smurto nepatyrė. 
Pasveikinęs sugrįžusius jū
reivius, užsienio reikalų mi
nisteris V Ušackas patikino, 
kad su pagrobėjais neside
rėjo ir nemokėjo išpirkos ir 
taip elgsis ateityje. Ministe
ris padėkojo partnerėms 
Europos sąjungos valsty
bėms už paramą. Ypač geri 
žodžiai buvo skirti Vokieti
jai, kuri atstovauja Lietuvai 
Nigerijoje, sprendžiant kon
sulinius reikalus. Valstybė ap
mokėjo jūrininkų skrydžio na
mo kainas, laivininkystės vers
lovė žada pasirūpinti jų sana
toriniu gydymu. 

TAUPYfI ŽADA VISI 

Vyriausybės nutarimu 
pagrindinis atlyginimas ma
žinamas beveik 5% - nuo 
128 Lt iki 122 Lt. Trimis cen
tais (nuo 76 e iki 73 e) su
mažintas ir valandinis už
mokestis. Toks mažinimo 
vajus palies pagal sutartis 
dirbančius Lietuvos žmo
nes. Valstybės tarnautojams 
galioja kiti įstatymai. Dabar 
svarstoma galimybė mažinti 
atlyginimus vadovams ir jų 
pavaduotojams. Seimas ki
tais metais planuoja beveik 
30 mln. litų sumažinti savo 
išlaidas. Tuupyti rengiamasi 
karpant ūkio, reprezentaci
nes, darbinėms išvykoms, 
svečių priėmimui skirtas lė
šas. Socialinių reikalų mi
nisterija, dalijanti patari
mus, kaip taupyti, pati atra
do būdų pastebimai suma
žinti išlaidas. Peržiūrimos 
Sodros socialinių išmokų 
mažinimo galimybės . Vy
riausybės vadovas A. Kubi
lius mano esant neteisinga, 
kai bedarbio pašalpa yra di
desnė už vidutinį atlygini
mą, tokia padėtis turi būti 
taisoma. 

GAMTA - VISŲ NAMAI 

Po vieno rugpjūčio sa
vaitgalio Baltijos pakrantės 
tapo švaresnės. Lenkijos ini
ciatyva jau trečią kartą vyko 
tarptautinė Baltijos švarini
mo diena. Lietuvoje prie jos 
prisidėjo Darom2009 vajaus 
organizatoriai, pakvietę į 
talką gamtos bičiulius. Be
veik 100 km Lietuvos pajū
rio ruože talkininkų laukė 
15 punktų su darbine įranga 
ir užduotimis. Vienos die
nos Baltijai apšvarinti maža, 
bet tai gera pradžia. Lietu-

vos gamtos bičiulių grupė 
Darom2009 rugsėjo 9 d. 
Lietuvos miestuose ragina 
surengti dieną be automobi
lių. Dar šį rudenį jie prade
da Žaliuosius mokymus - tai 
aplinkosaugos užsiėmimai 
vaikams. 

GIMTADIENIS 

Kaune buvusiuose pre
zidentūros rūmuose pami
nėtos buvusio Lietuvos pre
zidento A. Smetonos gimi
mo 135-osios metinės. Du 
terminus buvusio pirmosios 
nepriklausomos Lietuvos 
respublikos prezidento, po
litikos ir kultūros veikėjo 
atminimą pagerbė Lietuvos 
vyriausybės ir seimo, Kauno 
savivaldybės ir visuomenės 
atstovai. 

SEIME - DVI VIETOS 
Šilutės-Šilalės ir Vil

niaus-Šalčininkų rinkimų 
apygardų rinkėjai nebeturi 
savo atstovų seime. Buvu
sieji Z. Balčytis ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos vado
vas V Tomaševskis išrinkti 
ir patvirtinti Europos parla
mento nariais. Pagal įstaty
mą šiose vienmandatėse 
apygardose rinkimai turi 
būti surengti ne vėliau kaip 
lapkričio 15 dieną. Jau pa
skelbta, kad juose kandi
datuos Tiesos ir teisingumo 
partijos atstovai: biblioteki
ninkė Janina Šimkuvienė -
Vilniuje partijos skyriaus 
vadovė, Šilutėje - Remigijus 
Žemaitaitis, partijos Šilalės 
skyriaus pirmininkas. 

PARTIJA NAUJA 

Buvusi valstiečių liau
dininkų partijos pirmininkė, 

nesėkminga kandidatė į prezi
dentes ir netgi į seimo narius, 
nebeturinti kam vadovauti 
nutarė steigti dar vieną par
tiją. K. Prunskienės nuomo
ne, kaimo gyventojams rei
kalinga dar viena partija, 
kuri atstovautų ne tik žem
dirbiams, bet ir platesniems 
gyventojų sluoksniams. Ne
paisant, kad buvusią žinomą 
politikę dar persekioja kal
tinimai bendradarbiavimu 
su KGB, ji aktyviai buria 
būsimosios partijos narius, 
rašo programines nuostatas 
ir tikisi rugsėjo mėnesį pri
statyti naują politinį darinį. 

KAUNAS TURĖS PILĮ 

Ilgiau delsti įgyvendi
nant Kauno pilies atkūrimo 
ir pritaikymo visuomenės 
poreikiams projektą negali
ma, nes iškiltų pavojus ne
tekti 1.9 mln. litų paramos 
iš Norvegijos. Taip aiškino 
Kauno miesto meras A . 
Kupčinskas kultūros pavel
do specialistų, žinomų ar
chitektų bei draugijos "Pi
lis" atstovų susitikime. Jame 
visi norintys galėjo išsakyti 
savo nuomonę dėl Kauno 
pilies atstatymo. SK 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Neužmirštami darbai artimui 
Raimundas Rimkus, gy

venantis Berwyn miestelyje, 
prie Čikagos ne visiems žino
mas, nors jis apie 10 metų bu
vo JAV Lietuvių bendruome
nės Cicero apylinkės pirmi
ninkas ir gal tiek pat metų or
ganizacijos Lietuvos vaikų vil
tis savanoris, taip pat nemažai 
padėjęs daugeliui "trečiaban
gių". R. Rimkaus darbai šian
dien jau gerokai primiršti, o 
jis pats dabar sunkiai vaikšto 
ir nedaug kur rodosi. 

Šiemet jis šventė sukaktį, 
pažyminčią jo gyvenimo JAV 
60-metį ir (kovo 2 d.) savo 
amžiaus 80-metį. Taigi Rai
mundas - dvigubas sukaktuvi
ninkas. Amerikoje jis bent po
rą dešimtmečių pašventė sa
vanoriškai padėdamas tau
tiečiams. Organizacijoje Lie
tuvos vaikų viltis jis talkino 
sergantiems Lietuvos vai
kams, atvežtiems į Čikagą gy
dymui. Daug kartų jam teko 
iš "Seklyčios" pastato (ten gy
veno tie nelaimingi vaikai ir 
jų motinos) vežti juos į Čika
gos ligonines ir parvežti ( daž
niau si ai naktimis) atgal į 
"Seklyčią". Ir taip beveik kiek
vieną dieną. 

Kiek kartų Raimundas 
vežė "trečiabangius" į darbo 
agentūras, o kiek jis rūpinda-

vosi susirgusiųjų gabenimu į 
nemokamą ligoninę, skirtą ap
draudos neturintiems žmo
nėms, ten praleisdamas visą 
dieną laukiant priėmimo pas 
gydytojus, kas besuskaičiuos. 
Raimundas pamena tuos lai
kus, kai Čikagoje buvo spaus
dinamas Pasaulio lietuvio žur
nalas, ir jo redaktorius Bro
nius Nainys prašydavo jį naują 
laidą nuvežti į O'Hare oro uos
tą, kad žurnalas būtų nusiųstas 
į Europą bei kitus kraštus. 

Tai tik maža dalelė tų dar
bų, kuriuos R. Rimkus yra at
likęs. Kai jis nebegalėjo gerai 
judėti, turėjo baigti savo gera
noriškus darbus ir bandyti 
"lopyti" savo sveikatą. Šių me
tų pavasarį buvo padaryta klu
bo operacija, po kurios jis dar 
nėra visiškai atsigavęs. 

Raimundas Rimkus gimė 
1929 m. kovo 2 d. Raseiniuo
se. Jo tėvai - Juozas ir Marija 
- susilaukė 5 atžalų. Raimun
das buvo vienintelis berniukas 
tarp keturių mergaičių - Da
nos, Zitos, Birutės ir Nijolės. 
Raimundas Raseiniuose su
spėjo baigti keturias gimnazi
jos klases. O nuo 1944 m. lie
pos 27 d. prasidėjo, kaip jis 
sakė, čigoniškas gyvenimas. 
Kadangi tėvas prie Raseinių 
turėjo didelį ūkį, tai dviem ve-

žimais, susidėjęs savo vaikus 
ir šiek tiek mantos, su visa šei
ma iškeliavo į nežinią. 

Čigoniškas gyvenimas bai
gėsi, kai Rimkų šeima gavo 
kvietimą atvykti pas dėdę į 
Mičigano valstiją. Kadangi 
giminių turėjo ir Cicero, IL, 
tai pasinaudojo jų pasiūlymu 
atvykti į šį Čikagos priemiestį. 
Čia teko sutikti Raimundą ir 
jo keturias seseris, iš kurių tik 
viena dar Vokietijoje buvo iš
tekėjusi. Thi Dana Pareigienė, 
kuri jau iškeliavusi amžiny
bėn. Zitą ir Nijolę vedė bro
liai Žvirgždžiai, kurių vienas 
- Vytautas tapo garsiu profe
soriumi, mokslininku ir pa
keitė pavardę, pasivadinda
mas Vardžiu (jis, kaip ir jo 
brolis Bronius, jau ilsisi amži
nybėje). 'Ilys Raimundo sese
rys dar gyvos: dvi iš jų gyvena 
Vašingtone, kur iki išėjimo į 
pensiją vertėsi restoranų vers
lu, o Nijolė Vardienė gyvena 
Lemonte. 

Pats Raimundas dėl dar
bų gausos neturėjo laiko šei
mai kurti, tad liko viengungis. 
Nors ir pavėluotai sveikiname 
Raimundą Rimkų su jo gar
bingu gimtadieniu ir 60-ties 
gyvenimo metų Dėdės Samo 
žemėje! 

Edvardas Šulaitis 

Lituanistika l. Kanto universitete 
Užsienio reikalų vice

ministeris Evaldas Ignatavi
čius Vilniuje liepos 15 d. daly
vavo Lietuvių kalbos institute 
vykusioje Lietuvių kalbos ir 
etnokultūros vasaros kursų 
pabaigos vakaronėje ir Rusi
jos valstybinio Imanuelio 
Kanto universiteto studen
tams, dvi savaites intensyviai 
besimokiusiems lietuvių kal
bos ir etnokultūros, įteikė 
kursų baigimo pažymėjimus. 

Lietuvių kalbos instituto 
vykdomo projekto "Lituanis
tika Kaliningrado srityje" tiks
las - užtikrinti lietuvių kalbos 
mokymosi Rusijos valstybinia-

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). 
KEI.JONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evan•) 
Savininkas Jurgis Kulial§ius 

me l. Kanto universitete ir 
studijų tęsimo Lietuvoje gali
mybes, atgaivinti Lietuvių kal
bos seminaro šiame universi
tete veiklą (lietuvių kalbos se
minaras Karaliaučiaus univer
sitete vyko 1718-1944 metais) 
ir akademines baltistikos stu
dijas, aktualizuoti paveldą, 
mažinti kultūrinę atskirtį, ge
rinti kaimynystės santykius ir 
bendradarbiavimą. Projektą 
remia Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija. 

Lietuvių kalbos instituto 
ir lmanuelio Kanto universi
teto bendradarbiavimas pra
sidėjo daugiau nei prieš pen-

kerius metus. 
Nuo 2002 metų rudens 

Rusijos valstybiniame l. Kan
to universitete pradėtas dės
tyti praktinis lietuvių kalbos 
kursas lenkų ir rusų filologi
jos studentams, 2005 metais 
universitete buvo atidarytas 
lietuvių kalbos kabinetas, ta
pęs svarbiu lietuvybės židiniu 
Karaliaučiaus srityje. 

2008-2009 mokslo metais 
l. Kanto universitete lietuvių 
kalbos mokėsi 63 studentai. 

URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas 

Spaudos ir viešųjų ryšių 
skyrius, tel. 236 2458 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, 0.0.S. M.s. Oip. Orth . 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~' ·-{~~~-\1}~· .Į.J~~"::.:.-~ 

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

(905) 333-5553 



Kanados kompozitorei Veronikai Krausaitei apsilan~~s ~ietu~oje tikrai ~uvo įspūdinga~. 
Ne vien tik ji turėjo progą patirti Lietuvos tūkstantmec10 sventes sp~ktak.11°:s, ~et kartu ir 
skaityti paskaitą Lietuvos kompozitorių sąjungai Vilniuje apie. savo ku~bą. J1 ~~1p pa! bu~o 
kalbinta ved. Anatolijaus Lapinskio klasikinės muzikos te~o~1s. Verom~ kalbej~ ne ~e1:1 b~ 
a ie savo kūrybą bet ir apie klasikinę kūrybą Kanadoje ir JAV. Gahma tą laidą 1sg1rsb 
h&tp://www.lrt.lt/a~chyvas/?channel =234939&section = 4&filter=2009-0:-02~r~~?rd= 2J.675: 
1246525500. Krausaitė, dėstanti muziką "University of Southernv ca.hfor~ia Ir ~uosia~b 

įvairius meninius renginius Los Angeles, CA, sakė, kad buvo suzaveta Lietuva ir gausm 
Lietuvos muzikos ir meno lobynu. Nuotraukoje iš. kairės: k?mpoz.v ':Y~~utas .Barkau~kas, 
Veronika Krausaitė, Vaclovas Paketūras, Sąjungos direktore Zita Bruzade ir Fehksas Bajoras 

Paminėtas "Baltijos kelias" 
1989 m. rugpjūčio 23 d. maždaug 2 min. Lietuvos, Latvi

jos ir Estijos žmonių rankų grandi1:1.ė nusitiesė.v62~v ~ nuo 
Vilniaus per Rygą iki Talino. B~ltl~os tau!~s 1~r~1ske savo 
tvirtą apsisprendimą ir norą būti laisvom. S1 ta1k1 demoi;i.st
racija atkreipė viso pasaulio dėmesį į trijų okupuotų Baltijos 
valstybių ryžtą atkurti savo val.stybes. . . . 

Lietuvos Nepriklausomybes akto s1gnata~ ~u?as kv1e~e 
Lietuvą, Latviją ir Estiją šį istori?į įvykį ~meti kartu, Ir 
2009 m. rugpjūčio 23 d., 19 val. (Lietuvos la~~u) skamb~nt 
dainai "Argake Baltimmaad, Atmostas Baltija, Bunda Jau 
Baltija" Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatinėms atst~~
bėms kartu su pasaulio lietuvių, latvių, es~~ bend~uo~enem.1s 
pabūti kartu ir dar kartą pajusti Baltijos keho vienybes 
dvasią. . 

LR ambasada Otavoje ir Otavos lietuvių bendruomene 
kartu paminėjo "Baltijos kelio" 20-metį. Minėjimas vyko ir 
vaizdai iš 1989 m. rugpjūčio 23 d. "Baltijos kelio" buvo de
monstruojami latvių šventovėje (84 Main g.) rugpjūčio 23, 
sekmadienį, 12 v.p.p. Amb.inf. 

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 ke~a?ieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryt? ~ 1 .v.py., 
penktadieniais - nuo 9 v. ~o iki 7 v~and~s vak~~~~esta?ie~~s 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos rr rugpJuc10 menes1rus 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} ..... · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
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% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ATEITININ 

• Ateitininkų studijų sa
vaitgalis rengiamas Dainavoje 
š.m. rugsėjo 4-7 d.d. Bus pa
skaitų, pašnekesių, vakarinių 
programų, progų pabendrauti 
gražioje, rudenėjančioje gam
toje. Programą paruošė Vytas 
Maciūnas ir Birutė Bublienė. 
Registracijos anketą galima 
rasti http:Uateitis.org/musu/ 
?p=415. R. Kubiliūtė 

• Kviečiame susipažinti 
su Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų organizacija spalio 9-11 
d.d. Dainavos stovyklavietėje 
Manchester, MI. Ruošiama 
programa pristatant ateitinin
kų organizaciją ir jos veiklą 
(jaunimui ir suaugusiems~. 
Susipažinsime, padraugausi
me, pasilinksminsime, turėsi
me progos pasidžiaugti Dai
navos gamtos rudens grožiu. 
Savaitgaliui registruotis www. 
ateitis.org arba kreiptis į Rasą 
Kasniūnienę rasakasv@aol. 
com. Savaitgalį ruošia Siaurės 
Amerikos ateitininkų valdyba. 

Rasa Kasniūnienė 

iATSIŲSTA PAMINĖTll 
"Panevėžio krašto išeivi

jos kultūrinis palikimas Lie
tuvos kultūros paveldo sau
gyklose"; konferencijos me
džiaga, 2008.04.24, Panevė
žys; sudarytoja Audronė Pa
lionienė, vertėja Zita Kocha
nauskienė; išleido Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės viešoji biblioteka, 
Respublikos g. 14, LT-35170, 
Panevėžys; maketavo Reda 
Sinkevičiūtė. Leidinys skirtas 
įžymiajam panevėžiečiui, Ang
lijoj e gyvenusiam rašytojui, 
leidėjui, vertėjui Kazimierui 
Barėnui, nepriėmusiam kitos 
valstybės pilietybės pagal nuo
statą, kad "dviejų Tėvynių ne
būna". 152-uose puslapiuose 
sutelkta išeivijos rašytojų bei 
veikėjų kūrybinė bei doku
mentinė medžiaga. Pateiktos 
anglų kalba pranešimų san
traukos. Tekstus papildo fo
tografijos bei faksimilės. Ti
ražas 300 egz. Spausdino 
UAB "Logotipas", Utenos g. 
41a, LT-08217. Vilnius. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos ambasada Va
šingtone Lietuvos tūkstant
mečiui paminėti surengė 

kultūros vakarą "Lietuvos 
tūkstantmetis raštuose". Lie
tuvos ambasadorius Audrius 
Brūzga, sveikindamas rengi
nio dalyvius, pažymėjo, kad 
minėdama tūkstantmetį Lie
tuva palieka istorijoje gilų 
pėdsaką, ypač ryškų kultū
roje, mene ir raštijoje. Ren
ginyje buvo rodomos Lietu
vos prezidento kanceliarijos 
išleistos knygos. Vakare daly
vavo JAV "National Geogra
phic" draugijos vicepirmi
ninkas Terrance B. Adams, 
kuris pranešė, kad š.m. spa
lio mėn. bus pradėtas leisti 
žurnalas National Geogra
phic Lietuva. Renginyje daly
vavo ir šio žurnalo redakto
rius Frederic J anson. Buvo 
pristatytas JAV lietuvių bend
ruomenės Kultūros tarybos iš
leistas fotoalbumas Lietuvių 
kultūrinis paveldas Amerikoje 
(Lithuanian Cultural Legacy in 
America). Albumo pristatymą at
liko jo redaktorius Algis Lukas. 

Lenkija 
Aušroje rašoma apie įvy

kusią Vilniuje Lietuvos ir 
Lenkijos seimų narių dele
gacijų sesiją. Lenkijos seimo 
delegacijai vadovavęs šio 
krašto seimo vicepirminin
kas J. Kalinovski prieš sei
mūnų pasitarimus Lietuvos 
lenkų laikraštyje Kurier Wi
lenski pareiškė, kad baigiasi 
Lenkijos kantrybė dėl lenkų 
mažumos teisių nepaisymo 
Lietuvoje. Pačioje sesijoje 
jis pažymėjo, kad Lietuva 
pažeidžia susitarimo (trak
tato) 13, 14, 15 straipsnius, 
o Lenkija vykdo visus šio su
sitarimo nuostatus. Buvęs 
Lietuvos seimo pirmininkas 
č. Juršėnas, dalyvavęs ir 
anksčiau tokiuose pasitari
muose, reaguodamas į Kali
novskio pareiškimą, tarp kit
ko priminė, kad Beznyke vis 
dar stovi lietuvius žeidžiantis 
paminklas. Vykdant švieti
mo reformą Lenkijoje, lietu
viai prarado 50% mokyklų, 
nesprendžiami "Ziburio" mo
kyklos Seinuose finansiniai 
reikalai. Č. Juršėną taipgi 
stebino, kodėl komunistinio 
pavadinimo Lipca gatvės ne
galima Seinuose pakeisti ka
talikų vyskupo A. Baranaus
ko vardu. Šiaip jau pasitari
muose būna daugiau atviru
mo ir noro nuoširdžiai pa
bendrauti. Tikėtina, kad pa
galiau gali prasidėti geresnių 
tarpusavio santykių laikai. 

Australija 
A.a. Arnis Muceniekas, 

84 metų amžiaus, mirė birže
lio 5 d. Melburne. Velionis 
gimė 1925 m. gegužės 5 d. 
Marijampolėje. Baigęs gim
naziją, pradėjo studijuoti 
Šiaulių prekybos institute. 
Karas jį atskyrė nuo tėvų ir 

brolių. Po karo studijas tęsė 
Vokietijos Kiel universitete. 
1949 m. išvyko į Australij<J ir 
apsigyveno Melburne. Cia 
susipažino su Baltučių šei
mos jauniausia dukra Sofija, 
su kuria ir sukūrė šeimą. 
Vaikai lankė lietuviškas mo
kyklas, kalbėjo lietuviškai. 
Arnis įsidarbino Australijos 
krašto apsaugos ministerijo
je, susilaukdamas ir paaukš
tinimų. Dalyvavo lietuvių 
bendruomenės veikloje. Il
gainiui silpnėjo sveikata. At
šventęs gegužės 27 d. 84-tąjį 
gimtadienį, po kelių dienų 
atsidūrė ligoninėje. Apsup
tas savo šeimos narių, birže
lio 5 d. iškeliavo amžinybėn. 
Laidotuvių maldos vyko bir
želio 12 d. Fawkner laidotu
vių koplyčioje. Laidot~vių 
maldas atliko kun. A. Sim
kus. Duktė Laima skaitė psal
mę, kita duktė Dalia - skaiti
nį, o duktė Gaila ir sūnus 
Raimondas pateikė atsimini
mų iš vaikystės. Solo giedojo 
Birutė Kymantienė, atsisvei
kinimo žodį tarė svainis Vik
toras Baltutis ir Viva Alek
na. Šermenų pietūs vyko Lie
tuvių Namuose. 

Gudija 
Žymi tautodailininkė 

Birutė Kunckaitė, Gervėčių 

kraštietė, savo 70-ojo gimta
dienio proga Marijos ir Jur
gio Šlapelių namuose-mu
ziejuje Vilniuje surengė ta
pybos darbų parodą, skirtą 
Lietuvos tūkstantmečiui. Gau
siai rinkosi, kaip rašoma Lie
tuvių godose, Birutės tapy
bos darbų gerbėjai, Gervėčių 
krašto bičiuliai, sveikindami 
ir linkėdami šviesių kūrybin
gų metų. Lietuvos kultūros 
ministerijai atstovavusi Ire
na Seliūnaitė kalbėjo apie 
Birutės šviesų požiūrį į gyve
nimą ir supantį pasaulį, atsi
spindintį jos meno darbuose. 
Gražių linkėjimų išsakė knygos 
GetVėčių kraštas Birutės Kunc
kaitės tapyboje redaktorė, meno
tyrininkė Marija Kuodienė. 

Talentinga dailininkė gi
mė 1939 m. gegužės 6 d. 
Knistuškių kaime, audėjos ir 
medžio drožėjo šeimoje. 1987 
m. Kunckaitė pradėjo tapyti, 
kai ją sesers Nijolės sode su
žavėjo žydinčios gėlės, įkvė
pusios norą kurti. 1988 m. 
pirmuosius savo darbus pra
dėjo rodyti parodose. Tais 
metais buvo priimta į Liau
dies meno draugiją. Tauto
dailininkė yra nutapiusi dau
giau kaip 2000 paveikslų, 
portretų, surengusi savo 16 
parodų. Jos darbai pateko į 
privačius rinkinius, o 32 geriau
si darbai yra Lietuvos dailės 
muziejuje. Kunckaitės paro
da Vilniuje veikė iki gegužės 
30 d., o birželio mėnesiui bu
vo perkelta į Astravą (Gudi
joje), kur dalis darbų pasili
ko visam laikui, mat daili
ninkė sumanė padovanoti 
savo kūrinių čia steigiamam 
muziejui. JA 
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Italija - žavi, įvairi ir įdomi 
'Ięsinys iš 31-32 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

buso link užsukau į Santa Croce paskaityti sienose 
ir grindyse surašytų pavardžių, ar nerasiu dar kokio · 

Piazza della Signoria, kurioje dabar stovi Mi
chelangelo Dovydo ir kitų žinomų skulptūrų kopi
jos, kadaise degino heretikus, kaip Girolamo Savo
narola (1498), Giordano Bruno (1600). Dabar jų 
vardais pavadintos miesto gatvės. Muziejai-galeri
jos Palazo Pitti, Uffizi, Bargello, Accademia, Palazo 
~cchW, įvairios šventovės pilnos puikių meno dar
bų. San Lorenzo šventovėje palaidoti kunigaikščių 
Medici šeimos nariai po Michelangelo sukurtais 
antkapiais, Santa Croce šventovėje palaidota pulkas 
žymūnų: menininkas Michelangelo, politologas 

žinomo žmogaus kapo. 

Florencija - Mantua - Sirmione - Verona 

Rytą išvažiavę iš Florencijos, apie vidurdienį 
pasiekėme Mantuą (Mantova). Miestelis, buvęs il
gą laiką kunigaikščių Gonzaga valdose, apsuptas iš 
trijų pusių dirbtiniais ežerais. Ežerai pavadinti - ti
k.ėsit, ar ne - Lago Superiore, Lago di Mezzo ir Lago 
Inferiore. Lietuviškai būtų: Geresnis, Vidutinis ir 
Menkesnis, bet vanduo ateina iš vienos užtvenktos 
upės vardu Mincw. 

Į miestelį įvažiuoti autobusais neleidžia, tai 
mus išleido prie senų Kunigaikščių rūmų, dabar 
muziejaus, ir liepė už poros valandų vėl ten sugrįž
ti. Prie plačiai išsidėsčiusių Kunigaikščių rūmų su 
500 kambafių buvo "prikabintos" XIV š. tvirtovė ir 
šventovė. Salia jų - didelė aikštė pilna palapinių ir 
joje tą dieną, ketvirtadienį, buvo turgus. Pardavinė
jo moteriškus drabužius. Praeidamas girdėjau daug 
pirkėjų kalbant rusiškai ir lenkiškai - pagalvojau, 
gal jie čia atvažiavo apsipirkti ir, parvažiavę namo, 
perparduos savo pirkinius su pelnu. Galvojau, bet 
paklausti nedrįsau. 

Pagrindine gatve nuėjome prie kitos aikštės, 
ten pavalgėm mažoje kavinėje, apžiūrėjom poeto 
Virgil statulą (jis gimė Mantuoje) bei keistai atro
dančią Basilica di Sant' Andrea, kurios fasadas buvo 
vėliau priklijuotas prie XV š. šventovės sienų. Vi
duje buvo aptvertas lyg ir kapas su itališku užrašu, 
kad čia "Preziosissimo Sangue di Christo" relikvija. 
Grįžęs namo, il!,ternete suradau paaiškinimą, kad 
sykį per metus Seštinėse iš rūsio būna iškilmingai 
atnešamas indas su Kristaus krauju į baziliką. Pada
vimas sako, kad tą kraują, grįždamas namo iš Pales
tinos prieš beveik 2000 metų, atnešė romėnų kari
ninkas (centurion) Longinus, dalyvavęs Kristaus 
nukryžiavime. 

Mantua nebuvo pamiršta ir meno pasaulyje. 
Giuseppe Verdi savo operai Rigoletto sceną parinko 
XVI š. Mantuoje: Mantuos kunigaikštis pagrobė ir 

Verona - Giuliettos namo ballmnas 

Verona - Giuli.ettos statula po balkonu 

Dormcija - Santa Croce bazilika, Gioac:hlmo 
Rossini kapas 

Machiavelli, mokslininkas Galileo, kompozitorius 
Gioachimo Rossini, eksperimentininkas Guglielmo 
Marconi ir t.t. Tun yra ir du kapai iš Lietuvos-Len
kijos valstybės- Sofia čartoriska (1780-1837), duk
tė kunigaikščio Adomo Kazimiero Čartoriskio, 
1764 m. kandidatavusio į Lietuvos-Lenkijos kara
liaus sostą, ir kunigaikščio Kleopo Mykolo Oginskio 
(1765-1833), kurio rūmuose Plungėje dabar rengia 
muzikos festivalius. 

. ' 

Kadaise čia buvo Veronos turtuolių mėgstamiausia 
_,, vasarvietė, dabar turistų lankomas miestelis su po
; ra viešbučių, motorinių ir būrinių laivelių prieplau

ka ir gražiais pasivaikščiojimo takais. Dar nesute
mus pasijudinom tolyn į Veroną, kur apsistojom 
"Maxim" vies1ru.tyje. 

Šį sykį apėjome dalį Florencijos senamiesčio, 
kuris dabar paliktas pėstiesiems, apžiūrėjome 
Dantės Alighieri namą ir muziejų, katedros aikštę, 
kur krikštyklos rytinės durys pasipuošusios atnau- ,
jintomis Lorenzo Ghiberti bareljefų kopijomis. Ka-
tedros kupolas (Brunelleschijį užbaigė 1463 m.) tu-
ri dvigubą dangą - lubas ir stogą, tarp kurių galima i«: 

laiptais užlipti i patį kupolo viršų. Priešais katedrą ._ _ , _ • 

linkrns~enos l(aikrodislocs~~!~!~)oja valandas atvirkštine .,„ <r-„,,.. 
e counterc l(.wi.n: • Pamaži nusikapstėme iki • 

Uffizi. galerijos, kur apžiūrėjome - bent man - dvi iš 
gražiausių pasaulio drobių: Sandro Botticelli ~ne
ros gimimą (1485) ir Pavasarį (1480). Dar liko laiko, 
tai pasivaikščiojau Ponte ~cchw, žioplinėdamas po 
auksakalių dirbtuves ir parduotuves. Eidamas auto-

Florencija - atvirkštinis senasis laikrodis 

Verona - Congrande alla Scala 

suviliojo savo dvaro juok
dario Rigoletto dukrą 
Gildą, o juokdario kerš
tas kunigaikščiui atsigrę
žė prieš jį patį, kai jo pa
samdytas žudikas Spara
fucile nužudė Gildą. Sha
kespeare savo dramoje 
Romeo and Juliet ištremia 
Romeo iš Veronos į Man
tuą. 

Iš Mantuos jau netoli 
buvo mūsų kitas sustoji
mas: Sirmione pusiasalis 
Gartla ežero pietinėje pu- Vero~~= alla 
sėje, kurio gale stovi Mas-
tino della Scala XIII š. pastatyta graži pilis-tvirtovė. 
Malonu buvo pasivaikščioti ežero pakrante po ilgos 
dienos kelionės. Einant į pilį gėlėmis apsodintu ta
ku tolumoje rytų pusėje matėsi aukšti kalnai. 

Verona di Romeo et Giulietta ar 
Verona di Cangrande? 

Dar tą patį vakarą nuvykom į restoraną vyno 
rūsyje po namu, kuriame "kadaise" gyveno Romeo. 
Vietos nebuvo labai daug, bet maistas - keturių pa
tiekalų pietūs - buvo tikrai puikus ir įdomus. Šeimi
ninkė-savininkė buvo patyrusi virėja ir, pasak mūsų 
vadovo Andrea, ''vienintelė Italijoj, kuri žino, kaip 
gerai ir skaniai gaminti maistą". čia pirmą sykį gy
venime valgiau spaghetti su asilienos padažu (ska
nu!). Kas norėjo, galėjo pasilinksminti skaniu rau
donu vynu. žodžiu, buvo linksmas ir smagiai pra
leistas vakaras. 

Kitą rytą susitikom savo vietinę vedlę ČCčiliją, 
kuri pradėjo rodyti miestą nuo aukštos kalvos, ant 
kurios stovėjo pilis Castel San Pietro, ir iš kur gražiai 
atrodė kalvos papėdėje aplink Adige upės vingį iš
sidriekusi Verona. Nusileidę į miestą, pėsčiomis 
apėjome jo įžymybes: pirmiausia praėjome pro 
žymų.jį romėnų amfiteatrą iš l š. Arena di ~rona, 
gerai išsilaikiusį ir naudojamą šiuo laiku operų pa
statymams, galintį sutalpinti 15,000 žiūrovų. Prie 
arenos sienų matėme "tupinčius" du sfinksus, lau
kiančius savo eilės papuošti scenąAidos spektak
liui. Įėjus į Casa di Giulietta kiemą, pasitinka mar
morinis balkonas, i kurį lipdavo be Džiuljetos nega
lėjęs gyventi Romeo, ir bronzinė Džiuljetos statula 
po balkonu su blizgančia krūtimi, kurią turistai pa
liečia, kad atneštų jiems laimę. 

Romeo ir Džiuljetos meilės istoriją pirmiausia 
aprašė Luigi da Porto (1520). Vėliau atsirado ta te
ma daugiau dramų, filmų, baletų, operų, iš kurių 
populiariausia ir žinomiausia bene William Sha
kespeare drama (1597). O veroniečiai tai istorijai 
parinko butaforiją: Džiuljetos ir Romeo gyvenvie
tes, kapavietes, vienuolyną (San Francesco ai Corso) 
ir t.t. 

(Bus daugiau. Ntrs. G. Kurpio) 



"Cirque de Soleil" - 25 
Cirque de Soleil šią vasarą 

mini savo veiklos 25-metį. Šią 
datą jie pažymi nepakarto
jamu renginiu, vienu metu su
kviesdami vaikščiotojus ant 
kojokų Orlando, Las Vegas, 
Maskvos, Lisabonos, Makau, 
Tokijo, Fortalezoa miestuose. 
O žiūrovus Cirque de Soleil 
kviečia į spektaklį Ovo (portu
gališkai - kiaušinis). Pagal cir
ko įkūrėjo ir vadovo Guy La
liberte scenarijų jubiliejinis 
25-asis spektaklis žaižaruoja 
kosmine šviesa ir kosmine 
muzika, judėjimo energija ir 
žaismingumu. Ovo pasakoja 
apie vieną mikrosistemą, gy
venančią tiesiog po mūsų ko
jomis ir dažnai nepastebimą -
vabzdžių pasaulį. Bet ir šiame 
pasaulyje vyksta gyvenimas -
tylus ir triukšmingas. Jame, 
kaip ir mūsiškiame, klesti 
tvarka ir sumaištis, meilė ir 
pyktis, energija ir kova už kas
dieninį būvį. Šį spektaklį jau 
turėjo progos matyti milijonai 
Eurovizijos baigiamojo dainų 
festivalio programos žiūrovų. 
Toronte bus galima pamatyti 
nuo rugsėjo 3 d. 

Prieš 25 metus kuklus vai
kinas Guy Laliberte, mėgstan
tis neįprastus triukus ir pagar
sėjęs sugebėjimu "valgyti" ug
nį, Baie St. Paul subūrė pir
mąją gatvės teatro trupę. Ji 
vėliau išaugo į profesionalų 
teatrą, savo meninės išraiškos 
paieškomis ir meistriškumu 

spalvingo scenos judėjimo ir 
karuselės triukšme ryškėja tyli 
žmogiškoji drama: mažo žmo
gaus pasipriešinimas brutalu
mui, ištikimybės ir draugystės 
pergalė prieš išdavystę. Visa-

Cirque de Soleil vadovas 
G. Laliberte 

giausių pasaulio žmonių. Prieš 
2 metus jis įsteigė "Vieno la
šo" šalpos fondą, norėdamas 
atkreipti dėmesį į geriamo 
vandens apsaugą ir jo trūku
mą varganose valstybėse, ren
ka lėšas įvairioms vandens tie
kimo programoms. 

Ir tikriausiai ne vieną ste
bina neišsenkanti cirko vado
vo energija, noras išbandyti 
savo galimybių ribas. Visai ne
seniai montrealietis sudarė 
sutartį su Rusijos kosmonau
tikos centru ir jų erdvėlaiviu 
Soyuz skris į erdves kaip pir
masis kosminis turistas iš Ka
nados. G. Laliberte ne tik su
tiko sumokėti pagal sutartį 

Cirque de Soleil savo dvidešimtpenkmečio minėjimui parengė naują spektaklį Ovo; nuo
traukose scenos iš spektaklio Ntrs. iš Cirque de Soleil tinklalapio 

labai nutolusi nuo tradicinių 
šio žanro trupių. Jo spektak
liuose dalyvauja 4,000 žmonių 
- cirko akrobatų ir klounų, 
šokėjų, iliuzionistų, dailininkų 
ir drabužių kūrėjų, muzikų ir 
apšvietėjų, scenos darbininkų. 
Kiekvienas iš jų svarbus spek
taklio sėkmei savo sugebėji
mu kaskart atsinaujinti ir ste
binti profesiniu ir meniniu iš
radingumu. Montrealio cirko 
kūrėjai paprastus akrobati
nius ir kitus cirko triukus su
jungia pasirinkta viena siuže
tine tema ar pasakojimu. Šie 
pasirodymai jaudina ir domi
na ne tik savo gimnastikos 
pratimais, sunkiai suvokia
mais žmogaus fizinių galimy
bių atradimais, bet ir netikė
tomis vaidybos scenomis, kai 

da labai svarbi muzika - ji tarsi 
dar vienas spektaklio dalyvis. 

Cirque de Soleil sėkmė sie
jama su jo ilgamečio vadovo 
Guy Laliberte vardu. Savo už
sispyrimo, talento, tikėjimo 
kūrybos galimybėmis ir bend
raminčiais dėka iš eilinio cirko 
artisto jis tapo tikru meninin
ku ir. .. bilijonieriumi. Nuo 
1984 metų iki dabar cirko 
spektaklius žiūrėjo 90 mln. 
žmonių, spektakliai rodomi 
visuose žemynuose; platina
mos vaizdajuostės ir muzikos 
įrašai. Kanados vyriausybė 
cirko vadovui suteikė garbės 
piliečio vardą. Šiemet G. La
liberte minimas 20-ties turtin
giausių Kanados žmonių są
raše, JAV Times žurnalas jo 
vardą įrašė tarp 100 įtakin-

neatskleidžiamą, tikėtina, la
bai didelę sumą, bet ir patirti 
dar vieną labai nelengvą fizinį 
išbandymą. Jau dabar jis pra
dėjo fizinio parengimo treni
ruotes astronautų parengimo 
centre. Jas pertraukė tik per 
25-mečio minėjimo renginius. 
Jis prisipažino, kad labai nori 
įgyvendinti dar vieną savo vai
kystės svajonę, atsidurti tarp 
žvaigždžių ir patirti nesva
rumo būseną. Reikia tikėtis, 
kad įspūdžių kelionėje ne
truks, ir Guy Laliberte sugrį
žus, sulauksime naujo spek
taklio, kuriame atsispindės 
erdvėse pamatyti vaizdai, pa
tirtos būsenos, skrendant tarp 
tikrų žvaigždžių. 

Parengė 

S. Katkauskaitė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tarptautiniame vaikų 

festivalyje Kroatijos Šibenik 
mieste, vykusiame birželio 
20-liepos 4 dienomis, buvo 
pristatytas jaunų lietuvių 
choreografių Sigitos Mika
lauskaitės ir Indrės Pačė
saitės profesionalaus šiuo
laikinio šokio spektaklis 
vaikams "O kas čia?", kuria
me šoko Giedrė Subotinaitė 
ir Nerijus Tauskus. Šokėjai 
judesiu, energija ir vaidybi
ne išraiška sužavėjo jaunąją 
publiką. Po spektaklio vaikai 
ir jų tėveliai dar ilgai nepali
ko salės, uoliai rinko spek
taklio metu šokėjų išbarsty
tus kamuoliukus ir blizgu
čius, fotografavosi su atlikė
jais. "Vaikai - patys geriausi 
kritikai, visai nesvarbu, ką 
pasakys kiti", - po spektak
lio kalbėjo Giedrė Suboti
naitė. Kitą dieną festivalio 
leidinyje pasirodė mažųjų 
komentarai: septynmetis 
Marko spektaklį įvertino 
"super", o penkiametei Kat
jaijuokingiausia buvo, kai Ne
rijus Tauskus vaidino šuniuką. 

Šibeniko vaikų festivalyje 
nėra konkursinės progra
mos, tačiau kiekvienas spek
taklis aptariamas spaudos 
konferencijoje, kurioje pasi
sako kritikai, choreografai 
bei festivalio dalyviai. Spek
taklis "O kas čia?" buvo pui
kiai įvertintas ir spaudos 
konferencijoje. Ilgametis fes
tivalio dalyvis, kanadietis ak
torius ir režisierius Robert 
Greenwood gyrė spektaklio 
išbaigtumą ir detales, o idėja iš
barstyti kamuoliukus, kuriuos 
po spektaklio atlikėjams pa
deda surinkti vaikai, jam pa
sirodė geniali. 

Adrijos jūros pakrantėje 
įsikūręs Šibenik jau nuo seno 
garsėja kaip vaikų miestas. 
1958 metais čia pradėtas 
vaikų festivalis, iš pradžių 
kas dvejus metus, vėliau -
kasmet, paverčia miestelį 
vaikų pasauliu: gatves puo
šia dekoracijos, kiekvieną 
vakarą vyksta lėlių teatro, 
šokio, vaikų folkloro grupių 
pasirodymai, teatro pedago
gai moko vaikus vaidybos, 
miesto aikštelėse pasirodo 
gatvės artistai ir muzikantai 
iš viso pasaulio. Šiemet festi
valio organizatoriai sugebė
jo žiūrovams pasiūlyti net 
147 renginius, kuriuose daly
vavo per tūkstantį dalyvių iš 
Kroatijos, Izraelio, Makedo
nijos, Lietuvos, Rusijos, Ru
munijos, Lenkijos, Ukrai
nos. Kitąmet rengėjai tikisi 
sulaukti ypatingų viešnių iš 
JAV - prezidento Obamos 
dukrų Malios ir Sašos. 

Kauno technologijos uni
versitete (KTU) visą birželį 
veikusio Vaikų universiteto 
pirmasis paskaitų ciklas bai
gėsi iškilmingu diplomų įtei
kimu 98 vaikams lankiu
siems paskaitas. Paskaitas 
apie gabių vaikų ugdymą tuo 
pačiu metu jų tėveliams skai
tė KTU docentė, Akademi-

nės pažangos centro direkto
rė Bronė Narkevičienė, mei
lės vaikams problemas nag
rinėjo KTU Psichologijos 
katedros lektorė Zita Vasi
liauskaitė. KTU Vaikų uni
versitetas jau atstovauja Lie
tuvai Europos komisijos 
įsteigtame vaikų universitetų 

tinkle. Kitas KTU Vaikų uni
versiteto paskaitų ciklas pla
nuojamas šį rudenį. Tiki
masi, kad Vaikų universiteto 
vykdoma veikla padės jau
nesniojo mokyklinio amžiaus 
vaikus sudominti mokslu, 
populiarins technologijos 
mokslų studijas. 

"Giesmė Vilniaus verbai" 
šventę Dūkštose birželio 28 
dieną suren$ė Neries parko 
direkcija ir Cekoniškių verbų 
ir buities seklyčia. Šventės 
metu buvo parodoma, kaip iš 
žolynų gimsta Vilniaus verba, 
lauko parodoje - proga susi
pažinti su jų formų ir raštų 
įvairove, patiems surišti verbą 
ar įsigyti meistrių surištą. Taip 
pat šventėje vyko viktorina 
"Ar pažįstate Lietuvos pievų 
ir miškų augalus?", dalyviai 
galėjo paragauti Vilniaus 
krašto šeimininkių gaminių, 
atsigaivinti įvairių žolelių ar
bata. 

Vilniaus kraštą garsinan
ti verbų rišimo tradicija gimė 
keliuose mažuose kaimeliuo
se į šiaurės vakarus nuo 
Vilniaus. Nuo seno čia gyve
nusios moterys laukuose 
rinkdavo žolynus, juos džio
vindavo, o žiemą, artėjant 
Verbų sekmadieniui, ant 
sauso lazdyno kotelio suriš
tas spalvingas rykštes - Vil
niaus verbas, veždavo par
duoti į Vilnių. Bažnyčių 
šventoriuose parduodamų 
įprastinių iš kadagio ir žilvi
čio šakelių surištų verbų tar
pe jos išsiskirdavo spalvomis 
ir formų įvairove. Laikui bė
gant, kito verbų formos, 
spalvos, joms panaudotos 
žaliavos, plėtėsi rišimo me
nas, bet jos liko unikaliu Vil
niaus krašto kultūros paveldu. 

Iš XX Tarptautinės 

moksleivių biologijos olim
piados Japonijoje, vykusios 
liepos 12-19 dienomis, Lie
tuvos delegacija grįžo su ke
turiais apdovanojimais. Si
dabro medalius pelnė Vil
niaus Mindaugo vidurinės 
mokyklos mokinys Justas 
Lavišius ir Vilniaus Mykolo 
Biržiškos vienuoliktokas Ju
lius Juodakis. Bronzos me
daliais apdovanotos Šiaulių 
Juliaus J anonio gimnazijos 
moksleivė Kotryna Vaidžiu
lytė ir Kauno Milikonių vi
durinės mokyklos moksleivė 
Milda J akutavičiūtė. Olim
piadoje dalyvavo per 300 at
stovų iš 56 valstybių. Jaunieji 
biologai varžėsi spręsdami 
teorinius klausimus bei atlik
dami keturias praktines už
duotis, susijusias su geneti
kos, ląstelės biologijos, bio
chemijos ir klasikinės bio
logijos požiūriais. 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% 

Taupomoji 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 

TOMAS A. SENKUS, 8Sc ,OLS .. OUP 

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

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

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos "PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 
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Zaibas iš giedro dangaus ... 
Žmonija nuo pat savo są

moningos veiklos pradžios 
stengiasi pažinti supančią ap
linką, perprasti jos slėpinius. 
Pasitelkus ilgametę patirtį ir 
mokslo žinias, atskleista daug 
gamtos paslapčių. Žmogus, 
pakilęs į erdves, tyrinėja dan
gaus kūnus ir jų gyvenimą, su
dėtingi erietaisai leidžia pa
žvelgti į Zemės vidų ar vande
nynų gelmes. Bet net ir paži
nus gamtos reiškinių kilmę ir 
priežastis, žmogui ne visad 
pavyksta juos suvaldyti ar iš
vengti netikėtų pasekmių. 

Si vasara Kanadoje, ypač 
jos rytinėje dalyje, negailėjo 
lietaus, vėtrų ir žaibų. Pora 
dienų saulėto oro, ir vėl lietūs, 
neretai su audromis ir jos pa
lydovais - akinančiais žaibais 
ir griaustiniu. Žaibai ne tik 
sukėlė gaisrų Britų Kolumbi
jos ir kitų vietovių miškuose. 
Dangų netikėtai apniaukę 
audros debesys neša grėsmę 
ir žmonėms. Liepos mėnesį 
Kvebeko provincijos stovykla
vietėje ties Mount 'Iremblant 
žaibas sužeidė penkis žmones 
(buvusius toje pačioje stovyk
lavietėje, tik skirtingose vieto
se). O rugpjūčio 12 d. Bramp
tone (Ontario ), per patį vi
durdienį žaibas trenkė i spor
to aikštyne buvusią žmonių 
grupę. Pasak vietos gyventojų, 
dangus buvo šiek tiek debe
suotas, bet nelijo. Įvykio liu
dininkai, išgirdę neįprastai 
garsų trenksmą ir pamatę 
aikštėje gulinčius tris žmones 
- moterį ir du vaikučius, grei
tai iškvietė medicinos pagalbą 
ir patys bandė atgaivinti žaibo 
apsvaigintuosius. Vieno iš 
berniukų mama atsigavo gana 
greitai, o mažuosius teko vežti 
į Turonto vaikų ligoninę kritiš
koje būklėje. Mažesnysis jau 
pasveiko, o antrajam berniu
kui žaibas buvo lemtingas. 

Thd kas gi yra tas dažnas 
audrų palydovas žaibas, nu
šviečiantis dangų akinančio 
ryškumo šviesa, keliantis ir 
pasigėrėjimą, ir nevalingą bai
mę? Oro reiškinių tyrėjai aiš
kina, kad susidūrus šalto ir 
šilto oro sluoksniams aukštu
mose, susidaro mažyčių ledo 
kristalų debesys. Judėdami ir 
trindamiesi vienas į kitą, jie 
sukuria elektros krūvį - tei
giamą ir neigiamą. Tuigiamas 
(positive) krūvis paprastai at
siduria debesies viršuje, o nei
giamas (negative) - apačioje. 
Tarp teigiamo ir neigiamo 
krūvių atsiranda milijonų vol
tų įtampa. 

Žaibas yra iškrova tarp 
krūvių. Atsižvelgdami į krūvių 
susidarymo vietą, juos vadin
sime aukštuminiu ir žemuti
niu žaibais. Iškrova gali įvykti 
pačiame debesyje arba tarp 
debesies ir žemės. Aukštu
minis žaibas yra iškrova tarp 
debesies viršaus ir žemės, to
dėl turi keliauti didesnį nuo-

tolį, negu žemutinis; jis sukau
pia stipresnę įtampą. JAV oro 
tarnybos specialistai, juos ly
gindami, tvirtina, kad viduti
nio žemutinio žaibo iškrovos 
srovės galėtų užtekti 100 w 
skaidrinei lemputei deginti 2-
3 mėn. O aukštuminio žaibo 
tokiai pat lemputei užtektų ... 

ti daugiatikslių užduočių, su
kaupti dėmesį, tad reikalinga 
visokeriopa pagalba, neretai 
darbo permainos. 

Dr. Marle Ann Cooper, 
Ilinojaus universiteto profeso
rė, viena iš geriausių pasaulyje 
žaibo sukeltų sveikatos sutri
kimų gydytojų, nuo šio neti-

Vienos rugpjūčio audros metu žaibas palytėjo ir aukščiausią 
statinį Toronte - televizijos bokštą 

100 metų! Skirtingas ir abiejų 
žaibų iškrovos trukmės laikas. 
Žemutinio žaibo iškrova trun
ka tik milijoninę dalį sekun
dės, o aukštuminio žaibo -
daug ilgesnė. Štai todėl abiejų 
rūšių žaibo poveikis žmogui 
skirtingas. 

Kvebeke žaibas tik ap
svaigino poilsiautojus, sukėlęs 
lengvus kūno sužeidimus. 
Daug stipresnis poveikis buvo 
Bramptono aikštyne žaibo 
kliudytai mamai ir ypač 
dviems mažiesiems. Juos ap
svaigino vadinamasis žaibas iš 
giedro dangaus arba aukštu
minis - daug pavojingesnis. 
Kanados oro tarnyba patvirti
na, kad tą dieną ir tuo metu 
netoli buvo kilusi nestipri, pa
gal jų apibrėžimą "vietinė" 
audra. Spėjama, kad jos metu 
aukštuminis žaibas, turintis 
savybę nuo audros epicentro 
keliauti 50 km spinduliu, at
klydo iki Bramptono aikštyno 
ir ten atrado savo aukas. Spe
cialistai pažymi, kad aukštu
minis žaibas sudaro tik 5% 
visų žaibų, taigi, pasitaiko re
čiau, bet jis labiau pažeidžia 
savo yaliestus objektus. 

Zaibo iškrovos atveju sro
vė tarsi apibėga žmogaus kū
ną, neteka kiaurai per jį, kaip 
kartais manoma. Thd žemuti
nis žaibas, turintis silpnesnę 
įtampą ir mažiau trunkantis, 
mažiau ir pažeidžia. Rečiau 
pasitaikančio aukštuminio 
žaibo smūgio pasekmės daug 
rimtesnės. Jo įtampos stipru
mas gali siekti iki 1 bln voltų, 
žemutinio žaJ.bo - iki 100 mln. 
voltų. Daugeliui (9 iš 10) pa
vyksta išgyventi po žaJ.bo smū
gio, bet dažniausiai lieka ilga
laikės pasekmės: visos nervų 
sistemos pažeidimai, nuolati
nis skausmo pojūtis, atsiranda 
regėjimo, klausos sutrikimai, 
neretai - amnezija (užmarš
tis). Smegenys po patirto smū
gio negali greitai apdoroti 
gaunamos informacijos, atlik-

kėto gamtos iššūkio siūlo pa
prastus apsaugos būdus. 

• Artėjant audrai ar jai 
netikėtai užklupus, pasislėpti 
viduje ar automobilyje, tik ne
liečiant metalinių dalių. Pa
tartina atokiau bent 30 metrų 
nuotolyje būti nuo metalinių 
tvorų. 

• Jeigu esate lauke, sau
giausia slėptis bet kurioje že
mumoje - slėnyje, įduboje ar 
po žemais krūmais. Jokiu bū
du nesislėpti po aukštais me
džiais: žaibas iškrovai ieško 
aukščiausio taško. 

• Jeigu esate labai atviro
je vietoje, nereikia gultis ant 
žemės visu kūnu. Geriausia 
susirangyti į kamuoliuką, kiek 
galima, galvą priartinant prie 
kojų (didinant aptakumą ir 
apsaugant vidaus organus). 

• Jeigu audra užklupo 
vandenyje, tuojau pat stengtis 
atsidurti krante. 

• Esantiems patalpoje ne-
stovėti prie langų, vengti kal
bėti laidiniu telefonu ar nau
dotis vandentiekiu. Neskubė
kite i lauką, vos vos praėjus 
audrai. Žaibas dar gali sugrįž
ti, netgi praslinkus audros 
debesiui. 

Profesorė taip pat išsklai
do mitą, kad gera apsauga 
nuo žaibo - guminiai batai. Ji 
primena avintiems batus su 
bet kokiais metalo papuoši
mais ar pakalomis, kad per 
audrą su žaibais geriau juos 
nusiauti. Saugiausia vieta -
pastogėje. 

Kanadoje kasmet per 
audrų sezoną suskaičiuojama 
daugiau kaip 2 min. žaibų, 
nuo jų miršta vidutiniškai 10 
žmonių, šimtas ar daugiau pa
tiria lengvesnius sužeidimus. 
Audros su žaibais dažniausiai 
lankosi Windsor apylinkėse, 
kaimyninėje JAV - Floridoje. 

Pagal Canadian Press pa
rengė S. Katkauskaitė 



Tryliktasis PLB seimas (111) 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ilgainiui, regis, pavyko įrodyti, kad proble
mą galima išspręsti be referendumo, išmintin
gai pataisant įstatymą. 2008 metų birželio 30 
dieną seimas priėmė įstatymo pataisas, kurios 
garantavo pilietybę lietuviams, kurie twi ES ar 
NATO valstybių pilietybę. Pasak R. Narušie
nės, tai nebuvo tobulas sprendimas, bet turbūt 
geriausias toje būklėje. Paskui galima buvo 
bandyti jį tobulinti. Deja, Valdas Adamkus ve
tavo pataisas ir pasiūlė savo redakciją. R. Na
rušienės tvirtinimu, V. Adamkaus pasiūlymas 
ydingas tuo, kad diskriminuoja lietuvius, kurie 
išvažiavo iš Lietuvos po 1990 metų. 

Tursi siekiant suderinti visas pozicijas, V. 
Adamkaus iniciatyva buvo sukurta nauja dar
bo grupė, kuri parengė dar vieną įstatymo re
dakciją. Ji bus teikiama seimui. R. Narušienė 
paragino PLB seimą išsakyti savo poziciją dėl 
siūlomo Pilietybės įstatymo. Pasak jos, jis nėra 
PLB priimtinas. Thip pat nėra priimtina ir tai, 
jog pataisos buvo rengiamos be tikro dialogo 
su PLB. "Nėra normalu, kai su žmonėmis, ku
riems bus taikomas įstatymas, nėra tariamasi, 
diskutuojama, jį rengiant", - sakė R. Narušie
nė. Ji taip pat pabrėžė, kad dvigubos piliety
bės problema yra ne teisinė, bet politinė. Jos 
įsitikinimu, tikrai nereikalingas referendu
mas, pakanka gerų įstatymo pataisų. Svar
biausia, jog Lietuvos valdžia parodytų norą 
ieškoti tikro sprendimo. 

PLB seimas pritarė R. Narušienės pasiūly
mui ir priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, 
jog dabar siūlomas Pilietybės įstatymo projek
tas nėra priimtinas. PLB seimas taip pat para
gino Lietuvos valdžią sudaryti bendrą darbo 
grupę, kurioje būtų sutarta dėl teisinių formu
luočių. Nutarta apie tai siūlyti diskutuoti ar
timiausiame Ub.ienio lietuvių reikalų koordi
navimo komisijos posėdyje. 

Veiklos gairės 
Didžiausią paskutinės darbo dienos dalį 

PLB XIII seimas skyrė veiklos gairių Valdybai 
nustatymui. Išsakyta daug svarbių priesakų ir 
pasiūlymų. Thčiau svarbiausia, kiek įmanoma 
juos bus įgyvendinti. Pavyzdžiui, nutarta, jog 
reikėtų tęsti Pasaulio lietuvio leidybą, nes tai 
didžiulės vertės leidinys. Valdybai išsakytas 
priesakas ieškoti lėšų šiam leidiniui. Tučiau li
ko neaišku, kokiais būdais tai turi būti daroma. 
Tuo labiau, kad, formuluodami priesakus, PLB 
seimo atstovai nepanoro plačiau padiskutuoti 
apie tai, kaip užtikrinti finansinį pamatą PLB 
veiklai. Puiku, jog PLB seimas nepamiršo pa
dėkoti už ilgametę paramą JAV Lietuvių fon
dui, Lietuvos valstybinėms institucijoms. Tu
čiau kiek šie rėmėjai galės padėti PLB ateity
je? Kur ieškoti alternatyvių finansinių šalti
nių? Kaip i!judinti finansų paiešką atskiruose 
kraštuose? Sie klausimai liko retoriniai. 

Kiek gaila, kad PLB seimas "paslydo" 
gramatiniuose tikslinimuose ir galiausiai liko 
nepriimtas įpareigojimas Valdybai sukurti 
skaidrias taisykles, kaip naujos bendruomenės 
gali prisijungti prie PLB. Dabartinė būklė, kai 
PLB Valdyba nėra mačiusi dalies bendruome
nių statutų, kai kurios bendruomenės veikia 
su pasenusiais ir dabartinės būklės poreikių 
neatitinkančiais statutais, nėra gera. Tui ne 
kartą pabrėžė ir Algis Rugienius. Deja, tiksli
nant jo pasiūlymus, nukrypta į šalį, ir dalis at
stovų išsigando dėl kraštų bendruomenių sa
varankiškumo. Tudėl rezoliucija šiuo klausi
mu liko nepriimtina. Tiesa, tai netrukdo nau
jai PLB valdybai savo iniciatyva spręsti šios 
problemos. PLB seimas įpareigojo naująją 
Valdybą sukurti nuostatus, kurie apibrėžtų, 
kaip deleguojami PLB nariai į Užsienio lietu
vių reikalų koordinavimo komisiją, taip pat 
pasirūpinti užsienio lietuvių archyvais. Tuip 
pat priimta rezoliucija, kurioje įvardytos su li
tuanistiniu švietimu užsienyje susijusios prob
lemos, kurias artimiausioje ateityje derėtų 
spręsti. Pavyzdžiui, jei vaikas planuoja grįžti 
mokytis į Lietuvą, jam svarbu būtų gauti for
malų įgytų žinių patvirtinimą. Kol kas to nėra. 
Thip pat ir lituanistinių mokyklų mokytojams 

jų darbas negali būti įskaitytas į Lietuvoje pri
pažįstamą pedagoginį stažą. 

PLB seimas atskira rezoliucija pabrėžė 
Vokietijoje veikiančios Vasario 16-osios gim
nazijos svarbą tiek praeityje, tiek dabar ir pa
ragino Lietuvos valdžią, nepaisant ekonomi
nių sunkumų, nenutraukti finansinės paramos 
šiam lietuvybės sklaidos centrui. Tuip pat iš
reikštas raginimas rūpintis lietuviškomis mo
kyklomis etninėse žemėse. Atkreiptas dėmesys 
i tai, jog Lietuvoje labai trūksta informacijos 
tiek apie užsienio lietuvių praeities darbus, 
tiek apie dabartinę veiklą. Dėl to kartais į išei
vius žvelgiama nepatikliai. PLB seimo atsto
vai išreiškė pageidavimą, jog naujoji Valdyba 
daugiau dėmesio skirtų informacijos apie už
sienio lietuvių veiklą sklaidai Lietuvoje. 

Nemažai diskutuota ir apie tai, kaip gali
ma pagerinti PLB seimo darbo organizavimą. 
Nutarta, kad XIV seimas darbuosis keturias 
dienas. Kai kurie atstovai išreiškė nepasiten
kinimą, jog esą Valdyba galėtų geriau parengti 
Seimą. Pavyzdžiui, nutarimų projektai gali bū
ti išsiuntinėti atstovams iš anksto. Tučiau kartu 
pripažinta, jog ne visų kraštų bendruomenės 
eaiso Valdybos prašymų. Pasak Gabrieliaus 
Zemkalnio, iki pat PLB seimo darbo pradžios 
buvo neaišku, kas atstovaus Ispanijos lietu
viams, kai kurios bendruomenės atstovų sąrašą 
atsiuntė tik prieš kelias dienas iki Seimo. Thip 
pat paremtas ir prelato Edmundo Putrimo 
prašymas, jog tų kraštų, kur nėra kunigų lietu
vių, bendruomenės turėtų išsirinkti atstovą re
guliariems ryšiams su prelatu palaikyti. Thi la
bai palengvintų sielovados darbus. 

PLB valdybos laukia sudėtingi išbandymai 
Posėdžio pabaigoje paaiškėjo ir tai, kas iš

rinkti i naują PLB valdybą, Garbės teismą bei 
Kontrolės komisiją. PLB Garbės teismo na
riais tapo Algimantas Gečys (JAV), Algis Ru
gienius (JAV), Marytė Dambriūnaitė-Šmitie
nė (Vokietija). A Rugienius pastaruosius tre
jus metus buvo GT pirmininkas. Kontrolės 
komisijos nariais tapo Gintaras Ručys (Vokie
tija), Angelė Nelsienė (JAV), .Klemensas Ry
mantas .Klepšys (Latvija). Į naują Valdybą iš
rinkti šeši ankstesnės Valdybos nariai: Regina 
Narušienė (JAV), Antanas Rasiulis (Rusija), 
Angelė Vaičiūnienė (Kanada), Vitalija Palubai
tytė-Kolesnikova (Gudija), Petras Maksimavi
čius (Lenkija), Dalia Henke (Vokietija). Thip 
pat naujoje Valdyboje dirbs Jūratė Caspersen 
(Šveicarija), Juan Ignaco Fourment Kalvelis 
(Argentįna), Arūnas Pabedinskas (Kanada), 
Rimas Cuplinskas (Vokietija), A. Goris No
rienė (Belgija). Verta atkreipti dėmesį, jog 
daugiausia balsų, net po 108, gavo dvi energin
gos Europos kraštų atstovės: Jūratė Caspersen 
ir Dalia Henke. Pastaroji kandidatuodama ža
dėjo siekti Valdybos modernizavimo, o J. Cas
persen yra šiuo metu svarbiausia PLB žinovė 
švietimo klausimais. 

Ar R. Narušienė išliks PLB valdybos pir
mininke, ar šios pareigos bus pasiūlytos kam 
nors kitam, apsispręs jau ne PLB seimas, bet 
Valdyba. Nepriklausomai nuo to, kas PLB val
dybai vadovaus, galima drąsiai teigti, jog arti
miausi treji metai nepašykštės išbandymų. 
Kartu tai bus labai svarbus laikotarpis, kurio 
metu turėtų būti suformuota nauja PLB santy
kių su Lietuvos valdžios institucijomis sistema. 
Didele dalimi nuo PLB valdybos aktyvumo ir 
išmintingo veikimo priklausys, ar pavyks kūnu 
paversti Lietuvos politikų žodžius apie lygia
vertę visų pasaulio lietuvių partnerystę. 

Na, o kol kas tegalima pasidžiaugti, jog 
PLB XIII seimo darbas buvo darnus ir konst
ruktyvus. Lietuvoje gyvenantys lietuviai turėjo 
progą geriau susipažinti su užsienyje gyve
nančių tautiečių džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Na, o užsienio lietuviai ne tik sprendė 
svarbius klausimus, bet ir kartu dalyvavo savo
tiškose "lietuviškumo rekolekcijose". Viliuosi, 
kad jos suteiks jėgų naujiems kasdieniams 
žygdarbiams, puoselėjant Tėvynę savo širdyje. 

Parengė Andrius Navickas 
Bernardinai.It 
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TAUPOMOJI 
S45KAITA 

"TFSA11 !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
S45KAITA 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.40% 
4 metų 2.40% 
5 metų 3.40% 
l metų iškeičiamas 1.15% 

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

4 metų 2.65% 
5 metų 3.40% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.00% 

"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 2.25% 
4 metų 2.25% 
5 metų 3.00% 
l metų iškei~iamas 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.85% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

1-------------1 270-364 dienų 
JAV DOLER IŲ KASDIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.20% 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 5 metų 
PASKOLOS lškeičiomi prieš terminą 

mažesniois nuošimčiais 
Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.10% 1----------1 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.65% 
3.25% 
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 
pagal pareikalavimą 

1-------------1 5 metų 

1.20% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.40% 

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 asmenin is patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207·9239 Pirm·Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532· 1149 Pirm-Treč 9·3:30 Ketv 9·6 Penk 9·3:30 Šeši Uždaryta 

L I ETUVIU KREDITO KOO P ERATYVAS 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 
Europos lietuvių 

krepšinio žaidynės 
Londono "Lithuanian BC" 

komanda po metų pertraukos 
vėl iškovojo VII-ųjų Europos 
lietuvių krepšinio varžybų 
(ELKT) nugalėtojų taurę. 
Rugpjūčio 14 dieną Hiuten-

Geriausia žaidėja -
Augustė Žygaitė 

felde (Vokietija) įvykusiose 
žaidynėse dalyvavo 13 koman
dų. Baigmėje susikovė Lon
dono lietuviai, 42:14 įveikę 
Šveicarijos "Lietuviai.CH" 
komandą bei Druskininkų 
"Grand Spa Lietuva" koman
dą, kuri tik po įnirtingos kovos 
rezultatu 38}4 sugebėįo pa
laužti Pietų Svedijos "Zuvė
dų" komandos pasipriešini
mą. Švedijos lietuviai liko tre
čioje vietoje, nugalėję koman
dą iš Šveicarijos. Geriausio 
žaidėjo taurė buvo įteikta "Li
thuanian BC" komandos nariui 

Egidijui J anulevičiui. Jam taip 
pat buvo įteikta ir bendrovės 
"pusk.It" dovana. 

Aikštelėje rungtynių metu 
privalo būti bent po vieną 
merginą. Žaidėjoms taikomos 
įvairios privilegijos, o jų pel
nomi taškai yra vertinami 
daugiau negu vyrų. Jos ir vėl 
tapo puošmena, o savo meist
riškumu niekuo nenusileido 
vyrams. Geriausia žaidėja 
Augustė Žygaitė iš Londono. 
Jai buvo įteikta taurė ir 
"Grand Spa Lietuva" įsteigtas 
prizas - savaitgalis dviem as
menim Druskininkų vandens 
pramogų parke ir viešbutis 
dviem asmenim. Tolimų meti
mų konkurse stulbinantį taik
lumą demonstravo Kęstas Ri
mas iš "Žalčių" komandos, 
sugebėjęs per minutę įmesti 
net 19 tritaškių. Merginų gru
pėje taikliausia buvo Jūratė 
Valytė ("Žalčiai"). 

Buvo atvykę 142 krepši
ninkai iš Vokietijos, Anglijos, 
Švedijos, Danijos, Gudijos, 
Šveicarijos ir Lietuvos. Per 
vieną dieną buvo sužaistos net 
37 rungtynės. Netrūko nieko: 
nei gražių prasiveržimų, nei 
taiklių metimų paskutinėmis 
rungtynių sekundėmis, nei 
įspūdingų dėjimų į krepšį, nei 
karčių replikų teisėjų atžvil
giu. Buvo ir patemptų raume
nų, išnarintų kojų, rankų, mė
lynių ir net sulaužytų pirštų. 
Tačiau tai tik dar labiau pa-

Teniso varžybos "Chicago 2009" 
Amerikos lietuvių teniso klubas Čikagoje rengia atviras 

teniso varžybas "Chicago 2009", š.m. rugsėjo 5-6 d.d. Oak 
Lawn Recquet, Fitness & Gymnastics Center (Teniso klube), 
Oak Lawn, IL. Šių žaidynių apimtyje vyks ir 2009 ŠALFASS 
teniso pirmenybės. Dalyviai prašomi užsiregistruoti tinklala
pyje: www.tenis.gan.lt. Daugiau informacijos tel. 708 288-
4531 (Vytautas Balčiūnas), arba el.paštu: audrius@sbc
global.net. ŠALFASS inf. 

Lietuvių laimėjimai 
Baidarių ir Kanojų irklavimo čempionate 
Lietuvos atletai iškovojo po vieną aukso 

ir bronzos medalį 
Halifakse (Kanada) įvyku

siame pasaulio baidarių ir ka
nojų irklavimo čempionate 
Kauno irklavimo sporto mo
kyklos trenerio Egidijaus 
Gusto auklėtiniai R. Labuc
kas ir T. Gadeikis iškovoj o 
aukso medalį, dviviete kanoja 
laimėję 200 m varžybų baig
mę, įveikę nuotolį per 36.433 
sekundės. Lietuviai 0.320 sek. 
aplenkė antroje vietoje likusią 
Rusijos įgulą Jevgenijų Igna
tovą ir Ivaną Štylį bei 0.652 
sek. - bronzą iškovojusius Vo
kietijos atstovus Stefaną Holt
zą ir Robertą Nucką. Bronzos 
medalį iškovojo visaginietis 

trenerio V. Suchorukovo auk
lėtinis kanojininkas Jevgeni
jus Šuklinas, kuris 200 m nuo
tolį nuplaukė per 39.978 se
kundės ir 0.930 sek. pralai
mėjo pasaulio čempionu ta
pusiam Valentinui Demjanen
kai iš Azerbaidžano bei 0.744 
sek. atsiliko nuo sidabrą iško
vojusio ruso Nikolajaus Lip
kino. 

Vos 0.661 sekundės Rai
mundui Labuckui ir Tomui 
Gadeikiui pritrūko iki antrojo 
medalio. Jie 500 m nuotolio 
baigmėje sugaišo 1 minutę 
43.321 sekundės ir liko ketvir
toje vietoje. Penktą vietą es-

Linksmoji Vokietijos komanda "Oplia" 

ryškina lietuvių ryžtingumą, 
veržlumą ir atkaklumą kovo
jant dėl nugalėtojų titulo. 

ELKT staigmena tapo 
naujokai Šveicarijos lietuviai, 
atsivežę šaunų būrį žiūrovų ir 

Geriausias žaidėjas -
Egidijus J anulevičius 

sugebėję prasibrauti net iki 
pusbaigmės. Didelių kompli
mentų nusipelnė ir Frankfur
to lietuviai, atvykę tik penkie
se ir sužaidę net 6 rungtynes 
be keitimų. Nesėkmė šįkart 
lydėjo ne visos sudėties atvy-

kusius praėjusių metų čem
pionus "Cambridge" krepši
ninkus, kurie, nors ir de
monstravo brandų žaidimą ir 
bene labiausiai sugebėjo pasi
priešint Londono komandai 
pogrupio rungtynėse, liko tik 
septintoje vietoje. Šauniai pa
sirodė ir gausi jungtinė Kiol
no-Bonos komanda, taip pat 
atvykusi pirmą kartą. Links
miausia komanda buvo pri
pažinta žiūrovų numylėtiniai 
- Vokietijos "Oplia", atvykusi 
be didesnių ambicijų, tačiau 
sugebėjusi užimti garbingą 9 
vietą. 

Po baigmės rungtynių ir 
apdovanojimų dalyviai skubė
jo į Rennhofo pilies parke be
prasidedantį Europos lietuvių 
roko festivalį "Eurofestivalis 
2009", kur jų jau laukė grupė 
"Biplan", o įspūdžių dalini
masis užsitęsė iki pat ryto. 
Žaidynių organizatoriai džiau
gėsi, kad jiems vėl pavyko su
burti gausų skirtingų Europos 

šalių, įvairių profesijų lietuvių 
būrį, kurį vienija bendras po
mėgis - krepšinis. Varžybas 
rengė Europos lietuvių kul
tūros centras (ELKC), vado
vaujamas Rimo Čuplinsko, 
talkininkaujant Vokietijos lie
tuvių bendruomenės Kiolno
Bonos apylinkės pirmininkei 
Ievai Kleinauskas ir Vokie
tijos "Žalčių" krepšinio ko
mandos kapitonui Mindaugui 
Jacinevičiui (Lundgrenui). 

Galutinė komandų ri
kiuotė: 1. Londonas "Lithua
nian BC"; 2. Druskininkai 
"Grand Spa Lietuva"; 3. Šve
dija "P. Švedijos Žuvėdai"; 4. 
Šveicarija "Lietuviai.CH"; 5. 
Hiutenfeldo "Žalčiai"; 6. Kiol
no-Bonos Ikomanda; 7. "Cam
bridge"; 8. Frankfurtas; 9. 
Heidelbergo "Oplia"; 10. Gu
dija "Gervėčių kraštas"; 11. 
Hamburgas; 12. Kiolno-Bo
nos ll komand~ 13.Danija 
"Kopenhaga". 

Mindaugas Jacinevičius 

Lengvosios atletikos varžybos 
Tradicinės Klyvlando 

LSK "Žaibo" lengvosios atle
tikos varžybos ir 2009 m. ŠAL
FASS pirmenybės vyks š.m. 
rugsėjo 12, šeštadienį, Villa 
Angela, St. Joseph High School 
stadione, Lake Shore Blvd. ir 
East 185th St. sankryžoje, 
Klyvlande. Varžybos vyks šio
se klasėse: vyrų (19-29 m. im
tinai), moterų (17-29 m.), jau
nių A (17-18 m.), jaunių ir 

tafetės 4 po 200 m varžybose 
užėmė Lietuvos kvartetas -
Jevgenijus Šuklinas, Raimun
das Labuckas, Tomas Gadei
kis ir Jevgenijus Miasnian
kinas. 

Aukštą šeštą vietą 500 m 
nuotolyje užėmė kanojininkas 
Jevgenijus Šuklinas, o šeštasis 
pagrindinėje baigmėje baidari
ninkas Egidijus Balčiūnas 200 
m nuotolyje liko devintas. 500 
m nuotolyje B baigmėje plau
kęs E. Balčiūnas užėmė trečią 
vietą ir bendroje įskaitoje liko 
dvyliktas, o dvivietę baidarę 
irklavę Rokas Malinauskas bei 
Andrejus Olijnikas 500 m B 
baigmėj užėmė šeštą vietą ir 
galutinėje įskaitoje buvo pen
kiolikti. Amb.inf. 

mergaičių B (15-16 m.), ber
niukų ir mergaičių e (13-14 
m.), D (11-12m.), E (9-10m.), 
F "molekulių" (7-8 m.), G 
"atomų" (6 m. ir jaunesnių) ir 
visų klasių vyrų ir moterų ve
teranų ("Masters") - 30-34 
m., 35-39 m. ir t.t. 

Varžybų pradžia - 1.30 
v.p.p. Registracija - nuo 12 
v.d. Išankstinė registracija -
iki rugsėjo 8 d. šiuo adresu: 

Algirdas Bielskus, 18621 Neff 
Rd., Room C-208, Cleveland, 
OH 44119-3018, USA. Tel. 
216 481-3785; el.paštas: vciur
lionis@msn.com; tinklalapis: 
www.zaibas.org. Atliekant iš
ankstinę registraciją, prašome 
pranešti bent apytikrį dalyvių 
skaičių bei amžių. Galutinė 
registracija - varžyblJ dieną. 

Klyvlando LSK "Zaibas", 
ŠALFASS centro valdyba 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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



Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
l Resum:ction Rd. Toronto O M9 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jasit sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitala davė 3.42 mln. dol. pelno lietuvybės 
i"laiA.ymui Kanadoje humanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietu vilt ·tudenlams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake hor Road 104- 945 Daug Leaven Blvd. 

-- Mi i auga, ON LSG l 5 Mi · i auga, O L.5 OAS 
.___._ __ __, www.watersidedental.ca www.9thlined ntal.ca 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

• KULNO SKAUSMAI 

• PĖDOS SKAUSMAJ 

... PfR TŲ DEFORMACl.IOS 

... NAGŲ DEFORMACIJO IR 

RYBELINIAI SU IRGIMAI 

• ĮAUGĘ NAGAI 

• Y! -TI - NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... S IORŲ P DŲ PRI ŽICTRA 

+ VAIKŲ El ENO 

N SKLA DUMAI 

+ PLOKŠČI APĖDYSTE 

IR EIS O SUTRIK!MAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAI YMAS ORTOPEDINIAI 

l D KLAJS 

+ PRllMAME VISUS 
'---"-=----' PLANlNIU DRAUDIMU 

+ STERILŪ IRA KIA! 

LIGONIUS PRJJMAME: 
352 WILLSO S .E., ANCAS R, Ont. E . (905) 648-9176 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

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 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. Jame rasite naudingos informacijos 
apie prenumeratas, skelbimus ir pan. Tuip pat galėsite pasi
skaityti šios savaitės numerio 15 ir 16 psl. Kviečiame siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Krikščioniška-labdaringa jaunimo 
stovykla Lietuvoje ''Vanagai-2009'' 

Linksmas jaunimas su vadovais ''Vanagų" stovykloje Lietuvoje 

LENA MAKSIMAVIČIENĖ 
Stovykla prasidėjo birže

lio 28 dieną - iškilmingomis 
pamaldomis buvo minimas 
Vanagų bažnyčios šimtmetis. 
Po pamaldų į 12-ąją "Vana
gų" stovyklą pradėjo rinktis 
pagalbininkai, kurie dvi die
nas statė, dirbo ir kūrė, kad 
pasiruošę ir su šypsenomis pa
sitiktų stovyklautojus. Stovyk
lavo per 500 dalyvių. Ir kaipgi 
stovykla be lietaus? Smagiai 
šniokštė lietutis, kai kunigai 
Mindaugas Žilinskis, Remigi
jus Šemeklis, Liudas Miliaus
kas bei vyskupas Mindaugas 
Sabutis iškilmingomis pamal
domis atidarė stovyklą. Jau 
pirmąją dieną stovyklautojų 
laukė keturi koncertai - Be
verstedt ev. liut. bažnyčios pu
čiamųjų instrumentų orkestro 
koncertas, atlikėjo "Mino" ir 
"Tina Dance" šokėjų koncer
tas, perkusininko Ramzi nuo
taikingi ritmai, grupės "Acci
dent" koncertas bei stovyklos 
vadovų prisistatymas. 

Vaikai buvo pakviesti pa
siklausyti pamokėlių apie 10 
Dievo įsakymus. Tris dienas 
mokymus apie vieną ar kelis 
iš įsakymų vedė kunigai Re
migijus Šemeklis, Mindaugas 
Žilinskis, Liudas Miliauskas, 
Jonas Liorančas, Ridas Ta-

mulis ir Romualdas Liacha
vičius. Pamokėlės sulaukė 
gausių ovacijų, daugybės dis
kusijų. Jų įvairovė bei gies
mės daugeliui palietė širdį. 

Kun. Liudas Miliauskas, ku
rio pastangomis vyko XII-oji 
''Vanagų" stovykla 

Visi vaikai taip pat turėjo 
galimybę dalyvauti sportiš
kuose ir meniniuose būreliuo
se, bendrauti bei žaisti grupė
se, o tie, kuriems oras pasiro
dė per karštas, gaivinosi besi
taškydami vandeniu. Per liku
sias dienas stovyklautojams 
koncertavo Teologijos centro 
choriukas ir Šilutės evangeli
kų liuteronų parapijos mer
ginų vokalinis ansamblis, gru
pė "VIXVA", krikščioniško 
šlovinimo grupė "ICHTHUS" 

bei projektas "AC/DC". 
Per uždarymo pamaldas 

visus stebino nuotaikingas 
"Vanagų" stovyklautojų ir va
dovų choras. Patys vaikai taip 
pat turėjo galimybę užlipti į 
sceną per grupių pasirodymus 
bei per būsimų Holivudo 
žvaigždžių paiešką. Grupės 
vienybė, stiprybė ir vikrumas 
buvo išbandomas rungčių va
karo metu bei sporto šventėje. 

Per visą paskutinę naktį 
šventovėje degė šimtai žvaku
čių, vyko naktinės meditaci
nės pamaldos su Šv. Vaka
riene. Kiekvieną vakarą sto
vykloje liepsnojo laužas, prie 
kurio stovyklautojai ir vadovai 
traukė giesmes bei senas gra
žias dainas. 

Prie stovyklos kūrimo 
prisidėjo apie 70 vadovų, kas
met gardų maistą gaminan
čios virėjos bei rėmėjai iš Vo
kietijos, JAV, Anglijos, Kana
dos bei kitų šalių, kurie net ir 
krizės metu nepagailėjo pini
gėlių šiai puikiai stovyklai. 

Nuoširdus AČIŪ visiems 
padėjusiems!!! O stovyklos 
organizatorius kun. Liudas 
Miliauskas ragina buvusius 
stovyklautojus, sulaukusius 
pilnametystės prisijungti prie 
vadovų būrio ir kartu sukurti 
13-osios "Vanagų" stovyklos 
stebuklą. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracij os srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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AtA 
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ANTONIJAI JAKIMA VICIUTEI-
PETRULIENEI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame savo choristus, seserį ALVINĄ 
RAMANAUSKIENĘ, dukterėčią DANĄ bei TED ir 
TARAS CHORNOMAZ. Reiškiame gilią užuojautą 
plačioms JAKIMAVIČIŲ ir PE1RULIŲ šeimoms -

Lietuvos kankinių pa.rapijos choras 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

'< E S JV\ l ~' J.\ S 
AR'f S'f UDtO 

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

• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4 707 
El.paštas: klkesminas@hotmail.com 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Viilnių 

2009 m. rugsėio 2, 16 ir 30 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LEKTUVU į Vilnių 

2009 m. rugsėio 2, 16 ir 30 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

Lietuvos pagalba išeivijai 
Atkelta iš 5-to psl. 

Jei kažkokioje šalyje 
gyvenantys lietuviai nejaučia 
poreikio vienytis, jiems ne
reikia lituanistinės mokyklos, 
nejaučia noro švęsti lietuviškų 
švenčių, tai apie ką tuomet 
kalbama? Jei yra bendruome
nės poreikis ir iniciatyva, 
tuomet Lietuva gali padėti. 

''Prisiminkime senąją emig
raciją. Žmonės važiavo ten ir 
dirbo pačius juodžiausius dar
bus. Bet jie metė kas po dole
tj, kas po svarą ir statė bažny
čias, lietuviškus klubus, na
mus, draugijas, steigė mokyk
las. Jiems to reikėjo, jie jautėsi 
tautos dafuni Jei poreikis yra, 
jei bendruomenė pati stengia
si, tuomet mūsų pareiga yra 
jiems padėti. Bet tikrai negali
me čia, Lietuvoje, nuspręsti, 
kad kažkokiame užsienio 
mieste statome mokyklą ir 
tada galvojame, ką su ja dary
ti. Iniciatyva turi ateiti iš 
bendruomenės. Tada kai ta 
iniciatyva yra matoma ir ženk
li, mūsų pareiga padėti. 

Nepamirštant, kad ta pa
galba yra iš Lietuvos mok.es
čių mokėtojų pinigų„. Aišku, 
gal turėtume pirmiausia iš
spręsti visus klausimus su lie-

tuvi'Ų etninėmis žemėmis. Tu
kių idėjų oponentai sako, kad 
mes savų mokyklų Lietuvoje 
normaliai išlaikyti negalim.e, o 
čia norima, kad už Lietuvos 
mokesčių mokėtojų pinigus 
būtų statomos mokyklos sve
timuose kraštuose. 

Kaip ir minėjau, kadangi 
kalbame apie ES valstybę, tai 
tikrai yra platus teisės aktų 
spektras, kalbantis apie tauti
nių mažumų teises. Kaip mes 
užtikriname Lietuvoje gyve
nančių tautinių mažumų tei
ses ir išlaikome rusų, lenkų ir 
baltarusių mokyklas, to paties 
galima būtų tikėtis ir mūsų 
mokykloms Airijoje ar Jung
tinėje karalystėje. Gali būti, 
kad airiai neturėtų paruošti 
lietuvių kalbos vadovėlių ar 
mokytojų, čia mes galėtume 
pagelbėti, bet algas jau turėtų 
mokėti jiems Airija, kaip mes 
mokame rusiškose, lenkiškose 
ir baltarusiškose mokyklose 
Lietuvoje dirbantiems peda
gogams. 

Dar kartą pasikartosiu, 
svarbu, kad norai sutaptų su 
Lietuvos galimybėmis, nes 
kartais mūsų šalies galimybės 
yra per mažos tautiečių no
rams ar net reikalavimams. 
Norėtųsi, kad supratimas bū-

~W~:t\I~~ 

DENTAi..L C:::Ai..R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <41a> 763-5677 

tų iš abiej'Ų pusių. Kad ne tik 
mes būdami Lietuvoje suvok
tume išvykusiųj'Ų poreikius, 
bet ir išvykę suvoktų koks yra 
jų vaidmuo išlaikant savo lie
tuvišką savastį ir suprast'Ų 
valstybės galimybes. 

Užsienio lietuviai yra 
jpratę, kad rudenį iki gruo
džio vidurio jie gali teikti pa
raiškas TMID savo projek
tams finansuoti. Ar dėl vykdo
mos reorganizacijos šioje sri
tyje bus pokyčių? Sukame gal
vą kaip pasielgti, nes projektai 
būna susiję ir su Švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM) 
sritimi, ir su tomis funkcijo
mis, kurias perims URM. Aš 
esu už tai, kad tai išliktų. Tik 
reikėtų pakoreguoti nuosta
tus. Kitaip neįsivaizduoju. Bet 
formalių susitarimų dar nėra". 

Parengė R. Sakalaitė
Jonaitiare 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Kanados lietuvių dienos 
Artėja Kanados lietuvių dienos (KLD) - ypatinga dviguba 

rudens šventė - įvyksianti Kanados Padėkos dienos savaitgalio 
metu - 2009 m. spalio 9-11 dienomis. Štai aktualijos apie šias iš
kilias, dvejus Kanados lietuviams svarbius jubiliejus - Lietuvos 
tūkstantmeti ir KLB Turonto skyriaus 60-metj - atžyminčias 
dienas: 

• Kanados lietuviai ir mielai laukiami svečiai iš Lietuvos ir 
Amerikos maloniai kviečiami dalyvauti ir bendrauti Turonte ir 
Mississaugoje ruošiamų KID eigoje -trijų dienų -pasižyminčių 
įvairia ir turtinga programa. 

• Pasirodys ir linksmins dalyvius Kanados lietuvių meno 
pajėgos bei tai progai kviesti ir Kanadoje pirmą kartą pasireiš
kiantys žinomi atlikėjai iš Lietuvos. 

• Kanados lietuvių meno pajėgos: jaunimo teatras, chorai, 
tautinių šokių ansambliai, sportininkai bei jaunieji dailininkai 
su savo darbų paroda. 

• Atlik.ėjai iš Lietuvos: iš Šiaulių, linksmas įvairios šiuolaiki
nės ir tradicinės muzikos atlikėjų sekstetas JONIS bei iškili, 
įvairi programa, lgnią ruošia aktorė/dainininkė Nijolė Norman
taitė iš Vtl.niaus. Šie atlikėjai mus pradžiugins savo talentais ir 
repertuaru per visas tris šios šventės dienas. 

• švęsdamas savo 25-tus gyvavimo metus, JONIS savo ta
lentus ir repertuarą yra išreiškęs įvairiausiom progom ne tik vi
soje Lietuvoje, bet taip pat su koncertais Vokietijoje, Suomijoje 
ir Amerikoje. 

• JONIS seksteto išradingi muzikantai programos metu 
dainuoja ar pavieniai, ar sutartinėmis tuo pačiu patys sau akom
panuodami su šiais instrumentais: gitaromis, lūpinėmis armoni
komis, smuiku, kazu, akordeonu ir įvairiais mušamais instrumen
tais. 

• Nijolė Normantaitė, žinoma, įvairiais prizais apdovanota 
ir daugybe programų praturtinusi aktorė per KID pasireikš su 
savo originalia vaidybos ir dainų pyne. 

• Apie programos spec~ - datas, laiką, vietas ir bilietų 
įsigijimą prašome žiūrėti į TZ-iuose pasirodančius skelbimus. 

• Dalyvaukite patys ir raginkite savo šeimos narius, drau
gus ir pažįstamus. Mielai laukiame visų iš arti ir toli. Iki pasi
matymo!!! KLD rengimo komitetas 

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

PACE LAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsirndusios ryš ium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• cesramentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoja mo turto pirkimas/pardavimas 
• ko nsultacijos Lietuvos respublika teisės klausimais 

295 T he West Mali, 6th F loor, Toron10, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: W\~W.pacelawfirm.com El. paštas: Įawycrs@paceh1wfirm.com 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 

KLF ŽINIOS 

Kanados lietuvių fondui 
aukos per antrąjį šių metų ket
virtį: balandį gavome $2,500 
"Paramos" kredito kooperaty
vo skirtą metinę auką fondo 
veiklai paremti; $1,000 auka, 
pagal Prano Sakalo testamentą, 
skirta Zitos Sakalas atminimui; 
$500 - G. lgnaitytė; $225.08 
gauta iš KLB Edmontono apy
linkės; po $100 aukojo E. Ce
pas, J. Th.nner-Ciplijauskas, P. 
Kuras, V. N audžiūnas, G. Sta
siulevičius, A. Sekonis, l. Žu
kauskas; $25 - A Skilandžiūnas. 
Iš viso balandį gauta $4,950.08. 
Gegužį gauta iš viso $795 aukų: 
po $100 L. Baumgard, vaikų 
choras "Gintarėliai"; a.a. Jono 
Kutkos prisiminimui $100 J. 
Th.mulėnas; po $50 B. Markins, 
D. Moccia; $40- M. Kovacs; 
$30 - J. Bieliūnas; po $25 - K.. 
Bieliūnas, C. Boyer, R. Surka; 
po $20- P. Blazina, E. Gudaitis, 
A Kurelia, C. Poulin; a.a. Vik
toro Pilk:ausko atminimui au
kojo po $20 A. Gailius, D. Gu
tauskas, A. Kamaitis, S. Pana
vas, J. Stankus, V. Subatnikas. 
Birželį $600 aukojo E. Stepai
tienė; $400 - H. Stepaitis; po 
$100 - l. Banytė, L. Byra, R. 
Celejewski, B. Celejewski-Hen-
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KVIEČIAME DALYVAUTI IR PAREMTI 
LABDAROS SLAUGOS NAMUS 

2009 m. spalio 24 d. 
St. George's Golf and Country Club 

1668 lslington Avenue, Etobicoke, ON 

IŠKILMINGA VAKARIENĖ l ŠOKIAI/ TYLIOSIOS VARŽVTINĖS 

bilietai: $250 
iškilminga apranga 

Judita Kavaliauskienė: 416-532-5337 / judy_kavaliauskas@hotmail.com 
www.labdara.ca 

PACEfilLAW 
f U NEKAI.. O IKECT O RS 

M:M 
PARAMA 

derson, K.. Kličius, M. Lattanzi, •

1
--L·A-8•0-ĄR--0-8--•1 P. Miškinis, R. Paškauskas, l. FONDO 21NIOS 

Paškauskas, S. Puodžiūnas, E. •-_________ _._ 

Puteris, C. Sanmartin, A Šarū
nas, J. Jungaila, L. Tutarsk:y, A. 
Valevičius, A. Wasowicz; po $50 
a.a. Jono Kutkos atminimui S. 
Brough, Denis Morris High 
School. Iš viso liepą suaukota 
$2,800. 

Per tą patj laikotarpį Fon
das paskyrė paramos šioms or
ganfaacijoms: Montrealio lietu
vių chorui dalyvauti Dainų 
šventėje $14,300; Anapilio kor
poracijos kapinių vajui $5,000; 
Hamiltono ansambliui "Gyva
taras" dalyvauti šokių šventėje 
$5,100; Delhi lietuvių parapijai 
pastatų remontui $4,200; teatro 
grupei "Žalios lankos" $1,400; 
laikraščiui Lietuvių godos Lie
tuvoje $1,000; ŠV. Antano die
nos centrui Lietuvoje $1,000; 
Kretingos Pranciškoniškojo 
jaunimo tarnybai $1,000. Th.ip 
pat septyni Turonto Maironio 
mokyklos lituanistinių kursų 
abiturientai buvo apdovanoti 
naryste Kanados lietuvių fonde 
($100 vertės auka), o šeši Tu
ronto Maironio mokyklos aš
tunto skyriaus abiturientai bu
vo pagerbti $50 auka kiekvie
nam. 

Kanados lietuvių fondas 
dėkoja visiems aukotojams už 
jų aukas ir primena, kad geras 
būdas yra prisiminti mirusiuo
sius aukojant KLF mirusiųjų 
vardu. Th.ip pat prašome nepa
miršti mūsų ruošiant testamen
tus. Inf. 

A.a. Biru1' ŽilvitJt'-Vytie
nė~ 82 m., staiga mirė. Geduli
nės Mišios buvo aukojamos Tu
ronto Prisikėlimo šventovėje 
rugpjūčio 15 d. Velionė ir gy
vendama Delbi, ON, apylinkė
je, kur su vyru Vladu augino ta
baką, ir vėliau apsigyvenusi Tu
ronte buvo veikli lietuviškame 
gyvenime, priklausė KLKM dr
jai bei kitoms organizacijoms, 
reiškėsi literatūrinėje kūryboje, 
buvo Tėviškės žiburių bendra
darbė ir rėmėja, rašė eilėraš
čius, domėjosi spauda. Velionė 
paliko vyrą Vladą, dukterį Ni
jolę ir sūnų Paulių su šeima. 

• Labdaros lėšų telkimo 
komitetas sparčiai ruošiasi 
"Auksiniam vakarui", kuris 
įvyks spalio 24 d. St. George's 
Golf and Country Club. Lėšų 
tikslas pastatyti uždengtą įėji
mą i Slaugos namus. Thm. au
kojo: $500 - Pro Prosthetics (J. 
Didžbalis); $250 -Time Press 
(Audra Širvinskienė ); $200 -
V.V. Strimaičiai, B. Vilkus; 
$100 - l. Kairys; $93 - J. Dubi
ninkas. Nuoširdus ačiū. Kvie
čiame visus paremti Slaugos 
namų gyventojų gerovę. Bilie
tus jau galima įsigyti elektroni
niu būdu skambinant Juditai 
Kavaliauskienei 416 532-5337 
arba rašant judy kavaliauskas 
@hotmail.com. 'Thip pat galima 
pokylio spausdintoje progra
moje įdėti reklamą. Tum. tikslui 
prašome susisiekti su Angele 
Abromaityte angela@promex
productions.com. arba su Slau
gos namų raštine. Dėkojam.e 
Th.dui Gurevičiui ir Ed Kurek, 
kurie savanoriškai sėkmingai 
veda tinklalapį www .labdara. 
ca. Prašom aplankyti. GP 

Repeticijos IX Dainų 
šventei jau prasideda - kvie
čiame visus, norinčius prisi
jungti prie Turonto "Volun
gės" Dainų šventės choro. Jau 
yra užsirašę ir chore dalyvaus 
31 asmuo. Pirmoji repeticija 
vyks penktadienį, rugsėjo 11, 
7 v.v. Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje. Repeticijos 
vyks toje pačioje vietoje kiek
vieną penktadienį nuo 7 v.v. 
Laukiame visų! Gabija 

!A.TSIŲSTA PAMINĖTI 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
VOKIETIJOJE (Lilauische Spu
ren in Deutschland), Lampert
heim 2009, Lietuvių kultūros 
instituto leidinys, 140 psl. ir vir
šeliai. Leidimą parėmė Lietu
vos URM. Leidinio sudarytojai 
Vincas Bartusevičius ir Vilma 
Mikutavičiūtė. Straipsniai lie
tuvių ir vokiečių kalbomis. Pa
iliustruota nuotraukomis, faksi
milėmis. 

ANDREA GORYS, 
montrealiečių Vidos Burbaitės 
ir SaullaU5 Goriq dukra, McGill 
universitete Įsig\jo teisės laipsnĮ 
"Bachelor of Laws - Civil and 
Common". Parašė "Ontario 
Dar'' egzaminą ir dabar atlieka 
"articling" praktiką teisės fir
moje McCartby Tetrault To
ronto mieste. Anksčiau yra bai
gusi McGill universitete bio
chemiją "Bachelor of Science" 
laipsniu. Močiutė Aniceta irgi 
dliaugiasi Andrėjos pasieki
mais. Bravo! Šeima 

l AUKOS l 
PrisikėUmo kredito koope

ratyvo valdyba paskyrė Tėviškės 
iiburio.ms $750 auką. Savaitraš
čio leidėjai dėkoja už paramą ir 
linkėjimus. 

A.a. Janinai Empakerienei 
mirus, jos atminimui su užuo
jauta jos sūnui Donatui ir šei
mai Sabina Gotceitienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $50. 

Lietuvių kultūros insti
tuto 29-asis suvažiavimas įvyks 
š.m. spalio 2-4 d.d. D-68623 
Lampertheim-Hilttenfelde, 
Romuvos pilaitės didžiojoje 
salėje. Programoje - sveikini
mai, paskaitos, diskusijos, 
koncertas, bendras pobūvis ir 
Lietuvių kultūros instituto na
rių visuotinis susirinkimas. Re
gistruotis iki š.m. ru~jo 15 d. 
šiuo adresu: Litauisches Kul
turinstitut, tel. 06571-4629; fak
sas: 06571-28644; el.paštas: 
info@Litauischeslculturinsitu
ĮJk. Inf. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Baltstogės apylinkėje mi

rė ir Punske palaidota a.a. Ona 
Nevulienė, 93 m. amžiaus. Pali
ko mūsų parapijoje gyvenančias 
dukras Violetą J onušonienę su 
šeima ir Nataliją Nevulytę bei 
kitus gimines - Algimantą Ne
vulį, Janiną Gurklienę, Birutę 
Kmieliauskienę, Dalią Ažuba
lienę ir Kazimierą Paznėką su 
šeimomis. Iškilmingos Mišios 
už velionę buvo aukojamos Lie
tuvos kankinių šventovėje lie
pos 29 d. 

• Rugpjūčio 6 d. i~ Lietu
vos kankinių šventovės Sv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidota a.a. 
Pranciška Matulytė-Paškovi
čienė-Norušienė, 91 m. am
žiaus. Paliko sūnų su šeima. 

• Rugpjūčio 10 d. i} Lietu
vos kankinių šventovės Sv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidota a.a. 
Bronė Pivoriūnienė, 89 m. 
amžiaus. 

• Toronte mirė ir iš Prisi
kėlimo šventovės rugpjūčio 15 
d. palaidota a.a. Birutė yytienė, 
ilgametė mūsų Delhi Sv. Kazi
miero parapijos vargonininkė. 

• Rugpjūčio 15 d. pakrikš
tyti Raimundo ir Sidonos (But
kutės) Klumbių vaikučiai Simas 
ir Gabija-Gabrielė. 

• Rugsėjo 13, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
bus grįžtama prie įprastinio žie
mos Mišių laiko sekmadieniais. 
Tą sekmadienį Lietuvos kanki
nių šventovėje Mišios jau bus 
atnašaujamos 9.30 ir 11 v.r. 

• Rugsėjo 13, sekmadienį, 
visi Lietuvos kankinių švento
vės chorai grįžta po vasaros 
atostogų ir jau giedos tą sek
madienį per Mišias. Kviečiami 
nauji choristai registruotis pas 
mūsų chorų vadovus. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 27, sekmadienį. Ta pro
ga bus švenčiama ir Katalikių 
moterų draugijos mūsų parapi
joje 60 m. gyvavimo sukaktis. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti "Dainavos" vyrg vieneto 
garsaplokštę (CD) "Sešiese". 

• Prisikėlimo bankelio dar
botvarkė pakeičiama Anapilio 
skyriuje ir nuo rugsėjo 1 d. bus 
tokios darbo dienos bei valan
dos: antradieniais 9 v.r-3.30 
v.p.p., ketvirtadieniais 12 v.d.-7 
v.v., sekmadieniais 9 v.r.-1.30 
v.p.p. 

• Mišios rugpjūčio 30, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Joną Vy
tautą Šimkų; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje rugpjūčio 
30, sekmad., 10.30 v.r. už Mejs
sner šeimos mirusius; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje, rugpjū
čio 29, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Juozą Aleliūną. 

NON-SMOKING student wan
ted to share house in Islington
Kingsway area. Parking available. 
Contact Ramonas: r.vvte@hot 
mail.com 

IEŠKAU AUKLĖS (nuo rugsė
jo mėn. pradžios), kuri ateitų 
pas mus į namus prižiūrėti 2-jų 
metukų mergytę įvairiomis va
landomis. Gyvename Missis
saugoje, visai šalia Heartland 
Centre (Mavis ir Matheson). 
Prašome paskambinti Nidai 905 
755-0962 arba parašyti el. paštu: 
nidag@svmoatico.ca. Būsiu iš
važiavus iki rugsėjo l d. ir pra
šau palikti žinutę. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Rugpjūčio 23 d. "Kretin
gos" stovyklavietėje Vasagoj 
prasidėjo parapijos šeimų su 
vaikais stovykla. Ją organizavo 
ir programą paruošė Alvydas ir 
Rima Sapliai. Kapelionas prel. 
E. Putrimas. Stovykla baigsis šį 
šeštadienį, rugpjūčio 29. 

• Praeitą sekmadienį vyko 
maldininkų kelionė į Kanados 
kankinių šventovę Midlande. 
Keletas šimtų lietuvių dalyvavo 
Mišiose ir po Mišių procesijoj 
visi ėjo prie lietuviško kryžiaus 
melstis už Lietuvos kankinius ir 
užbaigti iškilmių programą su 
giesme ir Lietuvos himnu. Ha
miltono Aušros Vartų lietuvių 
parapijai KL Katalikų centro 
buvo pavesta suorganizuoti pa
maldas ir pasirūpinti autobusu. 

• Popiežius Benediktas 
XVI paskelbė KUNIGŲ ME
TUS nuo š.m. birželio 19 iki 
2010 m. birželio 19. Šv. Tėvas 
skatina visus tikinčiuosius mels
tis už kunigus, kad jie liktų iš
tikimi savo pašaukimui ir Kris
taus paskelbtai Evangelijai. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Tomas Jonaitis su Julija 
E. Puodžiukaite ir Mark J. Juš
ka su Lynn H. McKenna. 

• Rugpjūčio 14 d. palaido
tas montrealietis a.a. Vincas 
Skaisgirys, 95 m. Lietuvoje pa
liko sūnų Vincą su šeima, o Ka
nadoj seserį Juliją Adamonienę 
su šeima. Rugpjūčio 15 d. pa
laidota a.a. Janina Empakerie
nė, 85 m. Paliko sūnų Donatą 
ir brolį Vytautą Noreiką su šei
momis. Rugpjūčio 15 d. palai
dota a.a. Birutė Vytienė, 82 m. 
Paliko vyrą Vladą, sūnų Paulių 
su šeima ir dukrą Nijolę. Rug
pjūčio 17 d. palaidota a.a. Ane
lė Dobilienė, 85 m. Paliko vyrą 
Zigmą Dobilą ir plačią giminę. 

• Pakrikštytos Olivija ir Iza
bela, Antoinette (Skalinski) ir 
Steve Dodak dukrelės. 

• Pradedant rugsėjo mėne
siu parapijos biblioteka veiks 
pirmą ir trečią mėnesio sekma
dienį nuo 10 v.r. iki 12 v.d. Bib
lioteką prižiūri Gitana Judvytytė. 

• Mišios sekmad., rugpjū
čio 30: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Alfonsą ir Salomėją Pundžius; 
10.45 v.r. už a.a. Kazimierą, 
Ireną ir Bronių Ardavičius, už 
a.a. Algį Strumilą ir jo šeimos 
mirusius, už a.a. Stasę Ročienę; 
12.15 v.d. už a.a. Uršulę ir 
Antaną Petkūnus. 

Slaugos namų žinios 
• A.a. Juzefos Kriščiūnie

nės atminimui pagerbti, Lab
daros slaugos namams aukojo: 
$100 - D. Barakauskas, A.J. 
Bušinskai; $50 - P.A. Adomai
tienė, L Bickienė, K. McAuley; 
$40 - B.P. Stončius; $30 - V. 
Bušmanų šeima; $25 - Al. V. 
Stanevičiai, O.J. Mills, V.N. Ta
mulaičiai, V.L. Zubrickai; $20 -
L. Adamonis, V.A. Adamonis, 
J.P. Barakauskai, D. Baziliaus
kienė, E. Bočkienė, M.S. Bu
šinskai, K. Garbaliauskaitė, 
R.L. Grybai, L. Kaminskas, G. 
Kisilienė, R. Nakrošius, R. Ole
ka, S. Oleka, V. Ručienė; $10-
G.R. Petrauskai, L Vaišnoraitė; 
$5 - J.E. Mayn. Dėkojame 
visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjoms B. Kazlauskaitei, B. 
Matulaitienei ir M. Povilaitienei. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

•Sekmadienį, rugpjūčio 30, 
pamaldos 11.15 v.r. 

• "Labour Day" savaitgalį, 
rugsėjo 6, pamaldų nebus. 

• Pamaldose sekmadienį, 
rugsėjo 13, 11.15 v.r. bus dali
nama Šv. Komunija. 

• Parapijos tarybos posėdis 
vyks penktadienį, rugsėjo)8, 
2.30 v.p.p. Gyčio ir Editos Ser
nų sodyboje, Caledon, ON. 

• A.a. Jadvyga Timpaitė
Miliauskienė, gimė 1924 m. lap
kričio 9 d. Ramoniškiuose, Lie
tuvoje, mirė 2009 m. rugpjūčio 
11 d. Toronte, palaidota Sv. Jo
no lietuvių kapinėse, Missis
saugoje rugpjūčio 15 d. Jadvyga 
paliko liūdinčius sūnus Er:gestą 
ir Raimondą, seserį Elytę Snei
derien_y Čikagoje ir pusseserę 
Rūtą Zilinskienę Toronte bei 
plačią giminę Amerikoje ir Lie
tuvoje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Į Kanadą atvyksta du Lie

tuvos respublikos seimo nariai: 
Tėvynės sąjungos-Krikščionių 
demokratų partijos narys, sei
mo Valstybės saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininkas, NA
TO parlamentarinės asamblė
jos gynybos ir saugumo narys, 
daugelio knygų autorius, istori
jos prof. dr. Arvydas Anušaus
kas ir seimo Antikorupcijos ko
misijos pirmininko pavaduo
toja, Tėvynės sąjungos jaunimo 
bendruomenės vadovė, "Jauni
mo akademijos" projekto ini
ciatorė Agnė Bilotaitė. Kana
doje svečiai su tautiečiais susi
tiks ir pranešimus padarys: Ha
miltone, Jaunimo centre rug
pjūčio 28, penktad., 6 v.v., Va
sagoje-Springhurste, rugpjūčio 
29, šeštad., 2 v.p.p., Toronte, 
Lietuvių Namuose, rugpjūčio 
30, sekmad., 2 v.p.p. Visi kvie
čiami dalyvauti, išklausyti šių 
Lietuvos seimo narių prane
šimų apie šiuolaikinę Lietuvos 
gyventojų padėtį, NATO, už
sienio politiką, sovietmečio ge
nocidą ir dabartinę sunkią Lie
tuvos finansinę būklę. Bus lau
kiama dalyvių pasiūlymų, pa
geidavimų, liečiančių Kanados 
lietuvių gyvenimą bei lietuvy
bės išlaikymą ir glaudesnį bend
ravimą su Tėvyne. Bus atsa
kinėjama į klausimus. Seimo 
narius Kanadoje globoja LN 
Kultūros komisija ir Kanados 
lietuvių kultūros draugija. 

V. Kulnys 
• Rugpjūčio 30, sekmadie

nį, pietūs numatomi tik bare 
"Lokys". Automobilių pasista
tymas lietuvių aikštelėje nemo
kamas iki 6 v.v.; Keele požemi
nio stoties autoaikštelėje sek
madieniais - nemokamas; įva
žiavimas nuo Indian Rd. 

• Nuo rugsėjo pradžios 
prasideda Europos krepšinio 
čempionatas, kuriame žaidžia 
vyrų rinktinė. Draugiškos var
žybos ir visas čempionatas bus 
tiesiogiai transliuojamas per 
Lietuvos televiziją. Tai matysite 
bare "Lokys". Maloniai kvie
čiame visus sekmadienius į Lie
tuvių Namus. Dėl platesnės in
formacijos, programų tvarka
raščio ir laiko prašome skam
binti į LN raštinę tel. 416 532-
3311 arba į barą tel. 416 534-
8214. 

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

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos šventovėje rugpjūčio 9 d. paskuti
niąsias atsisveikinimo Mišias koncelebravo kleb. kun. G. Miel
dažis ir kun. P. Mališka. Asistavo ir Mišių skaitinius atliko klie
rikas S. Roy. Skambiai giedojo klebono atsisveikinti susirinkęs 
parapijos choras. Mišių pabaigoje klebonas atsisveikino supa
rapijiečiais. Salėje vyko parapijos komiteto suruoštos vaišės. 
Komiteto vardu kalbėjo ir kun. G. Mieldažiui skirtą prelato E. 
Putrimo padėkos laišką paskaitė H. Celtorius. D. Jaugelytė
Zatkovic paskaitė garbės kons. A. Staškevičiaus ir KLB Mont
realio apylinkės pirm. S. Staškevičienės padėkos-atsisveikini
mo laiškus Qie patys dėl šeimos įsipareigojimų negalėjo daly
vauti). KLK Moterų dr-jos Montrealio sky:. vardu atsisveikino 
G. Kudžmienė ir L. Dainienė, šaulių - A. Ziūkas, "Rūtos" klu
bo - pirm. H. Lapinienė. Atsisveikinimo žodį tarė kun. G. 
Mieldažis. Į atsisveikinimo vaišes susirinko gausus būrys para
pijiečių ir svečių. 

A.a. Vincas Skaisgirys, 95 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 4 d. 
Po gedulinių Mišių, atnašautų kun. Pauliaus ~ališkos Aušros 
Vartų šventovėje, kūnas išvežtas palaidojimui į Sv. Jono lietuvių 
kapines Mississauga, ON, rugpjūčio 12 d. Lietuvoje liko sūyus 
Vincas, vaikaičiai Vilma ir Valdas bei provaikaitė Evelina. Sia
pus Atlanto liūdi sesuo Julija Adamonienė su vyru Petru, sesers 
dukros su šeimomis Joana, Julija ir Rimas Danaičiai, Irena ir 
Remigijus Satkauskai, Marija ir Rimas Rekašiai, brolvaikiai 
Berenice ir Andrew McLean, Aldona ir Scott King bei Leonas 
ir Laura Jokubaitis bei jų šeimos. Velionies žmona Ona ir duktė 
Diana mirė seniau. Po Mišių salėje giminės suruošė atsisveikini
mo vaišes. 

Kun. G. Mieldažiui grįžus Lietuvon, Aušros Vartų para
pijiečius aptarnauja kunigas Paulius Mališka. 

Rimas ir Roma Lapinai a.a. A. Puzarausko atminimui Vai
ko tėviškės namams aukojo $100. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugija 90 metų jubiliejų švęs sekmadienį, 

rugsėjo 20. Šv. Mišios 11 v.r. Šilti pietūs ( catered) su vynu po šv. 
Mišių. Montrealio lietuvių choras "Mamytės ir vaikai" su muz. 
Aleksandru Stankevičiumi atliks programą. Narėms įėjimas ne
mokamas; auka- $25; studentams (10 iki 18 metų) - $15. Ga
lima užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Julijai Berno
tienei (450 465-2490) ar Vidai Lietuvninkaitei (514 748-7025) 
ar kreiptis į Nijolę Šukienę LITAS kredito unijoje. Bilietus nu
sipirkti galima pas Antoinette Brilvičienę trečiasJieniais Aušros 
Vartų parapijos pensininkų klube, pas Nijolę Sukienę LITAS 
įstaigoje ar pas komiteto narę Šv. Kazimiero parapijoj. Prašome 
nusipirkti bilietus iš anksto. Kviečiame visus atsilankyti. 
Dėkojame LITUI už paramą. 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė sekma
dienį, rugsėjo 20, dalyvaus Šv. Elzbietos draugijos šventėje. Ji 
įteiks apdovanojimą montrealiečiui, lietuv. radijo programos 
vedėjui Liudui Stankevičiui. Apdovanojo už ilgametę aktyvią 
visuomeninę veiklą Thutinių mažumų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos respublikos vyriausybės ordinu "Už Nuo
pelnus". VL 

ADAMONIS CAS'TELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'A><: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

IŠNUOMOJAMAS vieno mie
gamojo naujai atremontuotas 
butas rūsyje. Atskiras įėjimas, 
yra mašinai statyti vieta. Arti 
susisiekimo, Bloor ir East Mali 
rajone Toronte. Teirautis tel. 
416 767-5820. 

FOR SALE 2004 PONTIAC 
GRAND AM GT, silver 4-door 
sedan, 6 cylinder automatic, 
fully loaded, air conditioning, 
all power options (no sunroof), 
CD player, etc. All new brakes 
& rotors in 2008, 2 rear tires in 
2009. In excellent condition 
with 140K. Asking $4,999. 
OBO. Call Marie 416 621-7423. 

FAX: (514) 766-1349 

CO STRUCTION TD. 

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 




