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Netolkime nuo savęs 
Jau nuo senų laikų vokiečiai mėgdavo Europoje pasidi

džiuoti, kad jie esą kultūros nešėjai (Kulturtraeger). Šitai 
ypač pabrėždavo norėdami atremti priekaištus dėl jų nepa
liaujamo veržimosi į Rytus. 

D ĖL kultūros ir kultūringumo lygmens nedaug kas 
ką galėtųyasakyti. O į tai giliau žvelgti būtų jau ki
ta tema. Siuo sykiu užkliūva ne tik kultūra, bet tas 

jos nešimas kitiems. Šliejasi taip pat ir abejonė, kas iš tikrų
jų užsibrėžta nešti? Lietuvių (turbūt ir kitų tautų) patirtis 
rodo, kad kiekvienos vokiečių okupacijos metu kultūros 
vardu buvo nešama vokietinimo programa, kurios vykdy
mas buvo vietomis griežčiau vykdomas, kai kur atlaidesnis, 
vienur labiau ideologinis, kitur labiau surištas su buitiniais 
reikalais, o per ilgesnį laiką išryškėja ir mokyklinio švietimo 
žymė, labiausiai pavojinga nutautėti. Būtų neteisinga teigti, 
kad tik vokiškasis "kultūros nešimas" mūsų tautai buvo ir 
yra pavojingas. Praeitis rodo, kad ir ilgametis lenkmetis, ir 
skirtingų sistemų rusų okupacijos nutautinimo darbą uoliai 
vykdė - svetimomis kultūromis per ilgesnį laiką atsimiešė 
ne tik valstybės pakraščiai, bet ir didesni miestai. Plito nebe 
sava kalba, traukėsi į pašalius papročiai, griebtasi pamėg
džiojimų. Ir ilgainiui, taip svetimoms įtakoms įsibrovus, 
praradome dalį tautos. Turbūt nesuskaičiuota kiek, nes ši
tokias praradimo statistikas sudaryti būtų nelengva. Klausi
mas tik kyla, ar tokie praeities nuostoliai tapo mums pamo
komis ir apsisprendimais? Atsakymų reikėtų ieškoti. Tuo 
tarpu tik pasigirsta apgailestavimų, kad nutautėjimo proce
sas įvairiais būdais vyksta ir toliau. Tiesa, pasidžiaugiame, 
kad gimstamumas truputį padidėjęs, kad Lietuvoje vis dar 
gyvena apie tris milijonus lietuvių. Pridėjus išeiviją, gal ir 
turėtume iš viso apie keturis milijonus. Atrodo, šitokiam 
kiekiui nebūtų per sunku išlaikyti savąją kalbą, kultūrą, 
puoselėti tai, kas mums priklauso ir brangu. 

T
AČIAU yra ir nerimo. Nuogąstaujama, ar šiandien 
nesumažėjęs ryžtas, gal ir paprasčiausias noras, išlai
kyti bet kuriomis sąlygomis tautinę tapatybę? Kyla 

klausimas, ar tauta, kaip toks darinys ir vienetas, nėra stu
miama į antrąjį visų veiklų planą, ieškant kad ir nesiderinan
čio pakaitalo? Jeigu jau taip, dera klausti, kodėl taip reikia, 
kuo ir kam kliudo tauta, per ilgiausius šimtmečius tapusi 
tartum kokia tvirtove, už kurios sienų žmogus gali jaustis 
saugus ir laimingas. Galimas dalykas, kad modernūs laikai 
verčia ieškoti kitokių užuovėjų ar atramų, tikint, kad ilga
metė tvirtovė nebetenkina šių dienų žmogaus poreikių, var
žo reikštis plačiau ir įvairiau. Bet koks prisirišimas imamas 
vertinti neigiamai. Skatinamas visokeriopas pasirinkimas, 
kritikuojami net įgimtieji dalykai. Netrūksta idėjų, skatinan
čių išsivaduoti, net ne visai suvokiant nuo ko. Nėra abejonės, 
kad toks sujudimas paliečia ir tautą, kurios įvertinimas pa
liekamas atidesniam apžiūrėjimui ir naujam įkainojimui. 
Tokia būklė protarpiais gana ryškiai atspindi ir naujas for
mas kultūrai reikšti. Kažkas praūžia, staiga sukelia ypatingą 
dėmesį, bet kai nurimsta, niekas nebežino, kas tai buvo. 
Laikas pareikalauja savo duoklės, ir tai nuolatinės, kad bū
tų iš ko padaryti atranką. Šiaip jau kultūros kūrimas ir jos 
platinimas priklauso visai žmonijai, ir jokia tauta negalėtų 
rimtai teigti, kad be jos įnašo kultūra sumenkėtų ar net 
žlugtų. Todėl ir lietuvių tautos kultūrinis įnašas tikrai ly
giuojasi su kitų tautų. Tai verta prisiminti minint Tautos 
šventę, Rugsėjo 8-ąją, kada pirmosios nepriklausomybės 
laikotarpiu pagarba savajai tautai itin buvo pabrėžiama. 
Šiandien organizuotai nebešvęsdami Tautos šventės, nors 
pamąstykime, kas esame, netolkime nuo savęs. ČS 
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Viešinami skaudūs faktai 
Rugpjūčio 23 suokalbius atskleidžia didžioji spauda 

Baltiečiams ir rytų euro
piečiams šie įvykiai gerai ži
nomi, tačiau svarbu, kad pla
čioje Kanados spaudoje jie 
gvildenami visų dėmesiui. 
Dienraštis The Globe and 
Mail rugpjūčio 22 laidoje pa
skelbė kanadiečio rašytojo-ty
rinėtojo Robert Lawson 
straipsnį "The treachery that 
won't stop haunting Europe" 
apie Juodojo kaspino dieną. 
Jis teigia, kad Saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
cijos (ESBO) suvažiavime 
Vilniuje šių metų liepos mė
nesį, rinktų narių nutarimu 
visa Europa rugpjūčio 23 d. 
turėjo paminėti stalinizmo ir 
nacizmo aukų atminimo die
ną. Šiemet - 70-tosios Molo-

tovo-Ribbentropo pakto pasi
rašymo metinės. 

Tačiau Rusija pasipriešino 
organizacijos paskelbtam va
dinamam Vilniaus pareiški
mui, kuriame smerkiami stali
nizmo bei nacizmo vykdytas 
genocidas, žmogaus teisių ir 
laisvių pažeidimai, kariniai 
nusikaltimai ir nusikaltimai 
prieš žmoniją. Rusija priešta
ravo bet kokiam palyginimui 
Hitlerio su Stalinu ir bet ko
kios kaltės primetimui buvu
siai Sovietų Sąjungai už tokių 
žiaurių įvykių skelbimą. 

Autoriui kyla du klausi
mai - kodėl ši sutartis praėjus 
tiek laiko vis dar yra tokia 
skausminga, ir jeigu tai buvo 
neįtikėtinas aršių priešų pak-

tas, kodėl jis išvis buvo pasira
šytas? 

Hitlerio galvosena buvo 
aiški, rašo R. Lawson. Jau 
1939 metais Vokietijos diplo
matiniai ryšiai su Prancūzija 
ir Anglija buvo žymiai pašliję 
dėl Lenkijos klausimo, ir Hit
leriui žūtbūt reikėjo sutvirtin
ti savo rytinį teritorijos pa
kraštį, net derybų su neapken
čiamais bolševikais kaina. 

Stalinas, netikras dėl Va
karų nusistatymo nacių agre
sijos klausimu, bet visada bud
rus savo teritorijos plėtimo 
galimybe, susitiko su Vokieti
jos užsienio reikalų ministeriu 
Joachimu von Ribbentropu. 

Nukelta į 5-ą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff ruIME 
Maldos už klimatą diena 

bus minima spalio 4, šv. Pran
ciškaus Asyžiečio, gamtos 
mylėtojo ir bičiulio, liturginio 
paminėjimo dieną, kaip buvo 
nuspręsta trečiojo Europos 
ekumeninio susitikimo metu, 
vykusio 2007 m. Rumunijoje. 
Maldos už klimatą dienos 
iniciatoriai parengė daug 
pasiūlymų, pvz. per internetą 
pasiekiami pamokslai, ku
riuose plėtojama "ekologinė 
teologija", maldų tekstai, 
idėjos diskusijų grupėms, 
Biblijos studijos. Supažindi
nama su dabartiniais tarp
tautiniais susitarimais, -ypač 
priimtais JTO raginimais, -
liečiančiais aplinkos apsau
gos, klimato kaitos proble
mas. Visomis šiomis iniciaty
vomis siekiama kviesti tikin
čiuosius keisti savo gyveni
mo būdą, skatinti juos daly
vauti aplinkos saugojimo 
darbuose. Rengėjai - Didžio
joj e Britanijoje ir Airijoje 
esančios krikščioniškos Baž
nyčios bei bendruomenės, 
priklausančios įvamoms 
konfesijoms ir susibūrusios į 
forumą "Bažnyčios kartu", 
jau ruošiasi Maldos už klima
tą dienai. Šis forumas vienija 
anglikonų, katalikų, baptistų, 
liuteronų, metodistų, ortodok
sų, sekminininkų, reformatų 
ir kitas mažiau žinomas Baž
nyčias bei bendruomenes. 

Gudijos katalikai rug
pjūčio 22 d. popiežiaus pa
laimintomis karūnomis ap
vainikavo Breslaujos Marijos 
- Ežerų Valdovės paveikslą. 
Mišiose dalyvavo 20 vyskupų 
iš Gudijos, iš kaimyninių 
šalių ir iš tolimesnio užsienio. 
Tarp koncelebrantų buvo ir 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, Panevėžio vys
kupas Jonas Kauneckas, Vil
kaviškio vyskupas Rimantas 
Norvila. Vainikuotas Marijos 
- Ežerų Valdovės paveikslas 
buvo nuneštas į Breslaujos 

šventovę ir grąžintas į pa
grindinį altorių. Rugpjūčio 
23 d. Minske buvo iškilmin
gai užbaigta Gailestingojo 
Jėzaus paveikslo ir palaimin
tojo Mykolo Sopockos relik
vijų piligrimystė po Minsko 
ir Mogiliavo arkivyskupiją. 
Abiem šventėm vadovavo 
Vokietijos Kelno arkivysku
pas kardinolas J oachim 
Meissner. Gudijoje pagamin
ta Vilniaus Gailestingojo J ė
zaus paveikslo kopija pasta
raisiais mėnesiais apkeliavo 
120 Minsko ir Mogiliavo ar
kivyskupijos parapijų; įveik
tas maždaug 10,000 km atstu
mas; prie paveikslo ir relikvi
jų meldėsi 200,000 tikinčiųjų, 
ne tik katalikų, bet ir sta
čiatikių. 

Caritas 20 m. įsikūrimo 
Kauno arkivyskupijoje su
kaktis buvo paminėta Pažais
lia vienuolyne rugpjūčio 25 
d. Šventė prasidėjo arki
vyskupo metropolito Sigito 
Tamkevičiaus vadovaujamo
mis šv. Mišiomis Pažaisli o 
šventovėje, vėliau tęsėsi vie
nuolyno kiemelyje. Dalyvau
jant svečiams - Lietuvos Ca
ritas bei vyskupijų Caritas 
atstovams, gausiam būriui 
Kauno arkivyskupijos kari
tiečių, kunigų, Kauno miesto 
ir rajono socialinių reikalų 
kuratoriams - malda, sveiki
nimais, padėkos žodžiais bei 
raštais, gėlėmis, giesmėmis ir 
kitais muzikiniais kūriniais 
bei agape paminėtas kari
tiečių darbas. Buvo įteiktos 
padėkos ilgametėms Caritas 
darbuotojoms: Rūtai Anai 
Smailienei, Reginai Akso
mienei, Almai Merkelienei, 
Angelei Kavaliūnienei, Kazi
mierai Norvaišienei, Min
daugui Mackui, Olgai Kaz
lienei, Onai Virbašiūtei, Al
donai Kriaučionytei. Visų vys
kupijos dekanatų ilgametėms 
karitietėms padėkos perduo
tos per dekanatų vadoves. 

Religinis tūkstantmečio 
• • •• pam1neJ1mas 

Pokalbis su Kanados lietuvių katalikų centro (KLKC) 
pirmininku Kastyčiu Batūra 

-Atrodo, ktul Jūs dar paly
ginus neseniai tapote Kanados 
lietuvių katalikų centro pirmi
ninku? 

K.B.: - Taip, 2008 m. ba
landžio mėnesį įvyko trimeti
nis Centro narių suvažiavi
mas. Po šio suvažiavimo, pir
majame valdybos posėdyje 
tuometinis pirmininkas Jonas 
Andrulis, kuris daugelį metų 
gražiai vadovavo šiai organi
zacijai, pareiškė norą dėl am
žiaus pasitraukti iš pirmininko 
pareigų. Taip pat ilgametė, 
darbšti Centro sekretorė An
gelika Sungailienė irgi prašė, 
kad kas jaunesnis perimtų jos 
vietą. Dėl šių priežasčių val
dyba išrinko Ireną Paznėkienę 
sekretore ir mane pirmininku. 
Valdybos iždininke pasiliko 
Regina Choromanskytė. 

- Kokia šios organizacijos 
veikla ir paskirtis? 

K.B.: - Ši organizacija 
jungia visas lietuviškas para
pijas ir misijas/bendruomenes 
Kanadoje. Centras kasmet pa
vasarį organizuoja parapijose 
Tikinčiosios Lietuvos dieną ir 
per parapijas renka aukas pa
remti dvasiškai atgimstančiai 
Lietuvai. Dalis aukų būna au
kotojų iš anksto nustatytu 
tikslu siunčiamos į Lietuvą, o 
kitos aukos, be specifinių nu
rodymų, skirstomos Centro 
valdybos nuožiūra, atsižvel
giant į gautus prašymus ir kiek 
iš viso surinkta aukų. Taip pat 
Centras rūpinasi organizavi
mu kasmetinės lietuvių maldi
ninkų kelionės į Midlandą, 
kur Kanados kankinių švento
vėje pagerbiami Lietuvos kan
kiniai. Centras taipgi prižiūri 
ten pastatytą lietuvišką kryžių. 
Pamaldomis rotacine tvarka 
rūpinasi Hamiltono, Toronto 
ir Mississaugos parapijos. 

Praeitais metais Centras 
kartu su Kanados lietuvių ku-

nigų Vienybe nutarė suruošti 
Šiluvos Švč. M. Marijos ju
biliejų Kanadoje ir tam tikslui 
buvo sudarytas komitetas iš 

KLKC pirm. Kęstutis Batūra 

Centro narių. Šiais metais 
ruošiamės paminėti Evangeli
jos žinios Lietuvai tūkstant
metį. 

kuriame dalyvaus JAV Vysku
pų konferencijos pirmininkas, 
Čikagos arkivyskupas kardi
nolas Francis George, OMI. 
Jeigu mes Kanadoje suderin
tume savo paminėjimą su jo 
viešnage Čikagoje, tai arkiv. 
S. Tamkevičius sutiktų atvykti 
ir į Kanadą. Kanadoje, Toron
te spalio 9 - 11 dienomis jau 
rengiamos XXXVI Kanados 
lietuvių dienos, ir ten skirta 
vieta tik tautiškam paminėji
mui Lietuvos "Tūkstantme
čio", bet tarp visų renginių 
jau nebėra vietos atitinkamam 
religiniam paminėjimui. Ka
dangi paminėjimas Čikagoje 
įvyks spalio 25 d., Centras nu
tarė surengti religinį paminė
jimą Kanadoje spalio 31- lap
kričio 1 dienų savaitgalį ir pa
kvietė arkiv. S. Tamkevičių į 
šią šventę. 

- Kaip iškilo mintis rengti - Kokie renginiai planuo-
religinio pobūdžio minėjimą jami? 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio proga? 

K.B.: - Kaip žinome, Lie
tuvos vardo paminėjimas raš
tuose surištas su aprašymu 
šventojo Brunono kankinys
tės, kuri įrašyta Kvedlingbur
go metraščiuose. Tai įvykis, 
kuris buvo pradžia mūsų tau
tos dar ilgos kelionės į krikš
čionybę. Kai Lietuvos Vysku
pų konferencijos pirmininkas, 
Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius, 
SJ, praeitą rudenį buvo atvy
kęs į Kanadą užbaigimui Šilu
vos jubiliejaus Kanadoje, jis 
ragino jubiliejaus komiteto 
narius kokiu nors būdu pami
nėti religinį požiūrį vadinamo 
Lietuvos tūkstantmečio. Tarp 
daug rengiamų tautiško po
būdžio minėjimų nesinorėjo, 
kad būtų pamiršta ir Lietuvos 
evangelizacijos pradžia. Jis 
jau buvo gavęs sutikimą to
kiam paminėjimui Čikagoje, 

K.B.: - Iki šiol numatyta 
arkivyskupo S. Tamkevičiaus 
paskaita, paįvairinta skaidrė
mis. Tema Šv. Brunono misija 
ir evangelizacijos iššūkiai Lie
tuvos tūkstantmečio kontekste. 
Tai įvyktų Prisikėlimo parapi
jos salėje Toronte, spalio 31, 
šeštadienį, 2 v.p.p. Po paskai
tos dar nenustatyta pilna eiga, 
bet būtų šioks toks pabendra
vimas su garbingu svečiu. Iš
kilmė būtų baigiama Mišiomis 
sekmadienį, 3 v.p.p. Lietuvos 
kankinių šventovėje Missi
ssaugoje per tradicinę rudeni
nę kapinių lankymo dieną. Tu
rimomis žiniomis prel. E. Put
rimas yra pakvietęs arkivys
kupą tarti įvadinį žodį per 
simpoziumą apie kankinystę, 
kuris įvyks lapkričio 2, pirma
dienį, 7 v.v. Toronto universi
teto Multi-Faith centre. 

Tikimės, kad Kanados lie
tuviai domėsis šiais svarbiais 
paminėjimo renginiais ir gau
siai dalyvaus. TŽ redakcija 

Iškilmė prie lietuviško kryžiaus Midlande, ON, š.m. rugpjūčio 23 d. Ntr. K. Poškaus 



Tautos būsto atkūrimo pradžia 
Baltijos kelyje 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos vardo paminėji
mą istoriniuose šaltiniuose 
šiemet švenčiame. Tačiau tau
tos raida yra praeities gelmė
se, jos priešistorę tyrinėja ir 
nagrinėja archeologai, kalbi
ninkai, etnografai, antropolo
gai. Jie tvirtina, kad čia jau 
dešimt tūkstančių metų gyve
no sėslios, ramios, darbščios 
padermės. Suaugęs su dosnia 
ir ramia gamta, šventa vadina
ma žeme, iš jų semdamas pa
tirtį ir galias, ją mylėdamas, 
lietuvis išsiugdė sėslumo savy
bę, kurią amžiai jam įtvirtino 
Tėvynės meilę. Jei lietuvis iš 
savo šalies ilgesniam laikui 
pasitraukia.z suserga Tėvynės 
nostalgija. Stai ką rašė iš Ka
nados aušrininko Martyno 
Jankaus dukra Elzė savo jau
nystės draugei Elenai Kond
rotavičienei, gyvenusiai Bitė
nuose prie Rambyno: "Tu ne
žinai, Elena, kokia ta liga nos
talgija; ji kankina dieną ir nak
tį, ji neapleidžia sapnuose. Jei 
nuo jos būtų išrasti vaistai, 
Amerikos vaistinėse jų nebū
tų, išpirktų vieni lietuviai. 
Įdėk į laiško voką keletą smil
telių nuo motinos kapo, gal 
lengviau bus". Taigi, kur lietu
vis ar jo kapas, ten - dalelė 
Lietuvos. Gal todėl iš toli
miausių kraštų parsigabenam 
tautiečių kaulus, kad jie nors 
po mirties savo žemėje ramy
bę rastų. 

Kaip vaikai šeimoje jau
čiasi geriausiai, saugiausiai, 
taip žmonės - savo tautoje; 
juos sieja bendras istorinis li
kimas, kalba, papročiai, tikėji
mas, bendra teritorija - vieta 
žemėje. Kaip šeima, taip ir 
tauta statydina sau būstą. O 
tas tautos būstas - valstybė. 

Valstybę kurti, vienyti gen
tis, bendruomeniškai gyventi 
nėra lengva. Istoriniai šalti
niai byloja, kad ir Lietuvos 
valstybės kūrimasis nebuvo 
lengvas. Vienijimosi idėja ra
dosi iš poreikio gintis, apsau
goti tautą, sukurti jai saugų 
būstą - valstybę. Jai įgyven
dinti prireikė milžiniškų pa
stangų, teko panaudoti ir prie
vartą, šalinti nepaklusniuo
sius, pralieti savą kraują, nes 
žmogui idealai visuomet toli
mesni, sunkiau suvokiami už 
nūdienos interesus, buities rei-

kalai užgožia būties dalykus. 
Į pabaigą eina aštuntasis 

šimtmetis nuo Mindaugo ka
rūnavimo Lietuvos karaliumi, 
nuo suvienytos valstybės įkū
rimo. Per tuos šimtmečius, 
nors suvienyta, Lietuva ramy
bės neturėjo: buvo karų, žūt
būtinių mūšių, pergalių ir pra
laimėjimų, skaudžių netekčių, 

Lietuvą žeminančių prievarti
nių sutarčių, okupacijų, tačiau 
tautos dvasia niekad nebuvo 
sugniuždyta, niekada nepasi
davė, veržėsi į laisvę ir nepri
klausomybę. 

kunigaikščiai paveldėdavo 
svetimas žemes, valstybė 
rėmėsi dinastijomis ir aukštes
niais luomais. XX: š. pradžioje 
tauta jau rėmėsi knygnešiais 
švietėjais, kariais savanoriais 
ir savo valstybės ištroškusia, 
tautiškai atgimusia valstietija. 

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

Lietuva drauge su Latvija ir Estija 1989 metais rugpjūčio 23 
dieną Baltijos kelyje sau ištarė: "Aš čia - gyva". Nuotraukoje 
Baltijos kelio dalis Estijoje Ntr. V. Jasinevičiaus 

Taip jau buvo lemta, kad 
kažkada galinga Lietuvos 
valstybė, valdžiusi žemes nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, 
atlaikiusi slavų, kryžiuočių ir 
Aukso ordos antpuolius, per 
suartėjimą su padrikusio vals
tybingumo ponų ir bajorų 
Lenkija pati savo valstybingu
mą prarado. Tačiau viltys ir 
pastangos atkurti sugriautą 
Lietuvos valstybę nebuvo su
žlugdytos. 

Tikrasis tautinis atgimi
mas prasidėjo po baudžiavos 
panaikinimo, kai valstiečiai, 
kaime išlaikę nepažeistą tau
tiškumą, gavę šiokią tokią 
laisvę ir savivaldą, praturtėjo, 
atkuto ir, atgavę spaudą, su 
savo kultūriniais reikalavi
mais išėjo į viešumą. Kita ver
tus, tautiškam atgimimui buvo 
palankus teritorijos susiaurė
jimas; ankstesnių laikų Lietu
va buvo daugiatautė, išplitusi 
į kitų tautų etnines žemes, o 
atgimstanti - susitelkusi savo 
etninėse žemėse. 

Didžiųjų kunigaikščių 
Lietuva nebuvo tautinė val
stybė, nes ji buvo kuriama "iš 
viršaus", per mišrias vedybas 

artojų, karių, sukilėlių, parti
zanų, visų dorų tautiečių šir
dyse, kur jie bebūtų - Sibiro 
toliuose ar už jūrių marių, 
partizanų žeminėse, prie Te
levizijos bokšto ar Seimo rū
mų. Atsiliepdavo, nes buv9 iš
likę pilėnai - piliečiai. Stai 
kodėl ir atkurtoje mūsų vals
tybėje pilietinės visuomenės 

formavimas, ugdymas ir skati
nimas pilietinei veiklai laikyti
nas svarbiausiu procesu. Tik 
sąmoningas, jaučiantis parei
gą ir atsakomybę, saugantis ir 
ginantis valstybės idealus ir 
interesus pilietis kuria vals
tybę, tvirtina valstybingumą, 
statydina tautos būstą. 

Lietuva drauge su Latvija 
ir Estija 1989 metais rugpjūčio 
23 dieną Baltijos kelyje sau 
ištarė: "Aš čia - gyva", o 1990 
m. kovo 11 dieną, po 50-ies 
metų priverstinės tylos, lietu
vių tauta sau ir pasauliui at
kurtos valstybės vardu pa
tvirtino: "Aš čia - gyva". Bal
tijos kelyje pradėtas Tautos 
būsto atkūrimas žengia į tre
čią dešimtmetį. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

Lietuvoje dar yra šviesos 
Tęsinys iš 35 nr. 

VINCAS KOLYČIUS 

Neskaitant tų visų susi
rinkimų su jaunimu beišei
momis, turėjau ir privačių su
sitikimų, kurie man buvo Die
vo palaima. Mane vėl priėmė 
pasikalbėjimui arkivysk. S. 
Tamkevičius, aplankiau dr. A. 
Lukoševičių, Katechetikos 
centro direktorių, o Kaune -
Ateitininkų Namus, pasikal
bėjau su generaline sekretore 

Laimute Truskauskaite, Vil
niuje su Ateities žurnalo re
daktore Reda Sopranaite. 

Buvau susitaręs su evan
gelikų liuteronų vyskupo žmo
na Vilma Sabutiene susitikti. 
Jos vyras Mindaugas buvo iš
vykęs į Klaipėdą. Vilma paro
dė man naujus vargonus jų 
šventovėje, pasimeldėm, kar
tu pavalgėm pietus ir pasikal
bėjom. Aplankiau bernardi
nai.lt redakciją, norėjau ap
lankyti pranciškonus, bet jų 

nė vieno nebuvo. Taip pat bu
vau nuvykęs į Pajūrio mĮestelį 
(ant upės Jūros kranto) Silalės 
rajone. Aplankiau savo tėve
lių, trijų seserų ir brolio kapus. 

Galėčiau dar daug ką pa
sakyti apie tas 4 savaites, pra
leistas Lietuvoje. Bet dažnai 
pritrūksta žodžių išreikšti tai, 
ką jauti savo širdyje. Nežinau, 
kaip galėčiau atsidėkoti Die
vui už viską, už visas malones, 
kurias patyriau. 

-------

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Ryšiai su Kinija 

Rugpjūčio pabaigoje Lie
tuvoj e lankėsi Kinijos vice
premjeras Huy Liang Yu. 
Susitikime su prezidente D. 
Grybauskaite aptartos dvi
šalio bendradarbiavimo gali
mybės. Kinija, atverdama sa
vo rinką Europos sąjungos 
šalims, sudarys sąlygas ir 
Lietuvai padidinti eksportą į 
tą valstybę. D. Grybauskaitė 
teigiamai vertino Kinijos 
sprendimą dalyvauti šių me
tų spalio 19-20 d.d. Vilniuje 
vyksiančiame Azijos-Euro
pos transporto ministerių 
susitikime ir padėkojo Kini
jos vadovybei už bendradar
biavimą organizuojant šį 
renginį. Siekdama gilinti 
ekonominį bendradarbiavi
mą, Lietuva ketina dalyvauti 
kitąmet Šanchajuje vyksian
čioje tarptautinėje parodoje 
"EXP0-2010". 

Premjeras Andrius Ku
bilius su svečiu aptarė finan
sų krizės poveikį pasaulio, 
Kinijos ir Lietuvos ekono
mikoms. Po susitikimo pasi
rašyti memorandumai: Dėl 
bendradarbiavimo skatinant 
investicijas, Dėl bendradar
biavimo žemės ūkio srityje, 
Ekonominio ir prekybinio 
bendradarbiavimo komisijos 
veiklos taisyklės ir Suprati
mo memorandumas dėl ben
dradarbiavimo. 

Pratęsta misija. 
NATO Šiaurės Atlanto 

taryba rugpjūčio 31 d. pri
tarė sprendimui NATO oro 
policijos misiją Baltijos šaly
se pratęsti iki 2014 m. pabai
gos. Šiuo metu misiją atlieka 
Vokietijos karinių oro pajė
gų kontingentas su "Euro
fighter" naikintuvais. Oro 
policijos misija Baltijos šaly
se vykdoma iš Lietuvos kari
nių oro pajėgų Aviacijos ba
zės Šiauliuose. NATO oro 
policijos misijoje dalyvau
jantys kontingentai atlieka 
Baltijos šalių oro erdvės ap
saugą ir iškilus pavojui yra 
pasiruošę nedelsiant imtis 
drausminamųjų, kovinių veiks
mų Baltijos šalių oro erdvės 
pažeidėjų atžvilgiu, taip pat 
padėti paklydusiems orlai
viams ar sugedus jų įrangai 
saugiai pasiekti artimiausią 
oro uostą. 

Lankėsi EK pareigūnas 
Rugsėjo 3 d. Lietuvoje 

lankėsi Europos komisijos 
vicepirmininkas Gunter Ver
heugen. Susitikime su prezi
dente Dalia Grybauskaite jis 
pareiškė, jog Lietuva gali bū
ti tiltas tarp Europos sąjun
gos (ES) ir kaimyninių šalių 
Rytuose, ypač Rusijos ir Gu
dijos, taip pat ir Ukrainos. 

Svečias pažymėjo, kad 
Lietuvos ekonomika teikia 
"santūraus optimizmo" ir 
netrukus turėtų pasiekti po
sūkio tašką.Jis pabrėžė, kad 
ekonomikos atsigavimui yra 
svarbi politika, kuri remia 

mažas ir vidutines verslo įmo
nes, mažina biurokratizmą ir 
skatina verslumą. 

Laisvės sukaktis 
Paskutinę rugpjūčio die

ną 1993 metais, likus penkio
likai minučių iki rugsėjo 1-
osios, iš Lietuvos išvyko pas
kutinis Rusijos karinio trau
kinio sąstatas su desantinio 
pulko kariais. Thip buvo įgy
vendintas 1992 m. rugsėjo 8 
d. Lietuvos krašto apsaugos 
ir Rusijos gynybos ministerių 
parašais patvirtintas tvarka
raštis. Lietuva tapo pirmąja 
Baltijos šalimi, kurią paliko 
svetima kariuomenė. Tai bu
vo įvertinta kaip didelė jau
nos valstybės politikų perga
lė. Rusijos kariuomenės iš
vedimas buvo ir vienas di
džiausių atgimstančios Lie
tuvos diplomatijos išbandy
mų ir laimėjimų. 

Derybas su Rusijos at
stovais vedė Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo seimo 
vicepirmininko česlovo Stan
kevičiaus vadovaujama dele
gacija. 1992 m. rugsėjį tuo
metinis krašto apsaugos mi
nisteris Audrius Butkevičius 
ir Rusijos gynybos ministeris 
Pavelas Gračiovas Maskvoje 
pasirašė Rusijos kariuome
nės išvedimo tvarkaraštį. 
Tuo metu Lietuvos teritori
joje buvo apie 22,000 Rusijos 
kariškių. Tai sudarė 5 divizi
jas ir 295 atskirus kovinius 
bei aptarnaujančios paskir
ties padalinius. 

Komisija mažumoms 
Lietuvos vyriausybė rug

sėjo 2 d. nutarė sudaryti 
premjero vadovaujamą Tau
tinių mažumų reikalų koor
dinavimo komisiją rengian
tis perorganizuoti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentą ir išlaikyti jo atlieka
mų darbų vientisumą. Ko
misija teiks vyriausybei pa
siūlymus dėl valstybės politi
kos tautinių mažumų srityje, 
valstybės veiksmų koordina
vimo, ijungiant tautines ma
žumas į Lietuvos politinį, vi
suomeninį ir kultūrinį gyve
nimą, teisės aktų projektų, 
susijusių su tautinių mažu
mų reikalais, parengimo ar pa
rengtų projektų tikslingumo. 

"Saulėlydžio" komisijos 
siūlymu, vyriausybė yra nu
tarusi iki 2010 m. sausio per
organizuoti departamentą 
jo atliekamus darbus pa
skirstant Švietimo ir mokslo, 
Kultūros ir Užsienio reikalų 
ministerijoms. Komisijoje 
bus kultūros, finansų, užsie
nio reikalų, socialinės apsau
gos ir darbo, švietimo ir 
mokslo bei vidaus reikalų 
ministeriai, Tautinių bendri
jų tarybos pirmininkas bei 
šeši Tautinių bendrijų atsto
vai. Tautinių mažumų reika
lų koordinavimo komisija 
posėdžiaus du kartus per 
metus, techniškai ją aptar
naus Kultūros ministerija. 
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VIII-osios Dainų šventės 
2006 m. Čikagoje pabaigoje 
tradiciškai vyr. dirigento laz
delė turėjo atitekti ateinan
čios šventės vyr. vadovui/vei. 
Jos pasiimti atėjo net ttys Ka
nados atstovai: D. Viskontie
nė gavo dirigentės lazdelę, o 
Rasai ir Pauliui Kurams buvo 
nukabinta ir patikėta šventės 
vėliava, įpareigojanti juos rū
pintis ateinančia dainų šven
te. Tuigi nuo pradžių buvo ki
taip ne tik lazdelės perėmime, 
bet ir tai, kad vietoj org. ko
miteto pirmininko atėjo net 
du - abu Kurai. Tud, kai kito
kia pradžia, be abejonės, lau
kiame ir kitokio tęsinio. O tas 
tęsinys, tai milžinišku greičiu 
artėjanti IX-oji Dainų šventė 
Turonte 2010 m. 

- Iškilmingai ir skambiai 
nuaidėjusi Lietuvos Tūkstant
mečio nentė 11isiems joje daly
'IQVUSiems išeivijos lietuviams, 
o ir &z patrioti.f/cai traukusiems 
"Lietuva, tėvyne mūsų .•• " pri
minė ir apie savąjį lciemą, ku
riame štai, kaip ir ieimoje ruo
šiant kokį suėjimą, stoYite Jūs 
abu, Rasa ir Pauliau - ateinan
čios dainų ŠYenW 'IOronte orga
nir.atoriai. Kas /UIJ ;kvėpė imtis 
tokių atsakingų pareigų? 

- R.: Glaudūs asmeniški 
ir organizacinės veiklos ryšiai 
su Dalia Viskontiene labai nu
lėmė mūsų sprendimą. Prisi
mename laužavedžių kursus, 
ansamblį "Birbynę", Kanados 
lietuvių dienas, choro "Vo
lungė" koncertus, Vaikų šven
tę ... Tuo pačiu, tai proga tru
putį atiduoti, ką per visą gy
venimą sėmėmės iš šeimos, 
lietuviško visuomeninio gyve
nimo, Lietuvos; jaučiame pa
reigą ir norą užtikrinti kultū
rinę ateitį ne tik savo vaikams, 
bet ir jų šeimoms. Įkvėpti pra
eitos šventės, norime rengti 
ką nors ypatingo, doro ... , ka
nadišlro ... 

- P.: Mes abu užaugome 
su daina, dainavome būdami 
vaikai, dalyvavome choruose, 
tą tradiciją išlaikėme su savo 
vaikais ir apskritai visada kiek 
įstengiame remiame dainą ir 
muziką. Rasa ir aš taip pat ge
rai dirbame kartu, dažnai pa
pildydami vienas kito trūku
mus ir gabumus. Užkalbinti 
Dalios žinojome, kad kartu 
su ja galėsime atlikti svarbius 
šventės ruošos darbus. 

-Kokia gi ta ateinanti lven
tė buvo Jūsų vizijoje ir kokia ji 
po truputį slcltJidiiasi? Ar esa/e 
pat.enlcinti iki iiol atliktais dar
bais? 

- R.: Sugrįžę iš VIII šven
tės, jau rugsėjo mėnesį susiti
kome su Dalia ir pradėjome 
dalintis mintimis. Aišku, jau
tėmės labai pakilioje nuotai
koje, nes Rita Kliorienė su
ruošė ypatingą šventę ir at
gaivino dainos dvasią išeivi
joje. Žinojome, kad mūsų at
sakomybė bus tą dvasią išlai
kyti ir ją vesti toliau. Mes su
tikome, kad ateinančios šven
tės rengime turėsime įtraukti 

Jei nedainuojate, galėsite ploti 
Ką sako IX-osios Dainų šventės rengimo komiteto pirmininkai? 

visus: patyrusius ir jaunus vi- taip sklandžiai atgaivintą Ri
suomenininkus, aktyvius ir tos Kliorienės bei VIII šven
atitolusius lietuvius, visų ban- tės rengėjų, pritraukiant kuo 
gų lietuvius, bet svarbiausia daugiau šeimų, jaunimo, stu
pasiekti šeimas, užkabinti jau- dentų ir naujai atvykusių emig
nimą ir studentiją. Tu.i dary- rantų. Studentų Andrėjos Be
dami, norėjome išgirsti visų notaitės ir Andriaus Birgiolo 
nuomones ir surengti tokią paruoštas tinklalapis. Kana
šventę, kuri priklausytų vi- doje gimusios menininkės 
siems. Aišku, atsakydami į šį Snaigės Valiūnaitės-Šilei.kie
klausimą, žinome, kad dar yra nės sukurtas šventės logo; 

Rasa ir Paulius Kurai, IX-osios Dain1Į šventės rengimo komi
teto pirmininkai Ntr. S. Kaiser 

likę labai daug darbų, bet aš 
manau, kad mes įstengėme 
pradiniuose ruošos darbuose 
įgyvendinti tai, ką buvome sau 
užsibrėžę ir gana drąsiai žen
giame tolyn. 

- P.: Išvažiavę iš Čikagos, 
mes tikrai galvojome, kad ga
lėsime ruošti ateinančią šven
tę Toronto miesto centre ir 
sudaryti sąlygas atvykusiems 
lengvai pažinti Torontą bei 
pasinaudoti miesto įvairiomis 
ir įdomiomis patalpomis bei 
viešbučiais. Deja, jau prieš 
ketverius metus visas miesto 
centras buvo užsakytas Shri
ners organizacijos šimtmečiui. 
Tuigi prisiglaudėme prie arti 
oro uosto viešbučių, o pati 
šventė vyks daugeliui jau pa
žįstamoje Hershey salėje. Jau 
turėjome arti 20 posėdžių ir 
labai sklandžiai ruošiamės 
šventei. Esame pritraukę 
daug savanorių iš įvairių dar
bo sričių, kurie yra daug dirbę 
lietuvišką visuomeninį darbą. 
Bet yra ir tokių, kurie pirmą 
kartą su mielu noru sutiko pri
sidėti prie šventės ruošos. Dir
bame įtemptai, dedami visas 
pastangas, kad ši šventė būtų 
visiems įspūdinga. 

- Kokie svarbiausi darbai 
jau atlikti, nuo kuriq didžia 
dalimi priklausė nentės toles
nis organirmimaa? 

- P. ir R.: Pirmiausia rei
kėjo nusistatyti šventės princi
pus; o šventė tai visas savait
galis. Visa reklama, įvykiai, 
seminaras, meninis apipavi
dalinimas, leidiniai, šūkis turi 
atspindėti šiuos principus, ir 
tada griaučiai tolesniam orga
nizavimui labai aiškūs. Pir
miausia mums buvo svarbu 
tęsti Dainų šventės tradiciją, 

Laimutė Kisielienė, žymi Lie
tuvos choreografė, yra kon
certo scenarijaus režisierė; 
koncerto vaizdiniu apipavida
linimu rūpinasi ilgametis "Vo
lungės" choristas ir choro 
koncertų scenos projektuoto
jas, architektas Jurgis Sedera
vičius ir jo dukros Ilyssa ir 
Audra; žymi Kanados kino
matograf ė, lietuvių ir latvių 
kilmės kanadietė, Rita-Zoe 
Dirse filmuos šventę bei va
dovaus koncerto akivaizdinei 
daliai; jau dabar žinome, kad 
dalyvaus chorų iš Lietuvos ir 
iš Anglijos; penktadienio va
karo programą atliks žymus 
dainininkas iš Lietuvos; ir tai 
tik keli pavyzdžiai. 

Kitas svarbus šventės 
principas - pritraukti plačią 
kanadiečių visuomenę. Mums 
pasirodė labai svarbu pasi
naudoti šia ypatinga proga su
pažindinti kanadiečius su lie
tuviška daina, papročiais ir 
kultūra. Rengiant šventę, esa
me įtraukę Toronto bei Mis
sissaugos miesto institucijas; 
kreipiamės i Kanados ir On
tario kultūrą remiančius fon
dus; kviečiame krašto bei apy
linkės politinius pareigūnus ir 
televiziją. Aišku, raginame vi
sus kviesti savo svetimtaučius 
draugus ir bendradarbius; 
svarbu patiems didžiuotis sa
vo tapatybe ir tautiniais kul
tūriniais lobynais. Repertua
ras atspindi trečią principą. 
Jame randame skirtingų nuo
taikų, įvairių laikotarpių (Lie
tuvos ir išeivijos) autorių kū
rinius, liaudies dainas, tremti
nių ir partizanų dainas. Ši 
šventė visų ir visi turi suprasti 
jos turinį: vyresnioji karta, 
jaunos šeimos, studentija, vai
kai... Vadovaudamiesi savo 

principais, paruošėme savait
galio programą, parinkome 
viešbučius ir sales, įtraukėme 
į darbą savanorius. Taigi, 
griaučiai pastatyti - dabar 
kalbame apie dainų šventę, 
sapnuojame dainų šventę, dir
bame dainų šventės darbus ... 

- Kaip mes ją švęsime? Ką 
W!ilcsime? Ar ji bus kitokia negu 
11isos buYusios? Kuo ji bus KI
TOKIA? 

- R.: šventės nuotaiką, di
namiką ir dvasią be abejonių 
sudaro pirmiausia šventės da
lyviai ir žiūrovai, tad nelabai 
galima lyginti su buvusiomis. 
Aišku, ji bus kitokia savo ren
ginių tema, savo koncerto tu
riniu, savo iššūkiu; ji bus kito
kia, nes bus naujų veidų, jau
nų ir senesnių. 

- P.: Penktadienį visi daly
vausime žymaus Lietuvos atli
kėjo Marijono Mikutavičiaus 
koncerte. Šeštadienį vyks 
svarbioji šventės koncerto re
peticija; kiti atvykę galės lan
kytis gražiame Turonto mieste 
bei jo apylinkėse, šnekučiuo
tis su senais pažįstamais, 
bendrauti su visais gražiose 
"Marriott" ir "Sheraton" vieš
bučių aplinkose; vakare, visi 
atsipalaiduosime Miestelio 
vakaronėj e, kuriai nereikės 
puoštis, tik dalyvauti, šokti, 
dainuoti, žaisti, linksmintis, 
bendrauti. Padarėme taip, 
kad visi suvažiavę - šeimos, 
jaunuoliai, suaugusieji galėtų 
sueiti i vieną vietą ir pasi
džiaugti be rūpesčių. Sekma
dienj bus galima išklausyti Mi
šių viešbutyje ar visose To
ronto ir Mississaugos švento
vėse; 2 valandą visi vyksime į 
didijį šventės koncertą ir va
kare baigsime savaitgalį naujo 
pobūdžio iškilmingame poky
lyje. Viską darome, kad būtų 
smagu, kad šventė būtų reikš
minga ir kad ji liktų kaip gra
žus prisiminimas visiems. 

- Kaip ją skelbsite/garsin
site? ŠYentę reklamuojančiais 
marškinėliais dWinčiw maliau 
ir Lietuvoje, interMto tinkla
lapis, be abejo, ypatingai toli 
infomuu:ijq teikianti priemonė, 
o kas daugiau? 

- R.: Kaip pastebėjote, 
naudosime modernias infor
maciją telkiančias priemones 
kaip šventės tinklalapį, Face 
Book, ... nes beveik visi dabar 
tik tomis priemonėmis vado
vaujasi. Pasimokę iš praeitos 
šventės, pagaminome rekla
minius marškinėlius ir dali
nome juos Kanados grupėms, 
kurios vyko Į Lietuvos šventę 
bei jaunimo stovyklose Kana
doje ir Amerikoje, ir tai dary
sime Kanados lietuviškose 
mokyklose šį rudenį. Tuip pat 
daliname žinomas žalias gu
mines apyrankes, knygos žy-

meklius, plakatus ... 
Per vaikus ir jaunimą 

stengiamės prieiti prie šeimų. 
Aišku, ypatingai per kores
pondentus ir žurnalistus, ra
šančius straipsnius pagrindi
niuose laikraščiuose apie da
lyvaujančius chorus, vadovų 
seminarą Dainavoje, šventės 
ruošos darbus. Rašysime į 
spaudą skelbimų formomis, 
bet svarbiausia pasitikėsime 
dalyviais ir žinančiais apie 
šventę - kviesti savo šeimos 
narius ir draugus ir skelbti 
šventės informacijas savo apy
linkėse - tai turbūt pats efek
tingiausias būdas. 

- o /caip su pinigais? Kas 
juos tvarko? Paulius ar Rasa, 
ar abu kartu? Uiq telkimas ri
sada yra didelė atsakomybė, 
ypač ruošiant tokius renginius 
/caip dainų ar šokių iYentės. Ar 
esate patenkinti lietuYiŲ bend
ruomenės dėmesiu šiam nee~ 
niam įvykiui? 

- R.: Į šį klausimą atsakyti 
reikia atsargiai, nes galima iš
duoti daug šeimos paslapčių ... 
šventės rengimo komiteto iž
dininkė Julija Danaitienė -
labai švelni, bet mus visus la
bai griežtai tvarkanti narė. 

- P.: Labai didelė parama 
atėjo anksti iš KLF; svarbi 
parama iš "Turonto Tuurism"; 
įvairios paskolos iš VIII šven
tės, KLB, ... pažadai iš visų 
Kanados kredito kooperatyvų 
ir apylinkių. Naudojame skir
tingus lėšų telkimo būdus -
rėmėjų kategorijas su galimy
bėmis finansuoti skirtingas 
Dainų šventės dalis (vakarus, 
orkestrus, repeticiją, ... ); tiki
mės, kad tai sudomins mūsų 
profesionalus, verslininkus. 
Leidiniuose bus galima už
pirkti skelbimus, sveikini
mus ... Jau šiandien asmenys 
ir organizacijos yra parėmę 
keturias iš naujų dainų, para
šytų IX Dainų šventei. Visi, 
kurie nori ir gali finansiškai 
remti šventę, nuoširdžiai kvie
čiame tai daryti. 

- Kq norėtumėte pasakyti 
Yisiems skaitytojams? 

- P.: Džiaugiamės, kad ir 
rengimo, ir programos paruo
šiamieji šventės darbai vyksta 
sąžiningai, kūrybingai, dina
miškai ir išsamiai. Skatiname 
visus sekti lietuvišką spaudą, 
tinklalapį ir visas kitas infor
maciją teikiančias priemones. 

- R.: Bilietų pardavimas 
prasidės lapkričio 1. Įsigykite 
bilietus į visus renginius, 
kvieskite savo šeimos narius, 
gimines, draugus ir kaimynus. 
Si šventė priklauso visiems ir 
kiekvienas, kuris į ją važiuos, 
suras sau vietelę. 

- P.: Jei patys negalite at
vykti, remkite kitus; jei nedai
nuojate, galėsite ploti, šokti, 
bendrauti ... , bet jei galite, sto
kite į savo vietinio choro eiles, 
kurkite naujus arba registruo
kitės Į bendrą šventės chorą. 

- R.: Laukiame visų. 

Kalbėjosi Nijolė Benotienė 

•Esame dUlinga t.auta savąja lainės meile ir idealistiniu tiesumu -iYiesiu imogis'1cumu (J. Girnius)• Ksičiasi fmonh, IJet nailceičia nemari lietuvio thtasia, 
trotitanti gyventi laisvai ir neprlldausomai. 'IOji thasia neia tniikės žiburį ii kartos; kartą su atnaJ.dintu ryž:Ju. (Antanas Rinkūnas) 



Viešinami skaudūs faktai 
Atkelta li 1-mo pel. 

Kai kurie !altiniai teigia, 
bd jam reikėjo laiko atstatyti 
savo kariuomenę, kurios ilva
fymas nuo tariamų išdavikų 
trečiojo detimtmečio pabai
goje galėjo atliei1i 3S,OOO .ka
rių. Sutartis skatino Sovietų 
Sųjungos ir nacių valdomos 
Vokietijos glaudesni ekono
mini ir diplomatUŲ bendra
dal:blavimą, bet prie jos talpgl 
buvo prijuDJti bili slapti pm
tah!fal, kurie ir suk& beaitq
si•n&Ja ginma. 

Oplaualaa protOkolu nu
matė Rytq Europos JlldaHni
m.ą įtako1 sferomill. Stlllinui 
tarėjo bmi priskiriama Latvi
ja, P.atija. Suomija ir Bumlllli
jos prorincija Buarabija. Ru
sija įpareigota bendradar
biauti ir Vokietijai atirti lie
tuvą, bet li vėliau buvo ati
duota Stalinui :titq naoJaidų 
įbiton. 

Autoriua toliau aiškina, 
kad Stalinas iJ karto Baltijos 
baltuose pritvarta įsteigė so
Wrtinm bazes, o 1940 m. va
sarą jėga Įsiveriė ir pradėjo 
liauriaa grentojų teisių rep
resijas, ūkio kolektivJzadją ir 
deportacijas i Sibirą. 1939-
1940 m. &mą „.omiai aunu
lė aovietus ir DOJll prarado da
li tcritorij08, iJsaugojo aavo 
balto neprildaqsomyb~ 

Vienu avarbiųjų alaptų 
proto.k?lų nu~tat! ~~nkij?~ 
padaJ,ngn'l Hitlens t11•wlė l 
Lenkiją rugsėjo 1 d., tačiau 
llltartJje numatyta grobiu da
lintia su sovietais. Rupėjo 17 
d. Raudonoji armija perėjo 
sieną ir uUmė 'risą Lenkijoa 
teritorijų i rytua nuo Vistulm 
upės. (Apie lenką kpnNas ir 
ICatyuo mdyues buw llUdmy
tas BBC dokumentinis filmas 
"Behind Cloeed Doon".) Ru
sai prlpaiino savo bitę ul fu
dynoa tik auirua SOYietų Są
jaagai. 

Kodėl ESBO ėmėai taip 
~ pasmetldi aovietq oku
paciją? Ne tik dėl to, kad tai 
buvo ncpamiritlJD veibmai, 
bet ir nerimu, kad kartojasi 
Ruaijoa revizionizmas. Vd
D.i.am pareiškimas neatsitikti
nai paakclbtu atsiivclgiimt i 
Ruaijos valdtioa pastarojo 
meto bandymus .beipti istori
nius diskursua savo naudai. 
Prieš Iria mėnesius preziden
tas Dimitrijus Medvedevaa 
įsteigė "istmmėa 1ieaoa hlmi
sij'", norint u!kirsti U.Ų nei
giantiems Rnaijos pergal9 n 
P. kare. Daugelis rusų iurna
listq ir stebėtojq vakaruose 
tai mato kaip ll1lgtjlimą Į se
nas Sovietų Sąjungos dienas, 
bda praeitis buYO "lhaloma" 
ir vos pripalistami nepatep 
ep:lzt><l11i, kaip Molobm:J-Rib
bentmpo paklu. Čikagos lllli
veniteto m1ropologu Jamca 

V. Wertsch primena. tad so
'Yietų oknpacijlll Baltijos krd
taole buvo vamluojama kaip 
spcmtanilJras ~suki
limas pr!!lant aneksijos. Šia 
atnaujintu ruailkaa revizio
njzmas gali pmnkti BUEOpOll 
santykiams su Rusija. The 
Economi8t rašo, kad dėl loyra 
atsiradusi praraja tmp Rusijos 
ir jos .IWmynių Vllaruose. 
D kitoa pusės, toliau teigia R. 
Lawaon, supaprastinti reikalą 
l)ogimnt Hitleri su Stalinu Ugi 
gali būti keblu. 

V!!brai nepajėgė Hitlerio su
valdyti ir kiek daug Rusija pri
aidėjo jj nugalint. J. Laugh
land primeua, kad pyko no
mdai diplomatinių tlaidų 
trečiuoju dešimtmečiu (il A 
įsimintina 1938 m. Miunchc
no sutartis), brie uepateuki
no Hitlaio ir galėjojamįtcigti 
minti. kad vakarai neiitmės 
Jlliado padėti Lenkijai. 'Dlip 
pat, priel pradėdamas lygi 
prieš Rlllij~ Hitlcrla savo p 
nero1ams aiškiai buw ildėatęs 
savo gmoddini111 Malm. 

Vlriųje, 1111.: VoJdelij111 dtpla ta• l!'riedrkh Gal, '\Ulddtjos 
vilienio reiblq mini"etil J•cbim ftD RihHn1mp. SŲlin•• 
Ir lorietlt ulsfellfo rellmlų millbteril \')achelllav Molotov 
imiB• Moloto'fO-Rfb'btlltropo pekto puln1Jm11 priei 70 
mdq; ąel"--de: Sfa!hia1 mirė prid !fi metu, beljo ylfnfnbl 

clar 'ris 111 jo lenldefs cJdyft~a fTairi1101e pamlnijlmuose 
Ml!lbqje Ntn. ii leidhdo lfu Gw. 111111 Mail 

Holokausto iltorlke1 Judy 
Baumel-Schwartz Vilniaus 
deklaradja primena eltuntojo 
ddimtmelSn polemiką Vokie
tijoje, sovictam1 prlakiriaat 
atsakomybę u! nacią l::on
cenmcijoa lltaYyldu, St!!lino 
gulaaams neva davus dingstj 
įsteigti Auachwitz :stovyklą. 
ICaip ir besivystant dabarti
niam Rusijos revizionizmo 
poslinlriui, Vokietijai 1ada bu
vo stengiamasi leisti numeati 
holokaaato naštą ir pasiekti 
tarptautinės politinės jėgos 
lygj, atitin1rantį jos elmnomhŲ 
pajėgwną. 

1bliau R. Lawaon pristato 
m•omcm9 prieltaringojo tarp
tautJnių reJkllų komentato
rlaua dr. Jolm Lausfiland, dir
bančio Demokratijai ir bend
radubiaYimo inatitute (Jnati
tute for Democracy 111d Co
opcration) ptcigtame ryli'Ų 
plėtojimui IU Ruaija. Šia kriti
kuoja Vilniaus pareilkimą, 
bd jame nepaeymima, jog 

Dauguma istorlk'Ų :sutin
ka, .kad Sovietų Sųjunp pra
rado bent 20 milijonų gyven
toją. Rusijos .taro belaisviama 
dainai teko badauti ir jie buvo 
paliekami be uiuovejoa. U 
m.ddaug 6 milijonų, kuriuos 
suėmė mtit1'.iai, maliau negu "* illlko gyvi 

Venti visą~ Moloto-
vo-Ribbeutropo lllllmiai dėl 
to, lw po jm puirašJmO į\'y
ko yra istorijOI supaprastini
mas, puakJ. Laugblin, ir taip 
Jllt pavyr.dys, bip praeiti gali
ma manipuliuoti politiniams 
tlblams pasiekti. Y.ra vienas 
dalyba paminėti baiaiJiill llU
tarq prisimenant Stalino ir 
Hitlerio tiaurumą ir Baltijos 
kraštų bei Lenkijos kanaiu, 
bet yra tilaa dalykas paminti 
daugybą kitų politinių pykių, 
brie vedė prie pasaulinio ka
ro, sako jis. R. Lawaon baigia 
stzaipaŲ dr. Laughlin fo
dliaia, jog politikai nėra geri 
istorikai 

Pueugč IL Joaal.tieai 

nm.tm bJJrmtrĮ .......................... .,..,""' ...... jiilq .......,_. s- rulle 
.,....,,... ~apie ............. •WN•a• Ir paa. 'lldp pat ........ ..........,.. 11as 
matdl wsu1o 15.lr Upd.B:..._ 111t111-1111•W ......... palaa- !mHi!n mm 
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Ar vėl bus rinkimai? 
lleilda phud apie rude

ninius federacinius rinki
mus, tokia :linia sblbiama, 
pasibaigua liberalų partijos 
pasitarimui Sudburyje. Par
tijos vadovu M. lgnatieff 
ilakyJ6 trls prieiulia, dQ ku
rių gali būti parciUtas nepa
sitikėjimas 'Vpiausybe. 1l!i 
lėtas ekonominio abtinimo 

fondo panaudojimaa, vyriau
ąbės nesirūpinimas AYO pi
liečiais uiaicnyje ir vangu
mas gerinant, sprend!iant 
medicininio izotopo gamy
bą. Visos apklausos rodo, 
bd liberalai liek ties atai
lieb nuo komerntoriq ir, 
bdbnadiečiųd!!ugama11e
pageidantq rinkimų šiuo me
tu. Galutinis sprendimas bll3 
priimamas, kai parlamentu 
pradėa darbi\ ir paaiškės, 
kiek liberalų sitkiua palaikys 
ldtos opozirlnM partijos. 

Mbdaeril plrmlniakas 

S. Rarper paskyrė devynis 
naujus seuto narius: bUVll&į 
trenetj, hrnalist~ ir titua 
konservatoriams prija11&n
a111 rčmėjua. Anhi'.i•u savo 
JinJdmjnėjc programoje mi
niatoris pirmininb.a aiūlė, 
bd seuatorlai būtq renbmj 
Jo pasitllymas nesulaDC pri
tarimo, tik Albertos provin
cija atailiepė į ili raginimą. 
išrinkdama acmtorių. Opo
zicijakritikuoja, kad paakyri
mais susirūpinta vaaarą, kai 
parlamentu atostogauja ir 
mms negali pridtarauti sei
mtorių llkyrlmams. Be flClla. 

Ų~")'riau.sybč 
priėmė i dal:bą daupu kaip 
100 naujq pueigūmJ valsty
binėle ir nevalstybinėse or
ga0incijose. 

Bu• Mmdtobol NDP 
"Jria•11W1 vadovu Gary 
Daer siūlom•• Kanados am
lwarlorhnni JungriM••A:Mr 
rikes Valstijose. Po trijų sėk
mingų nnJdmini-. pergalių 
Gmy Docr tutėjo d!!ugumos 
vyriausybes, jo vadovaujama 
Manitobos provincija oko
nomillcai sustiprėjo. Popu
liaraus provinc:ijoa vadovo 
pareilkinw, kad palicka sa
vo darb1Į, :nustebino visus, 
kol nebuvo paakclbta apie 
jam siūlomas paaas svar
bja1nias alltJl!ėje diplnmatj.. 

nes pareiga. šiuo metu Ka
nados ir Amerikos santykiai 
gll:lla draugiW, tačiau yra 
svarstytinų problemų apie 
"Pirk tik amerikietiškas pre
bs" vajų JAV, qlcjnjnką, miš
ko P'lmonės prekyba, bend
ros saugumo ir antiterorlz
mo programoa ir Irt. 

CMlllttMr ....... !nf p
m.Jlda mmlib iki ateinenl'iq 
metų pavaaario. Gedimai au
d,ttingcs1d nei iil pradžią bu
"° nustatyta. Dabar refblin
gaa medicininis izotopu 
pmamas iš Belgijoa, Pietų 
Afrikos. 'Il!čiau atsar111 su
kaupti neplima, nes ši gydy
mui ir ligę nustatymui nau
dojama mediiaga sensta, 

praranda savo kokybę. Kve
beko provincijos medicinos 
įataigoa prašo kompcmaci
jos ui brangiau kainuojanti 
įve!am.ą izotopą. ICritikai 
tvirtina, kad dalinis remon
tastainuos brangi•n, ir gedi
mai ateitY,je kartctla. Jie ra· 
~a ~nad~~ vyrla~:syb~ 
pmmti ilp111q aprw-1110, _ 
stalJli naują rcmorių. 

&m+s'fJllauSJN krei
piasi i fedci:acini AukWau
dąji teilmą, prašydama pa· 
lr.ciati ankateaniojo teismo 
priimtlĮaprcndimll Jmnevy
riausybė įpareigojama paai
rOpinti, bd ii Guantammo 
ataYyklos bDtų paimtas ara
bų l:ilmės :Kanados pilietis 
Omar Khadr. Tunjil yra nuo 
2003 m. Dar pcmkiolikmeti 
O. IChadr suėmė JAV armi
jos kariai, apbltių, bd jis, 
niedęs granatą, nuiuclė JAV 
brel.vĮ. Dėl Įvairių prie!aa
aiq jo byla umtęlė. Kanados 
'VJriausybėa nuomone, nnai
kaltimą padaręs JAV kariuo
menei Omar Khadr turėtų 
ten bllti ir temamas, tik po 
to galima kalbėti apie jo grą
fiNmų i JCanadll 
~ 10 el. piuideda 

'l'Uptautinis Turonto kino 
festivalis (TIFF). 'IllSau jo 
programoje nebus !inomo 
kino rellaierlaus, Turonto 
Ym:unM:nilctD pmfc&cnimll 
John Greyson filmo Co
vend. Tu atsiėmė savo kūri
ni protestuodamas priel ii
skirtini feltivalio organiato
rią dėmesi Izraelio klno kū
m.imm. kurie 1tbk1iai aklci
diia 'Vpiausybėa politines 
idėjas. Profesorius kaltina 
rengėjus neobjektyvumu, 
puenkant dalyvius: liame 
featival)ie nėra Izreclio no
priklauaomų kino kūrėjų 
dal:bų, kurie kalba apie ne
senus akaudtiua iv)tius Ga
.zoje ir mtmuas lydų gyven
vietes okupuotose lcmė&e, 
D.ėre ir !U8bą valatybių tino 
filmą. Šio kino reiillieriaJUI 
kino filmą galima matyti in
ternete. 

Atrodo, bd ultnaa
moe gali bllti ne tik ligos, bet 
ir ydingi poaai. Dar vienos 
Ontario provincljOB agentū
ros vadovams tel::o palikti 
UYO pareipa. OLG Ontario 
loterijos tarnybos vadovė 
buvo ltki&ta. tm atsistatydi
no patys, kai pulškėjo, kad 
darbui dirti pinigai buvo 
naudojami pmliengimns vai
lėms ir allroboliniams gėri
mams, Jrosmetjlmc ir kitoms 
asmeninėms paslaugoms ap
m.oliti. Prid kils m.6nc&l111 
neitikėtinaa valstybės lėių 
lvaiatymaa buvo atikleistas 
e-Hcalth tarnyboje. Ontario 
provincijos vyriausybė& va
dovu D. McGuinty paskel
bė, kad bus priimtas įatety
maa, pagal kuri pareigūnai, 
lvaistą~lėšas, twm 
jas ngrąlinti. Dabar lvaia
tanai tik praranda darb4. SK'. 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
MAŽĖS ATLYGINIMAI 

Švietimo ir mokslo mi
nisterija (ŠMM) neigia švie
timo darbuotojų profsą
jungų atstovų teiginius, kad 
nuo rudens mokytojų atlygi
nimai mažės 20%. Minis
terijos teigimu, nuo rugsėjo 
dėl mažėjančių darbo krū
vių (šiemet mokinių skaičius 
mažėja 22,000) gali suma
žėti kai kurių mokytojų pa
jamos. Nuo spalio 1-osios 
mokytojų darbo užmokestis, 
išliekant tam pačiam darbo 
krūviui, mažės ne daugiau 
kaip 4.7%. Lietuvos švie
timo ir mokslo profesinių 
sąjungų federacija pareiškė 
nepritarianti naujai moky
tojų atlyginimų skaičiavimo 
tvarkai ir pareikalavo ją at
šaukti. Todėl rugpjūčio 27 
d. prie ŠMM pastato Vil
niuje surengtas piketas. Pro
fesinių sąjungų teigimu, mi
nisterio sprendimas suteikti 
mokyklų vadovams teisę nu
statyti skirtingus koeficientus 
tą patį darbą dirbantiems tos 
pačios mokyklos mokytojams 
yra diskriminacinis ir kirši
nantis pedagogus. 

GELEŽINKELIAMS 
NUOSTOLIS 

Valstybei priklausantys 
"Lietuvos geležinkeliai", 
kurių pervežamų krovinių 
srautas dėl ekonominės kri
zės smuko, šiemet pirmąjį 
pusmetį pa~ė 4.2 min. litų 
nuostolių. Siemet pirmąjį 
pusmetį geležinkelių trans
portu vežta 19.75 min. tonų 
krovinių - 31.1 % mažiau 
negu tuo pačiu laikotarpiu 
pernai. "Lietuvos geležinke
liai" daugiausia gabeno naf
tos ir naftos produktų bei 
cheminių ir mineralinių trą
šų. Sausio-birželio mėne
siais geležinkelio krovinių 
vežimai vietiniais maršru
tais sumažėjo 15.7%, paly
ginti su tuo pat 2007 metų 
laikotarpiu, o labiausiai -
dėl mineralinių produktų 
bei cheminių ir mineralinių 
trąšų vežimų mažėjimo. Eks
portuojamų krovinių apim
tys geležinkelių transportu 
sumažėjo 31.7%, nes krito 
naftos ir jos produktų, mi
neralinių produktų bei gy
vūninės kilmės produktų išve
žimas. "Lietuvos geležinke
liai" pernai uždirbo 109.7 
min. litų grynojo pelno-18% 
mažiau nei 2007 m. Šiemet 
planuojamas 54 min. litų nuo
stolis ir 26% pajamų kritimas. 
100% geležinkelių įmonės 
akcijų priklauso valstybei, jas 
patikėjimo teise valdo Susi
siekimo ministerija. 

NEDARBO LYGIS 
Liepą 16. 7% Lietuvoje 

siekęs nedarbo lygis buvo 
vienas didžiausių ES, o pa
gal bedarbių skaičių Lietuva 
nusileido tik Ispanijai ir Lat
vijai. Eurostato duomeni
mis, nedarbo lygis visoje Eu-

ropos sąjungoje liepą siekė 
9%, ten darbo neturi 21.8 
min. žmonių. Žemiausias 
nedarbas liepą - Olandijoje. 
Per mėnesį jis išaugo O.l% 
ir liepą siekė vos 3.4%. Ne
darbas Lietuvoje rugpjūtį 
išaugo 0.4% ir rugsėjo 1 d. 
siekė 10.1 %, pranešė Lietu
vos darbo birža. Užregist
ruota 218,100 bedarbių, ar
ba 10.1 % visų darbingo am
žiaus šalies gyventojų. Rug
pjūčio mėn. buvo 9,600 lais
vų darbo vietų. Daugiausia 
darbo pasiūlymų buvo par
davėjams, sunkiasvorių sunk
vežimių ir krovinių trans
porto priemonių vairuoto
jams, dažytojams, pardavi
mų vadybininkams, suvirin
tojams, virėjams. 

"ORLEN LIETUVA" 
Lenkijos naftos koncer

no "PKN Orlen" valdoma 
"Mažeikių nafta" rugsėjo 2 
d. pakeitė pavadinimą į "Or
len Lietuva". Naujas pavadi
nimas leis lengviau atpažinti 
bendrovės priklausomybę 
"Orlen" grupei ir užtikrins 
sklandesnį bendravimą su 
vartotojais. Sprendimą dėl 
bendrovės pavadinimo kei
timo liepos 7 d. priėmė vie
nintelis akcininkas "PKN 
Orlen". 2006 m. gruodžio 
mėnesį "PKN Orlen" įsigiju
si beveik 90% "Mažeikių 
naftos" akcijų, 2009 m. ba
landžio mėnesį tapo vienin
tele jos akcininke. 

KAUNAS SKOLOSE 
Kauno savivaldybės ad

ministracijos direktoriaus 
Vyganto Gudėno teigimu, iš 
Kauno biudžeto lėšų mieste 
dabar beveik nebedaroma 
nieko. Metams baigiantis 
skolos gali viršyti 100 min. 
litų. Šiuo metu savivaldybės 
administracija už įvairias 
paslaugas ir darbus skolinga 
45 min. litų. Didžiausios 
skolos - transporto įmo
nėms. Bendrovei "Kauno 
autobusai" savivaldybė ne
sumokėjo 8.3 mln. litų, 
"Autroliui" - 8.1 min. litų. 
Vežėjams apie 5 min. litų 
savivaldybės skolų yra pa
dengęs "Hanza lizingas". 
"Kauno energija" laukia, 
kada savivaldybė sumokės 
3.4 mln. litų skolą, kuri susi
darė dėl kompensacijų už 
šildymą nepasiturintiems 
kauniečiams. Suma gerokai 
išaugtų suskaičiavus, kiek 
dar nesumokėta už švietimo 
ir ugdymo įstaigoms teikia
mą energiją. Šių metų vasarį 
miesto politikai patvirtino 
biudžetą, kuriame buvo nu
matyta 803.5 mln. litų pa
jamų ir paskyrimų. Gegužę 
kai kuriuos planus reikėjo 
keisti. Tarybos nariai balsa
vo už patikslintą šių metų 
biudžetą, kuris sumažėjo 56 
min. litų, tačiau skylė didėja 
toliau. Po vasaros atostogų 
išrinktieji vėl imsis karpyti 
išlaidas. RSJ 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ švento

vėje šiokiadieniais Mišios 9 
v.r. Sekmadieniais - 9 v.r. (vo
tyva) ir 10.30 v.r. (suma). St. 
Catharines, ON, Mišios 4 v. 
p.p. Dėl išsamesnės informa
cijos skambinti į kleboniją 905 
522 5272. Aušros Vartų para
pijos internetinis tinklalapis: 
www.parapija.ca/. Visų orga
nizacijų vadovai yra kviečiami 
į bendrą susirinkimą dėl ry
tinės kavutės paruošimo. Su
sirinkimas įvyks rugsėjo 13, 
sekmadienį, po antrų šv. Mi
šių Jaunimo centro salės bal
kone. 

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS tarybos posėdis įvyks 
rugsėjo 14, pirmadienį, 7 v.v. 
klebonijoje. 

RUGSĖJO 20, sekmadie
nį, po antrų šv. Mišių Jaunimo 
c. salėje bus rodomas filmas 
Dievas į Ruandą grįžta naktį. 
Tai filmas apie lietuvių mi
sionierių kun. Hermaną Šul
cą. Filmo trukmė 43 min. 

NORIN1YS PRISIJUNG
TI prie parapijos choro ir kar
tu su choru ruoštis IX-ajai 
Dainų šventei, kviečiami susi
siekti su chorvede Darija 
Deksnyte el-paštu: powelldmc 
@hotmail.com arba tel.: 1905 
891-7181 vakarais. Inf. 

London, ON 
RUGPJŪČIO 29, ŠEŠTA

DIENĮ, pakrikštytas Raimun
do ir Mei Nea Tu Dragunevi
čių sūnus Lukas-Jonas. 

MŪSŲ PARAPIJOS AT
LAIDAI, ŠILUVOS MERGE
LĖS MARIJOS ŠVENTĖ, bus 
rugsėjo 13, ateinantį sekma
dienį. Mišios bus įprasta tvar
ka 3 v.p.p. Mary Immaculate 
šventovėje. Parapijos vaišės 
vyks tos šventovės salėje tuoj 
po Mišių. Bilietų į vaišes kai
na: užsisakantiems iš anksto -
$10, o prie durų - $12. 

PRAŠOME PARAPIJIE
ČIUS, norinčius užprašyti 
sekmadienines Mišias už savo 
artimuosius, kreiptis į Rūtą 
Dragunevičiūtę, kuri veda 
sekmadieninių Mišių kalen
dorių. 

SEKMADIENIŲ MI-
ŠIOS: rugsėjo 13, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Adomą 
Kalnėną. Inf. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Arvydas Anušauskas, KGB 
LIETUVOJE, SLAPTOSIOS 
VEIKLOS BRUOŽAI. Vilnius 
2008, dokumentinis leidinys, 
252 psl. ir viršeliai; knygos lei
dimą parėmė Krašto apsau
gos mnisterija; maketavo ir 
leido Asociacija "Atvažiavo 
meška"; recenzavo dr. Arūnas 
Bubnys (Lietuvos istorijos ins
titutas). Tiražas 3000 egz. Kai
na nepažymėta. 

LITUANISTICA, Lietuvos 
mokslų akademijos leidinys, 
2009 (T.55) Nr. 1-2(77-78); 
104 psl. ir viršeliai; red. A. 
Gapsevičienė ir A. Juškaitė; 
tiražas 185 egz. 

Montrealietė Regina Piečaitienė už kredito kooperatyvų stei
gimą Lietuvoje prezidento Valdo Adamkaus buvo apdovanota 
ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi Valstybės 
dienos proga 

Amžinybėn palydėjus 
veiklų tautietį 

Cicero lietuvių bendruo
menė neteko dar vieno nario 
- rugpjūčio 16 d. rytą amžiny
bėn iškeliavo a.a. Algirdas 
Antanas Didžiulis, spėjęs at
švęsti savo 94-ąjį gimtadienį. 

A. Didžiulis gimė 1915 m. 
Mozarska Ostravoje, Slovaki
joje. Po karo su tėvais grįžo į 
Lietuvą ir ten gyveno iki 1944-
ųjų. 1934 m. baigė Panevėžio 
vyrų gimnaziją. Jį traukė inži
nieriaus specialybė, dirbo ta
bako fabrike vyr. inžinieriumi. 
1944 m. Kaune baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Techno
logijos fakultetą ir gavo me
chanikos inžinieriaus diplomą. 

Karo metais pasitraukė į 
Austriją, o iš ten persikėlė į 
Vokietiją. Čia jis vėl tęsė savo 
profesinę veiklą. 1946 m. buvo 
vienas iš lietuvių Aukštesniųjų 
technikos kursų steigėjų Niur
tingeno stovykloje, vėliau 
Schwabisch Gmundo. Kursai 
veikė iki 1948 m., jis buvo me
chanikos sekcijos vadovas. 
Schwabisch Gmundo stovyk
loje vedė ir metalo suvirinimo 
kursus, IRO amatų mokyklo
je Ludwigsburgo mieste vado
vavo metalo suvirinimo sky
riui. Yra išleidęs vadovėlį lie
tuvių kalba (1948 m.) apie me
talų technologiją ir vokiečių 
kalba - apie metalų suvirini
mą. 

Velionis iki pat mirties gy
veno Ciceroje, iki 1951 m. dir
bo inžinieriumi "Admiral" 
bendrovėje, vėliau "Interna
tional Harvester", kur ėjo 
įvairias vadovaujančias parei
gas. Turėdamas gabumų išra
dimų srityje, sukūrė plūgo šli-

(nuo 1919 metų) 

favimo automatinį įrenginį. 
1956 m., išlaikęs egzaminus, 
įgijo Illinois valstijos profe
sionalaus inžinieriaus teises. 

Algirdas buvo aktyvus ir 
lietuvių profesinėje veikloje. 
Jau 1951-1952 m. jis-Ameri
kos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Čikagos 
skyriaus valdybos sekretorius, 
po to tapo centro valdybos 
sekretoriumi. Išrinktas į Pa
saulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos valdybą 

ėjo sekretoriaus pareigas. 
Darbavosi ir kitose lietuviš
kose organizacijose. Nuo 1988 
m. buvo šalpos organizacijos 
BALF'o Cicero skyriaus iždi
ninkas, iki jos likvidavimo 
prieš pora metų. Lankė lietu
viškus renginius, skaitė ir rė
mė lietuvišką spaudą. 

Laidotuvėmis rūpinosi 
krikšto sūnus adv. Rimas Do
manskis. Velionis buvo pašar
votas "Suburban Family Fu
neral Rome" Ciceroje birže
lio 21 d. Kitą dieną po šv. Mi
šių Šv. Antano parapijos šven
tovėj e buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Velionies gedi ne tik Ci
cero lietuviai, bet ir artimieji 
- jų tarpe sesuo dr. Irena Ju
revičienė su dukromis Giedre 
Stukniene ir Rūta Urbonavi
čiene Lietuvoje, pusbrolis 
Leonas Didžiulis su šeima 
Lietuvoje, sūnėnas Jurgis Mo
šinskis su šeima, dukterėčia 
Liuda Fernandez su šeima 
Brazilijoje ir kt. Visiems jiems 
gili užuojauta. Ilsėkis ramy
bėje, taurusis lietuvi! 
Edvardas Šulaitis, Cicero, IL 

• Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

• Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

• Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

• Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Laimės ieškoma svetur 
Šių metų birželio 4 d. Val

donė Savulionytė Lietuvos ži
niose paskelbė įdomų straips
nį apie emigracijos iš Lietuvos 
dabartines nuomones ir nuo
taikas. Patenkinti savo ekono
minių poreikių iš Lietuvos į 
kitus kraštus patraukę žmonės 
tėvynę tebevertina kaip men
kų galimybių valstybę, o ne 
saugų uostą, nors svetur jų 
mažai kas telaukia, rašo auto
rė. Šiuo Europos sąjungos 
(ES) ūkiui sunkiu metu, net ir 
tapę kitų valstybių darbo rin
kos aukomis, lietuviai ekono
miškai saugesni jaučiasi ne 
Lietuvoje. 

Vienas pavyzdys - iš Lie
tuvos išvykęs, sugrįžęs ir vėl 
išvykęs 52 m. Eugenijus Mi
siūnas pasakojo, jog 6 metus 
buvo nelegalas JAV, buvo grį
žęs ir pusę metų gyveno Lie
tuvoje, dabar jau beveik dve
jus metus su žmona gyvena 
Airijoje. Žmona dirba, jis du 
mėnesius bedarbis, laukia pa
šalpos, nežino, ar gaus, bet 
minčių sugrįžti į Lietuvą ar
timiausiu metu - nėra. Jo du 
sūnūs bando "kabintis" Vil
niuje. Visi keturi - sūnūs ir jų 
antrosios pusės - turi aukš
tuosius išsilavinimus ... , bet tik 
vieno žmona turi darbą Lie
tuvoje. Artimiausi jų planai -
išvykti iš Lietuvos. 

Pasak E. Misiūno, net ir 
netekę darbo svetur tautiečiai 
nesiryžta sugrįžti į Lietuvą, 
nes žino, kokia čia padėtis. 
Bedarbių skaičius Lietuvoje 
jau didesnis nei Airijoje, o 
bedarbio pašalpa Airijoje -
didesnė nei vidutinis atlygini-

mas Lietuvoje, sako jis. Dau
guma netekusių darbo mig
rantų, net jei ir negauna pašal
pos svetur, tik trumpam su
grįžta namo, ir verčiau renkasi 
kitą svetimą šalį, o ne Lietuvą. 
Jei bent vienas šeimos narių 
migracijoje turi darbą, jiems 
nekyla net minties sugrįžti. 
Priešingai - daugelis tų, kurie 
grįžę bandė kurtis Lietuvoje, 
vėl kelia sparnus ir, turėdami 
galimybę rasti darbą, išvyksta. 

Emigrantai neneigia, kad 
dažnai iš tėvynės išvykstama 
dėl uždarbio, bet jau įsitvirti
nus kitame krašte, ypač jeigu 
ten nemažai tokių "svetimų" 
kaip tu, gyvenimas yra pato
gesnis ir įvairesnis ne tik dėl 
materialių dalykų. Kiti studi
juoja, mato geras darbo per
spektyvas. Vienas lietuvis, 
Londonan nuvykęs prieš 4 
metus, nesunkiai gavo kroviko 
darbą pusei dienos, už kurį 
gaudavo per mėnesį 1000 sva
rų. Savaitei maisto nusipirk
davo už 30-40 svarų, už kam
bario nuomą su komunaliniais 
mokesčiais sumokėdavo apie 
400 svarų per mėnesį. Laisva
laikiui, drabužiams, kurie ge
rokai pigesni nei Lietuvoje, 
mėnesiui užtekdavo iki 200 
svarų. Taigi apie 200 svarų lik
davo .... Nesunkiai susimokė
davo už mokslus, atostogau
davo vis kitame pasaulio kraš
te. Šiandien jis toje pačioje 
įmonėje, kurioje dirbo kro
viku, dirba inžinieriumi, ir 
daugiau nei 1000 svarų gauna 
ne per mėnesį, o per savaitę, 
nors dirba ne visą darbo dieną. 

Emigrantai neretai susi-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 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 ·50% 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 r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

duria su įprastu vertinimu, 
esą svetur gyvenantys lietuviai 
dirba vien juodus darbus, 
spaudžiasi po kelis žmones 
nedideliame bute ir netekę 
darbo mėgaujasi pašalpomis. 
Yra tokių, kurie sugeba ne
blogai pragyventi vien iš pa
šalpų, bet retas kuris tuo nau
dojasi, neieško darbo ir są
moningai sėdi ant sprando 
svetimai valstybei. 

Užsienio reikalų ministe
rijos Spaudos ir viešųjų ryšių 
skyriaus žiniomis, Jungtinėje 
karalystėje bedarbio pašalpa 
mokama asmeniui, kuris dir
bo bent metus toje valstybėje. 
Ši pašalpa mokama kas mė
nesį, o ne iš karto. Airijoje 
pirmoji bedarbio pašalpa mo
kama turint bent dvejus metus 
nepertraukiamo darbo stažo. 
Kas savaitę reikia registruotis 
Airijos socialinėje tarnyboje. 
Tarptautinės migracijos orga
nizacijos Vilniaus biuro pro
jektų vadybininkės Ievos Būd
vytytės nuomone, į Lietuvą 
emigrantai negrįžta dėl val
džios politikos, kurią atidžiai 
stebi. Ji neskatina žmonių 
grįžti, o atvirkščiai - skatina 
išvykti. Jos teigimu, dalis tik
rai lieka užsienyje dėl dides
nių pašalpų ir kitų socialinių 
garantijų, kiti ten tikisi grei
tesnio ekonomikos atsigavimo. 

Iš tiesų Lietuvoje taip su
kilus kainoms iš bedarbio pa
šalpos pragyventi neįmano
ma, o kitose šalyse - galima. 
Manau, nemažai emigravusių 
lietuvių yra nusivylę valdžios 
požiūriu į eilinį pilietį. Lie
tuvių, gyvenusių užsienyje, 
visuomeninės organizacijos 
(LGUVO) "Sugrįžus" atstovė 
Giedrė Ieva Kondratas mano, 
kad sugrįžti į Lietuvą nesiryž
tama tikriausiai dėl to, kad 
šiandien lengviau savimi pasi
rūpinti gyvenant kitur. "Zino
ma, kiekviena šalis turi savų 
niuansų, tačiau didesnėse 
rinkose nėra tiek įtampos ir 
nuožmios kovos už būvį, kaip 
mūsų mažutėje šalyje", sakė 
ji. Jos žodžiais, į užsienį iš
vyksta daug paprastų darbų 
ieškančių žmonių, studentų 
arba prestižinių, ypač mokslo 
sričių, atstovų, kurie Lietu
voje vis dar menkiau verti
nami, o užsienio darbdaviai 
juos tiesiog graibsto. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centro direkto
rius Žilvinas Beliauskas ne
slepia, kad esant aukštiems 
nedarbo rodikliams visoje ES 
apsisprendimą likti svetur le
mia geresnės socialinės garan
tijos netekus darbo. Jo teigi
mu, susirasti darbą dažnu at
veju lieka didesnės galimybės 
kažkurioje užsienio šalyje nei 
Lietuvoje. Labiausiai tikėtina, 
kad į Lietuvą esant sunkes
nėms išlikimo darbe sąlygoms 
grįš mažiausiai kvalifikuoti 
žmonės, turintieji čia šiokį to
kį užnugarį - būstą, gimines, 
draugus bei tie, kurie dirbo 
nelegaliai. ______ _ 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Rugpjūčio 15-16 d.d. 
Schuykill Mall, Frackville, 
PA, vyko Lietuvos vyčių 144 
kuopos rengtos Lietuvių die
nos - lietuviškas tradicinis 
festivalis Scranton, PA, apy
linkių prekybos centre. Ren
ginį aplankė daugybė lietu
vių kilmės žmonių ir svečių. 
Buvo galima įsigyti lietuviš
kų suvenyrų, pabendrauti su 
tautiečiais iš "angliakasių" 
Pensilvanijos apylinkių, pa
valgyti lietuvių patiekalų, 
pasigėrėti lietuviška muzika, 
lietuvių liaudies dainomis, 
tautiniais šokiais. Taipgi vei
kė lietuvių tautodailės bei 
Laimos Reiss iš Connecticut 
valstijos fotografijų paroda. 

Gudija 
Šią vasarą, Lietuvos mi

nisteris pirmininkas Andrius 
Kubilius, lankydamasis Gu
dijoje, svečiavosi Pelesos lie
tuvių bendruomenėje. Pele
soje veikia lietuvių vidurinė 
mokykla, išlaikoma Lietuvos 
lėšomis. Praėjusiais mokslo 
metais joje mokėsi 80 moki
nių. Lietuvių Pelesos para
pija įsteigta 1925 m. Palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio. Pelesos lietuvių mo
kyklos patalpose ministeris 
pirmininkas susitiko su Gu
dijos lietuvių bendruomenės 
atstovais iš Pelesos, Minsko, 
Gervėčių ir Gardino. Pasau
lio lietuvio duomenimis, Gu
dijoje gyvena apie 18000 lie
tuvių. Ministeris pirminin
kas šio krašto lietuvių atsto
vams dėkojo, kad, nepaisant 
istorinių permainų, atsiran
dančių ir dingstančių sienų, 
jie išsaugojo lietuvybę, kal
bą, kultūrą ir papročius. Vie
tos lietuviai, dėkodami minis
teriui pirmininkui už Lietuvos 
dėmesį Gudijos lietuviams, 
dar pažymėjo, kad šio krašto 
vietinės valdžios rodo palan
kumą dėl ryšių su Lietuva. 

Japonija 
Japonijos pietuose, Miya

zaki-ken mieste, rugpjūčio 
12 d. prasidėjo Lietuvos kul
tūros savaitė - Lietuvių die
nos. Jas atidarė laikinoji Lie
tuvos reikalų patikėtinė Ja
ponijoje Birutė Abraitienė, 
pasidžiaugusi dėl Lietuvos ir 
Japonijos regionų benqra
darbiavimo galimybių. Sia
me renginyje buvo rodoma 
fotografo Mariaus J ovaišos 
nuotraukų paroda "Neregė
ta Lietuva" ir lietuvių meno 
leidinių rinkinys. Miyazaki
ken universiteto teatro akto
riai japoniškai įgarsino reži
sierės Jūratės Leikaitės fil
mą Marti iš jaujos, sukurtą 
grafiko Viktoro Petravičiaus 
iliustracijų pagrindu. Rengi
nys baigtas Rūtos ir Zbigne
vo Ibelhauptų fortepijono 
rečitaliu. Jie atliko lietuvių 
ir populiariąją Europos klasi
ką. Jį rėmė "Eu-Japan Fest" 
komitetas, Lietuvos kultūros 

rėmimo fondas ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija. 

Australija 
Melburno lietuvių bend

ruomenės metinis susirinki
mas įvyko rugpjūčio 2 d. Lie
tuvių Namų patalpose. Susi
rinkimą pradėjo LB apylin
kės pirmininkas dr. P. Ka
baila. Pasveikinęs susirinku
sius, susirinkimui pirminin
kauti pakvietė D. Levickie
nę, sekretoriauti - dr. A. 
Butkutę. Praeito susirinki
mo protokolas nebuvo pa
ruoštas, tai nuspręsta jį su
trumpintą paskelbti spau
doje, o visą tekstą pasiskai
tyti palikti lietuvių bibliote
koj e. Valdybos pranešimą 
padarė dr. P. Kabaila, pami
nėdamas, kad buvo suorga
nizuota Vasario 16-osios mi
nėjimas, Gedulo bei vilties 
ir Valstybės šventės. Iš "Vic
torian Multicultural Com
mission" gauta 1,500 dol. pa
rama. Valdybos nariai J. Ma
šanauskas ir A. Žilinskas bu
vo suorganizavę priimti "Am
bersail" jachtos įgulą, bet 
dėl blogo oro ir laiko "Am
bersail" negalėjo sustoti Mel
burne. Lietuvių dienas Mel
burne organizuoja R. Ma
čiulaitienė. Vyko iždininko 
ir revizijos komisijos prane
šimai. Taipgi buvo painfor
muota, kad, V. Baltučiui at
sisakius Australijos lietuvių 
archyvo vedėjo pareigų, ar
chyvo tvarkymą perima Pie
tų Australijos lietuvių bend
ruomenė. Melburno LB apy
linkės valdybą sudaro: dr. P. 
Kabaila, A. Sadauskienė, A. 
Pranekūnas, D. Gaylard ir 
A. Klimas. 

Lenkija 
Punske rugpjūčio pra

džioje vyko Lenkijos lietu
vių jaunimo sąjungos narių 
susirinkimas. Buvo padaryti 
veiklos pranešimai, renkama 
valdyba. Aptartos 2006-2009 
metų kadencijos problemos, 
išsakytos nuomonės dėl to
lesnės veiklos. Per pastaruo
sius trejus metus buvo su
rengta estradinių dainų kon
certas, vaikų šventė "Aguo
nėlė", "Latino lituano" šo
kių vakaras, lietuviškojo riti
nio varžybos, įsteigtas sąjun
gos internetinis tinklalapis. 
Susirinkime pasakyta, kad 
buvo galima nuveikti ir dau
giau. Buvo pasisakyta ko lau
kiama iš naujos valdybos. Iki 
šiol valdybos veikla buvo 
vertinama įvairiai. Vieniems 
patiko jos atvira veikla tęsi
mas tradicinių renginių. Kiti 
pasigedo naujovių, atsirado 
sąstingio pavojus. Manyta, 
kad didžioji dalis Lenkijos 
lietuvių jaunimo n~žino kas 
yra ta LLJ sąjunga. Sią būklę 
stengsis ištaisyti naujoji valdy
ba. Ją sudaro: Tomas Marcin
kevičius, vicepirm. Laima Jo
nušonytė, kiti nariai - Loreta 
Kalinauskaitė, Tomas Bemec
kas ir Aidis Staškevičius. JA 
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Nors dar likę beveikme
tai iki IX-osios Lietuvių dai
nų šventės Turonte, bet rug
pjūčio 20-23 d.d. Dainavos 
stovyklavietėje jau rinkosi šios 
šventės organizatoriai, daugy
bė Kanados ir JAV chorų va
dovų ir atstovų, kad susipa
žintų su šventės repertuaru ir 
aptartų paruošiamuosius dar
bus, pasidalintų patirtimi, pa
bendrautų ir pradėtų įdomią 
dešimt mėnesių truksiančią 
kelionę, kupiną repeticijų, 
įtempto darbo, dainų moky
mosi vargų ir džiaugsmų. 

IX-osios Dainų šventės 
"Daina aš gyvenu" vyriausio
sios meno vadovės Dalios 
Viskontienės pakviesta, semi
narą or~izavo ir vedė muzi
kė Rita Čyvaitė-Kliorienė, Či
kagoje 2006 m. vykusios VIII
osios Dainų šventės meno va
dovė. Puikiai apgalvota ir mi
nučių tikslumu numatyta (ir, 
kas nuostabiausia, taip punk
tualiai ir įvykdyta) keturių 
dienų programa visiems įpūtė 
entuziazmo ir ryžto sudrebinti 
Turontą lietuviškomis daino
mis kitų metų vasarą. 

Seminaras prasidėjo ket
virtadienio vakarą. Sveikini
mo žodį tarė Paulius ir Rasa 

Kelionė į 2010-qjų metų Dainų 

šventę Toronte jau prasidėjo! 
RAMUNĖ ZITIKIENĖ, vaikų choro "Arija" vadovė, Otava 

Kurai, IX Dainų šventės ko
pirmininkai. Palinkėjo susi
rinkusiesiems smagių dainų ir 
ištvermės bei įteikė visiems 
lauktuvių - po maišelį su 
marškinėliais, išdabintais Dai
nų šventės simbolika, gaido
mis ir kitais reikmenimis. Po 
to seminaro organizatorė Rita 
Kliorienė pakvietė energingą
ją Aušrinę Širvinskienę, Klyv
lando šokių kolektyvo vadovę, 
kad vestų vakaronę. Įdomūs 
ir smagūs žaidimai greitai vi
sus išjudino, sudarydami gali
mybę susipažinti arba atnau
jinti senas draugystes bei iš 
pat pirmos dienos suvokti, 
kad visų mūsų bendras tikslas 
- daina. "Atvažiavome čia dėl 
dainos'', - sakė A. Širvinskie
nė, - "norime, kad ji plačiai 
skambėtų, kad mus suartintų 
ir uždegtų". Labai simboliškai 
vakaro pabaigoje Rita Klio-

rienė perdavė praėjusios 
šventės liepsną - uždegtą žva
kę - artėjančios šventės meno 
vadovei Daliai Viskontienei, 
o ši ja pasidalino su visais da
lyviais, įžiebdama jų žvakutes. 

Na, o jau nuo kito ryto 
prasidėjo intensyvios repetici
jos: per dvi dienas buvo su
dainuotos visos 38-ios Dainų 
šventei atrinktos dainos. Nė 
vienas neliko abejingas. 
Nuostabios melodijos, sma
gus ritmas, jaudinantys žo
<!žiai. Tulentingo pianisto iš 
Cikagos Ričardo Soko akom
panavimo dėka pirmą kartą 
matomos ir dainuojamos dai
nos didelių sunkumų nesuda
rė nei dirigentams, nei daini
ninkams. 

Ritos Kliorienės kvieti
mu, į seminarą atvyko Klyv
lando orkestro jaunimo choro 
vadovas Frank Bianchi, už-

krėtęs visus savo entuziazmu 
ir nuostabia energija. Šio 30-
ties su viršum metų chorinio 
vadovavimo patirtį turinčio 
dirigento rankose net ir jo va
dovaujami mėgėjiški chorai 
skamba kaip profesionalūs. 
Lyg stebukladarys, iš daini
ninkų išgauna subtiliausius 
garsus. Jo pademonstruoti 
įvairūs pratimai tikrai padės 
chorvedžiams kasdienėse re
peticijose, o ypač - ruošiant 
dainininkus Dainų šventei. 

Repeticijų metu ir po jų 
jautėme nuolatinį Rusnės 
Kasputienės rūpestį: netrūko 
nei vandens troškuliui numal
šinti, nei kavos ar vaisių. O 
jos suburtos šeimininkės lepi
no gardžiais lietuviškais pa
tiekalais, kuriems visi negai
lėjo pagyrų. Juokui ir gerai 
nuotaikai užgesti neleido 
"Miss Fun" (Kristina Kliory-

IX-osios Dainą šventės seminaro Dainavoje dalyviai š.m. rugpjūčio 20-23 d.d. 

tė ), savo linksmumu, nuošir
dumu ir muzikinėmis dovanė-
lėmis pradžiuginusi ne vieno 
šircij. 

Iš Minesotos atvykusioms 
Laimai Adomavičienei ir Jur
gitai Kazakaitis seminaras pa
liko be galo didelį įspūdį ir 
suteikė daug energijos. Abi 
pasiryžusios mokytis dainų ir 
dainuoti Toronte. "Thgul ir 
toliau būna organizuojamos 
dainų šventės!", - taip sakė 
abi. Na, o Birutė Mockienė, 
atvykusi į Dainavą kartu su 
savo vaikais (nepabūgusi 10 
val. vairavimo, nors tik prieš 
dieną buvo parskridusi iš Lie
tuvos ), džiaugėsi, jog į reper
tuarą Įtrauktos ir jaunųjų dai
nų kūrėjų - Kęstučio Daugir
do ir Sauliaus Kliorio veržlios 
ir ritmiškos dainos. Ji pabrė
žė, kad Dalios Viskontienės, 
Ritos Kliorienės ir Dariaus 
Polikaičio pasiaukojimo ir at
sidavimo dėka, lietuviškos 
dainos suburia išeiviją Kana
doje ir JAV, pasėja džiaugsmą 
ir meilę lietuviškai muzikai. 

Visiems prisidainavus ir 
prisijuokus, susipažinus ir už
mezgus naujas draugystes, va
kare pasidžiaugus nuostabio
mis Petro Aglinsko gitaros 
melodijomis, seminaras atėjo 
į pabaigą. Dalia Viskontienė 
padėkojo visiems, atkeliavu
siems į Dainavą ir taip greitai 
"įkandusiems" dainas. Primi
nė, jog čia praleistas laikas ne 
tik suartino visus ir pripildė 
meilės dainai, bet kartu subū
rė ir įpareigojo grįžus namo, į 
savo bendruomenę, lyg tuos 
dainos "apaštalus" skelbti 
apie Dainų šventę, raginti 
jungtis į chorus, kviesti visus 
atvykti kitą vasarą į Turontą ir 
pajusti tą nepakartojamą mei
lės lietuviškai dainai, meilės 
Tėvynei Lietuvai ir vienas ki
tam jausmą. 

Pabaigoj e seminaro daly
viai, susikibę rankomis, už
trauk.ė Daina aš gyvenu, o ar
tėjančios šventės meno va
dovė Dalia Viskontienė, užde
gusi žvakę, jos liepsna ir vėl 
apdalino seminaro dalyvius, 
palinkėjo, jog čia įžiebta mei
lės dainai ir draugystės ugne
lė skaisčiai degtų, kad ji būtų 
padalinta savųjų chorų daini
ninkams ir kad 2010-ųjų metų 
Dainų šventėje pavjrstų į ga
lingą "DAINA AS GYVE
NU" liepsnojantį laužą! 

Senas arklys 
RIČARDAS KALYTIS 

Jis atsirado mūsų apylinkėse rudenį, kai šalnos 
pakąsta žolė jau buvo nurudavusi ir supuolusi į 
šiurkščius kemsus. Šaltas lietus su vėju purkštė ir 
purkštė, pramerkdamas kiekvieną gyvą sutvėrimą. 
Lėtai šlubčiodamas jis graibė drebančiomis lūpomis 
aukštesnius stabarus ir ilgai juos kramtė. Seni nuėsti 
dantys jų nebeįveikė, skaudžiai draskė senus vidu
rius. Pražilusiais šonais jis panašėjo į briedį, išėjusį 
iš miško. Tiktai pralyta nugara buvo tamsesnė. Ne, 
jis buvo namų gyventojas, jis ieškojo savo žmogaus 
ir pastogės, kurie jį apgintų nuo lietaus, jau perei
nančio i ledines kruopas. Jam buvo šalta, jis drebėjo 
visu kūnu ir skausmingai iš gilumos dejavo. Thi bu
vo pamesto arklio rauda. Niekas jo neatjautė, nesu
teikė pastogės, neužmetė ant nugaros šiltos gūnios. 

Nuleista galva, užmerktos akys bylojo jo artimą 
galą. Apie tokį arklį, o kartais ir apie žmogų sako: 
"Jis rakalį, suprask, kumelelupį sapnuoja". Liūdna 
arklių dalia. Tučiau žmogus savo arklį palydėdamas 
pas rakalį pašeria, apkabina, atsiprašo. Visa šeima 
atsisveikina, net ašarą nubraukia. "Tu geras buvai, 
Dvylink, dirbai, mūsiškius vežiojai į pirmas ir pasku
tines keliones, dovanok, gal mes negeri tau buvom". 
Dvyliukas atsidūsta ir sunkiai žengia paskui savo 
žmogų. Visą gyvenimą jo klausė, paklausys ir dabar. 
Jo žmogus žino, kur reikia eiti. 

nutverti svetimo šieno gniūžtę. Ne dažnai sekdavo
si, veikiausiai jam liuoktelėdavo į pilvą kojom ir jis 
liūdnas pasitraukdavo į kampą. Tiktai vienas žmo
gus, turėjęs gailestingą širdį, prisimindamas ištrem
tą kaimyną, numesdavo jo arkliui glėbelį smulkesnio 
šieno. Sunkiai arklys peržiemojo. Atėjus pavasariui 
ir atsiradus žolei, atsigavo. Artėjant vasarai net išsi
šėrė, tiktai papilvėje kybojo sustirę pernykščiai 
plaukai. 

Dabar buvo tokie laikai, kai arkliai nebeturėjo 
savų žmonių. Suvaryti į bendrus aptvarus jie kan
džiojosi, spardėsi nesileido kinkomi. Bet ir žmonės 
buvo nebe tie. Barė, niekino, mušė per galvas, todėl 
arkliai jų nemylėjo. Einantiems pro šalį graižė užpa
kalį, o kai kada ir įspirdavo. Mat žmonės buvo ne jų. 

Kai šis arklys nuseno ir sunkiai bepatraukdavo 
vežimą, žmonės bodėjosi seniu. "Kas nedirba, tas 
nevalgo". Tuda jis slankiojo po aptvarą tykodamas 

Rudenį jo nebeįsileido. Kai pasiganę paskuti
nėje žolėje arkliai grįžo į aptvarą, arklininkas pa
tvėręs šakes, jį nuvijo. Tuda jis šlapias ir liūdnas 
drebėjo visas rudens naktis lauke. Po pirmųjų šalnų, 
arklininkas užmovė apynasrį, pririšo prie vežimo ir 
išvažiavo. Jaunas ir stiprus arklys tempte tempė už 
pavadžio, senis nespėjo. Šlubavo, braškėjo kaulai, 
žmogus keikėsi. Kelias buvo ilgas, senis taip pavar
go, jog atsisakė eiti. Net lazda varomas neklausė. 
Lazda poškėjo į kaulus, o jis nebejautė. 

------
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Koncertas Islandijoje 
Lietuvos garbei 

Š.m. rugpjūčio 22 d. Reik
javike (Islandijoje) įvyko gar
saus lietuvių atlikėjo And
riaus Mamontovo akustinis 
koncertas, skirtas Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėji
mui. Šventiniame koncerte, 
kurį rengė Lietuvių-islandų 
bendruomenė ir LR ambasa
da Danijoje bei Islandijai, 
skambėjo ir lietuvių grupės 
"Amberlife" muzika, kurią at
liko Islandijoje šiuo metu gy
venantys ir kuriantys šios gru
pės nariai - Edgaras Lubys ir 
Saulius Bartninkas. Renginį 
parėmė LR garbės konsulas Is
landijoj e Andres Magnusson 
ir Islandijos universitetas, ku
rio salėje šis koncertas vyko. 

karną diską - "Geltona Žalia 
Raudona". Per paskutinį de
šimtmetį dainininkas surengė 
daugybę koncertinių išvykų, 

tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Andrius Mamontovas koncer
tavo JAV, Vokietijoje, Didžio
joje Britanijoje, Italijoje, Nor
vegijoje, Danijoje, Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Prancūzijoje, Islan
dijoje, Airijoje ir kt. Yra pel
nęs daugybę muzikinių apdo
vanojimų. Vienas svarbiausių, 
pernai Tarptautiniame Šan
chajaus kino festivalyje gauta 
auksinė Jin-Jue taurė už ge
riausią muziką kino filmui Ne
reikalingi, žmonės. 

albumu "My Way", išleistu 
tais pačiais metais, patraukė 
tiek Lietuvos, tiek Latvijos 
klausytojų dėmesį. 

Po sėkmingo debiuto 
grupė daug koncevrtavo 
Lietuvoje, Latvijoje ir Svedi
joje, taip pat grojo su tokiomis 
garsiomis grupėmis kaip 
"N azareth", "Bosson", 
"Fragma", "Chumbawamba" 
ir kt. 2007 metais grupė 
išleido albumą "The Music 
Won't Stop", kuris, kaip teigia 
kritikai, muzikantai ir klausy
toj ai, yra iki šiol labiausiai 
subrendęs ir įdomiausias 

grupės albumas. Šiuo metu 
"Amberlife" vokalistas, dainų 
autorius Edgaras Lubys ir 
grupės gitaristas Saulius 
Bartninkas gyvena Islandijoje 
ir kuria muziką naujam albu-

Prisimintina, kad Andrius 
Mamontovas pradėjo muzi
kos festivalį po atviru dangu
mi "Gatvės muzikos diena", 
vaidina teatre, kuria muziką 
filmams ir išleido 14 solinių 
albumų, o neseniai ir nemo-

Koncerte taip pat skam
bėjo ir lietuvių grupės "Am
berlife" Islandijoje sukurtos 
naujausios dainos, kurias at
liko Edgaro Lubio ir Sauliaus 
Bartninko duetas. 2003 m. su
sikūrusi lietuvių roko grupė 
"Amberlife" jau su debiutiniu 

mui. 
Liana Ruokytė-Jonsson, 

LT kultūros atašė Danijoje, 
Islandijoje ir Norvegijoje 

Senas arklys 
Atkelta iš 8-to psl. 

Tada žmogus atrišo, dar kartą sudavė ir 
apsigręžęs pasileido atgalios. 

Arklys ilgai stovėjo kelio viduryje. Važiuo
jantys aplenkdavo, švilpteldavo botagu, bet 
tas nebejautė. Kelias jam atrodė šiltas, todėl 
atsigulė ir gulėjo išvarytas ir vienišas. Rytą 
bandė keltis, bet kojos neklausė. Atsiklaupia 
ant priekinių, bet atsistoti nepajėgia. Tada 
krinta ir guli beviltiškai galvą ant žemės pa
dėjęs. 

Po kiek laiko vėl keliasi. Vienąkart pavy
ko. Ištiesė priekines, kasė kasė užpakalinėmis 
ir pagaliau atsistojo. Atsistojęs nusverdėjo į 
laukus. Dvoklino, kur akys vedė. Atsitokęs 
ėmė skabyti žolės kuokštus. 

Vieną rytą išaušus, arklys sunerimo. Tikrai 
tai buvo tas pats kelelis, kuriuo jis su savo 
žmogumi važinėjo. Taip, čia tas kalnelis, ant 
kurio jis su pilnu vežimu lėkte užlėkdavo. 
Žmogus tuo didžiavosi ir gyrė savo arklį. 

Toliau pakalnėlė, čia tekėjo upelis, jis la
bai mėgo šį vandenėlį. Važiuoja~t pats sava
rankiškai užsukdavo atsigerti. Zmogus jam 
nedrausdavo. Ak, kaip čia buvo gera! Išsiliejęs 
upelis platus platus, vežime jo žmogus su jo 
moterim veža vaikams lauktuvių. Kvepia mies
to kepyklų kvapais, jų visų laukia šiltos trobos 
ir pilnos kvepiančio šieno ėdžios. Ir arklys pa
suko namo. Stai jau ta kalvelė, pavartėj išsike
rojęs žilvytis ... Tiktai vietoje trobų telikę keli 

tvartų pamatų akmenys. Senas arklys apsisto
jo savuose namuose. 

Sušalo žemė, iškrito sniegas, sunkiai pa
siekiama tapo pernykštė žolė. Arklys badavo, 
sunkiai bevilko kojas. Žiemojančios varnos 
jau sukosi aplinkui, sutūpę medžiuose nenu
leido nuo aukos akių. Drąsesnės jau tūpėsi 
ant nugaros ir aštriais snapais kapojo kraujuo
jančią nugarą. 

Vieną naktį arkliui prisisapnavo žalia pie
va, pilna minkštos sultingos žolės. Tai ta jo 
jaunystės pieva, kur jo žmogus vesdavo atsi
gauti po sunkių darbų. Ta pieva buvo visai ne
toli, tereikia nusileisti žemyn prie upės ... 

Auštant arklys, lydimas triukšmaujančių 
varnų nusverdėjo tenai. Ne, nieko čia nebuvo, 
tiktai sniego neužmatomas laukas ir pilnas 
siaučiančių snaigių oras. Arklys įklimpo. Ilgai 
tampė iš pusnies kojas, tačiau ištraukti nepa
jėgė. Tada beviltiškai atsistojo ir liūdnai žiū
rėjo į savo jaunystės pievą. 

Varnos jautė artėjantį grobį. Pasišiaušu
sios karkdamos skeryčiojosi aplinkui. Drąsiau
sios jau prakapojo nugarą ir pasiekė mėsą. 
Arklys dar gyniojosi, drebino odą, mosavo uo
dega, bet neilgai. Po pusiaudienio neišlaikė ir 
susvyravęs nugriuvo. Dar kurį laiką judino ko
jas ir kilnojo galvą. Neužmerktos jo akys dar 
ilgai atspindėjo begalinį skausmą ir liūdesį. 
Pagaliau nurimo. Po kelių dienų nebesimatė 
nieko, tiktai pripustytame sniege, arklio jau
nystės pievoje raudonavo plati kraujo dėmė. 
Toli už tūkstančių kilometrų jo žmogus sap
navo raudoną saulėlydį judviejų jaunystės 
pievoje. Ir jam buvo labai liūdna. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Žalgirio mūšio 599-ųjų 

metinių iškilmingas minėji
mas liepos 15 dieną vyko 
Kauno Laisvės alėjoje prie 
Vytauto Didžiojo paminklo. 
Jį surengė Kaune įsteigtasis 
Lietuvos Vytautų klubas, 
kviesdamas visuomenę prisi
minti vieną svarbiausių tūks
tantmetės Lietuvos istorinių 
pergalių. Žalgirio mūšis (len
kai jį vadina Griunwaldo, 
vokiečiai, jei iš viso jį mini, -
Tannenbergo mūšiu) įvyko 
1410 m. liepos 15 dieną prie 
Gruenwaldo, Tannenbergo, 
Lugwigsdorfo ir Stablaukio 
kaimelių anuometinėje Prūsi

joje, dabartinėje Lenkijos te
ritorijoje. Pasirengimas šiam 
mūšiui vyko jau nuo 1409 me
tų, kai prieš kryžiuočius suki
lo žemaičiai, kuriuos parėmė 
DLK Vytautas. Vėliau į kon
fliktą įsitraukė lenkai, ku
riems ordinas paskelbė karą. 
Nuo 1410 metų gegužės iki 
liepos žemaičiai puldinėjo 
kryžiuočių pilis, o DLK Vy
tautas telkė žygiui prieš ordi
no kariuomenę - lietuvių, len
kų, gudų, mozūrų, rusų, toto
rių, moravų, valachų, čekų 

pulkai, susitikę ties Červins
ku, pajudėjo kryžiuočių link. 

DLK Vytautas buvo Lau
ko kariuomenės vadas, jo ir jo 
pusbrolio Lenkijos karaliaus 
Jogailos susitarimu. Kry
žiuočiams vadovavo pats jų 
magistras Ulrich von Jun
gingen, žuvęs kovos lauke. 
Po šio mūšio kryžiuočių or
dinas nebeatsigavo kaip ka
rinė jėga, bet grįžo į savo pir
mykštę paskirtį kryžiaus ka
rų į Jeruzalę metu- slaugė ka
ro laukuose sužeistus karius. 
Ilgą laiką buvo manoma, kad 
lietuvių pulkai kryžiuočių 
sunkiosios kavalerijos puola
mi pakrikę pabėgo iš mūšio 
lauko, tačiau 1963 m. švedų 
istorikas prof. Sven Ekdahl 
paskelbė savo tyrimų rezul
tatus, kad tai buvo planuo
tas lietuvių manevras - pri
versdami sunkiais šarvais vil
kinčius kavaleristus vytis 
"bėgančius" karius suardė 
kavaleristų gretas. Lietuvių 
istorikas prof. Mečislovas 
Jučas šiemet išleido savo pa
taisytą ir papildytą mono
grafiją Žalgirio mūšis, ku
rioje įterpti ir šie švedo isto
riko tyrimų duomenys. 

Italijos Urbino mieste 
dailininko Rafaelio Sanzio 
gimtuosiuose namuose, ku
riuose įkurtas šio Renesanso 
maestro muziejus, liepos 17 
dieną buvo atidaryta lietu
vių menininko Egidijaus Ru
dinsko grafikos paroda. Pa
rodos kataloge italų meno kri
tikas Bruno Bandini pristato 
E. Rudinsko grafikos darbus, 
kuriuose randa panašumų 
su XVII š. flamandų meist
riškumu, vertina grafiko ne
priekaištingą techniką bei 
kūrinių turiningumą ir pras
mingumą. "Rudinskas geba 
kultūriškai sujungti krikščio-

niškąjį ir pagoniškąjį sim
bolizmą, - teigia kritikas, -
jo darbuose jaučiama vaizdi
nių plastika, puikiai sukur
tas mistiškų ženklų ir kodų 
intensyvumas". 

Rafaelio dailės akademija 
2004 metais buvo pakvietusi 
E. Rudinską vadovauti ofor
to technikos pamokoms Ur
bine rengiamuose tarptauti
niuose grafikos kursuose. 
Šiemet visi kursuose daly
vaujantys grafikai, taip pat ir 
E. Rudinskas, parengė Ra
faeliui dedikuotą savo grafi
kos darbų knygą. E. Rudins
kas yra baigęs Kauno Juozo 
Naujalio vidurinę dailės mo
kyklą, Vilniaus dailės akade
mijoje įgijo grafiko specialy
bę. Grafiką ir piešimą dėstė 
Vilniaus dailės akademijoje 
ir Saarlando (Vokietija) va
saros akademijoje, 1989-
1990 m. vadovavo Lietuvos 
dailininkų sąjungos Kauno 
skyriui. Menininkas dirba 
estampo, iliustracijos, pla
kato srityse, stažavosi užsie
nio grafikos centruose; yra 
surengęs parodų ir gavęs ap
dovanojimų Lietuvoje ir už
sienyje. 

Fotomenininko Antano 
Sutkaus 70-mečio jubilie
jaus proga išleista monogra
fija Antanas Sutkus. Retro
spektyva. Knygos įvade isto
rikė Margarita Matulytė pri
stato fotografą kaip stambiau
sią figūrą Lietuvos fotografi
joje. Lietuvos fotomeninin
kų sąjungos steigėjas ir ilga
metis vadovas A. Sutkus gi
mė 1939 m. Kluoniškiuose 
(Kauno apskr.), Vilniaus 
universitete studijavo žurna
listiką. Svarbiausi jo darbai 
- fotografijų ciklai Lietuvos 
žmonės, Lietuva iš paukščio 
skrydžio, Susitikimai su Bul
garija, Pasaulio lietuvis, Basų 
kojų nostalgija, Pro memo
ria: gyviesiems Kauno geto 
kankiniams, Būtieji laikai, 
Jean-Paul Sartre. Yra suren
gęs autorines parodas Lietu
voje ir užsienyje, pelnė daug 
apdovanojimų: DLK Gedi
mino ordiną (1997), Lietu
vos vyriausybės meno pre
miją (1998), Valstybinę kul
tūros ir meno premiją 

(2003). Už fotografijos me
ną A. Sutkui įteikti trys Di
dieji prizai. 

Profesorė Sofija Veive
rytė, dailininkė, monumen
talistė, pedagogė, mirė eida
ma 84-uosius gyvenimo me
tus. Gimė 1926 m. Nauja
triobiuose (Kauno r.), baigė 
Kauno taikomosios ir deko
ratyvinės dailės institutą, 

dėstė Vilniaus dailės akade
mijoje. Dailininkė nutapė fi
gūrinių kompozicijų, garsių 

Lietuvos žmonių portretų, 
sukūrė freskų. Jos kūriniai -
didelio formato, monumen
talūs, ekspresyvūs. 2008 m. 
pavasarį Vilniaus Radvilų 
rūmuose buvo surengta di
delė jos kūrybos paroda. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų ... „ ....... „.... 1.0 0% Taupomoji sąskaita 1.00% 

180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00% čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.5 0% 
4 metų .............................. 1.75% 
5 metų ............................... 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

Amerikosdol GIC 
1 metų term. ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų" cas hable" ......... 1.15% 
1metų ................................ 1 .3 0% 
2metų ................................ 1.90% 
3metų ................................ 2.2 5% 
4metų ............................... 2.50% 
5 metų ................................ 3.0 0% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA .................................. 3.00% 

RRSP ir RRIF atviras, kintantis 1.2 5% 
1 metų .............................. 1.5 5% 

2 metų .............................. 2.15% 

3 metų .............................. 2.5 0% 

4 metų .............................. 2.75% 

5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo la ikas : 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo la ikas: 

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

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

PRANEŠAME 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.00o/o 

Sutarties paskolas 
n uo .................................... 7.00% 

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų .......... „„ •••.••••••• „ ••• „ ••••.•••. 3.25% 
2 metų „„.„„.„„.„ ••• „„.„.„„.„„ ••. 3.75% 
3 metų .......... „ ......•••..........••.•...... 4.2 5% 
4metų ......................................... 4.50% 
5 metų .......... „„ •••.••••••• „ ••• „ ••••.•••. 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.............................. 3.00% 

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
n ekilnoja m ojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Nuo rugsėjo td. skyrius Anapilyje d· 
Antradieniais 9:00v.r.-3 :3 Op.p., 
Ketvirtadieniais 12 :OOp.p.-7 :00v.v., 
Sekmadieniais 9:00v.r.-12:30p.p. 

KOLEGIJŲ IR UNIVERSITETŲ STUDENTAM 
primenam e, kad stipendijų prašymų anketos 
priimamos iki 2009 m. rugsėjo 30d. 
ŠIEMET BUS PASKIRTOS 5 STIPENDIJOS: 
1-$1500 ir 4 po -$1000 tinkantiems kandidatams 

„ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS OLIP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario 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 rwujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, MSW l CS 
'fol. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Lietuvoje dar yra šviesos 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Jis mane nuostabiai lai
mino. Patyriau labai daug 
meilės iš visų, su kuriais susiti
kau. Visi mane tiesiog sekiojo 
ir mylėjo. Nenoriu pasisavinti 
Dievo malonės darbų, ne iš 
manęs, kaip mane praminė 
"misijonieriumi" žmonės pa-

Dvasios liepsną. 
Šiais metais daugiau laiko 

praleidau su jaunimu ir juose 
jaučiau alkį bei troškulį artėti 
prie Dievo, pajusti Šv. Dva
sios veikimą. Tą patį patyriau 
ir pas vyresniuosius. Rasei
niuose susirinkimas prasidėjo 
tuoj po 6 val. Mišių. Į salę su
sirinko daug vyresnių moterų, 

V. Kolyčius arkivysk. T. Matulionio tėviškėje prie kardinolo 
Vmcento Sladkevičiaus paminklo 

tyrė palaiminimo, bet iš pa
ties, visus mylinčio Tėvo ir Jo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus. Aš 
norėjau būti tik įrankiu. Daug 
kas už mane meldėsi, ir tos 
maldos mane palaikė. Nesu
sirgau, net slogos negavau. 
Retkarčiais jausdavausi pa
vargęs, bet kai pradėdavau 
žmonėms kalbėti, atsigauda
vau, praeidavo nuovargis ir 
jaučiau širdyje Šventosios 

atsisėdo ratu, pirmoje eilėje, 
vaikščiojau viduryje ir papras
tai kalbėjau. Mačiau jų dėme
sį ir pajutau atviras širdis. Ne
paisant jų tradicinio tikėjimo, 
pajutau, kad jos nori dar kaž
ko daugiau. 

Atsisveikinant jos man 
dėkojo, apkabino, net ranką 
norėjo pabučiuoti. Dar yra 
nemažai šviesos, nepaisant se
kuliaraus pasaulio vilionių ir 

nuodėmingo gyvenimo. 
Visur veždavausi žurna

liuką Žodis tarp mūsų, paaiš
kindavau, kaip svarbu gilintis 
į Dievo Žodį, visi norėdavo jį 
įsigyti. Išplatinau 250 knygu
čių. Visur duodavo dovanų, 
gavau net kelis namuose dary
tus sūrius, palikau juos KEC 
raštinėje. 

Jaučiasi ir ekonominė kri
zė arba sunkmetis, kaip ją Lie
tuvoje vadina. Viskas brangu, 
maistas daug brangesnis negu 
Kanadoje ar Amerikoje. 
Daug bedarbių, benzinas (ku
ras) beveik dvigubai branges
nis negu pas mus. Iš pensijos 
jau žmonės neišgyvena. Ban
džiau sušelpti keletą elgetų, 
kurių yra labai daug. 

Kai gaunu aukų iš tų, ku
rie nori paremti Lietuvos dva
sinį atgimimą, tai kiekvieną 
dolerį paskiriu arba "Gyvie
siems akmenims", arba Kata
likų evangelizacijos centrui, 
kurie daro nuostabų darbą, 
arba jaunimo bendruomenei 
"Naujoji sandora". Padalinu 
pagal reikalą, pagal jų projek
tus. Jie visada atsiskaito ir 
man atsiunčia ataskaitas, taip, 
kad nė vienas doleris nenu
eina pro šalį. Jeigu kas galėtų 
ir norėtų tam reikalui paau
koti, tai gali tą padaryti per 
Prisikėlimo parapiją arba tie
siog per mane: V. Kolyčius, 86 
Glenholme Ave„ Toronto, 
ON, M6H 3B1. Parapija iš
duos kvitus dėl pajamų mo
kesčių. Nepatogu prašyti au
kų, bet jaučiu pareigą tą p a
daryti. Savo reikalams tų au
kų niekad nepanaudoju. 

Dėkoju Viešpačiui, kad 
mane lydėjo ir laimino visas 
keturias savaites. Visus Lietu
voje sutiktus žmones parsive
žiau į Kanadą savo širdyje ir 
maldoje. Ir vėl noriu pakarto
ti, kad Lietuvoje dar yra daug 
šviesos. (Pabaiga) 

(Ntrs. V. Kolyčiaus) 

Laimės ieškoma svetur 
Atkelta iš 7-to psl. 

Europos komisijos užsa
kyto tyrimo duomenys rodo, 
kad kasmet emigrantai iš Rytų 
Europos į Vakarų Europą ES 
ūkiui atneša 5 bln. eurų - tai 
sudaro beveik 0.8% Bendrijos 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Šiuo metu migracijos 
tempai kiek sulėtėję dėl ūkio 
krizės, tačiau manoma, kad 
padėties Vakarų Europoje pa
gerėjimas turėtų sukelti dar 
vieną migracijos bangą iš ryti
nės žemyno dalies į vakarinę 
ir iki 2020 metų ES BVP dėl 
to gali padidėti dar 50 bln. 
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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 Ellans) 
SBvinlnkBs Jurgis Kulle§lus 

eurų. 

Pranešime skaičiuojama, 
kad nuo 2004 iki 2007 m. iš 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų nau
jųjų ES narių į Vakarų Europą 
atvyko apie milijoną žmonių. 
Tučiau dėl prasidėjusios ūkio 
krizės Vakarų Europoje padi
dėjęs nedarbas sumažino 
imigrantų antplūdį ir arti
miausioje perspektyvoje imig
rantų skaičius gali būti mažes
nis nei grįžtančių namo anks
čiau atvykusių imigrantų. Tuip 
pat nurodoma, kad 70% 
emigravusiųjų iš Lie tuvos ir 
kitų Rytų Europos valstybių 
atsidūrė Jungtinėje karalys
tėje ir Airijoje. 

"DnB Nord" vyresnioji 
analitikė Jekaterina Rojaka 
teigia, kad dėl prastų užimtu
mo rodiklių, menkų įsidarbi
nimo galimybių, mažėjančių 

atlyginimų didelė dalis gyven
tojų vėl ieškos užutėkio sveti
muose kraštuose. Be to, per-

kamoji gyventojų galia smar
kiai sumenks - bent vienam 
šeimos nariui netekus darbo, 
vidutinės namų ūkio pajamos 
gerokai sumažės. Be to, krin
tant atlyginimams veikiausiai 
sumažės ir socialinės išmokos, 
sakė ji. 

Vasarą darbo rinkoje 
laukiama laikino atokvėpio, 
tačiau tikėtina, kad rudenį 
pajusime dar vieną nedarbo 
augimo bangelę. ES statisti
kos agentūros " Eurostat" 
duomenimis, nedarbo lygis 
Lietuvoje balandžio mėnesį 
pakilo iki 16.8% ir, palyginti 
su praėjusių metų balandžiu, 
išaugo labiausiai ES - net 
12.5% . Statistikos departa
mento duomenimis, nedarbo 
lygis Lietuvoje pirmąjį šių me
tų ketvirtį buvo 11.9% . Pana
šus nedarbo rodiklis buvo 
2004 metais. 

Valdonė Savulionytė, 
L ietuvos žinios 



Lietuvos šaulių šventė 
Sl\iungos devyniasdešimtmečio sukaktis 

Šventės dalyviai žygiuoja. Pirm.oje eilėje: plk. Arūnas Dūdavičius, Krašto apsaugos ministerė 
Rasa Juknevičienė ir šaulių vadas Juozas Širvinskas; antroje: Bostono kuopos vadas Jonas 
Stundžia, Irena Pečiulienė ir Toronto Vlado Pūtvio kuopos vadas Vytautas Pečiulis. Ui jų 
Lietuvos šanli'ų rinktinilĮ vadai ir rikiuotės šauliai 

VYTAUTAS PEČIULIS 
Devynios dešimtys metų 

atrodo ilgas laikotarpis. Pa
galvojus apie praeitį pama
toma, kiek pasi.keitimų įvyko. 
Lietuvos šaulių sąjunga buvo 
įsteigta 1919 metais. Organi
zacija išaugo į patriotinio auk
lėjimo mokyklą, kurioje Lie
tuvos jaunimas buvo auklėja
mas ne tik mylėti savo tėvynę, 
bet buvo ruošiamas ir ginti ją 
nuo priešų. Dvidešimt vienerios 
metus prasmingai veikusią or
ganizaciją uždarė prasidėjusi 
okupacija, o šauliai buvo per
sekiojami, tremiami į sąlygas, 
iš kurių nedaug kas sugrįžo i 
tėvynę. Pasitraukę iš tėvynės 
šauliai, kad išlaikytų organi
zacijos tęstinumą, pradėjo 
šaulišką veiklą išeivijoje. Thi 
prasidėjo 1954 metais Lietu
voje buvusių šaulių dėka. 
Stebint sėkmingą veiklą, į or
ganizaciją nariais stojo tai 
veiklai prijaučiantys asmenys. 
Našiausių metų veikloje buvo 
29 vienetai: 19 Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, 8 Kana
doje ir du Australijoje. Orga
nizacijos apimtyje buvo ketu
rios rinktinės-trys Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir viena 
Kanadoje. Šauliai nevykdė ka
rinės veiklos kaip tai buvo da
roma N eprik.lausomoje Lietu
voje. Šauliai veikė kultūriniais 
pagrindais, rengė minėjimus, 
organizavo stovyklas ir arti
mai bendravo su kitomis orga
nizacijomis lietuvių bendruo
menėje. 

Sušvelnėjus okupacijos re
žimui, šauliai Lietuvoje pir
mieji 1989 metais pradėjo or
ganizuotis. Atstatant nepri
klausomybę šauliai stojo ginti 
tėvynę. Po "Dainuojančios re
voliucijos" buvo atstatyta Ne
priklausoma Lietuva. Laikui 
bėgant organizacija stiprėjo, 
nes jungėsi jaunimas, kuris 
sudaro pagrindą organizaci
joje. 

2009 metų birželio 27 die
ną Kaune buvo minima 90 
metų sukaktis ir 20 metų są
jungos atkūrimo šventė. Mi
nėjimas prasidėjo Mišiomis 
Švento arkangelo Mykolo 
(Įgulos) šventovėje. Mišias at-

našavo vysk. Eugenijus Bar
tulis. Po Mišių dalyviai nužy
giavo i Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelį, kur vyko pa
grindinės iškilmės, dalyvau
jant garbės svečiams. Sveiki-

Sveikinimo lodĮ taria išeivi
jos šauliq vado pavaduotojas 
Vytautas Pečiulis 

nimo kalbose garbūs svečiai 
džiaugėsi šaulių atliktais dar
bais ir aukštino šaulių ryžtą 
kurti šviesesnę Lietuvą. Lie
tuvos šaulių sąjungos vadas 
pabrėžė organizacijos visuoti
numą pasakydamas: "Šis jubi
liejus - tik paprasta data. Tik-

roji istorija rašoma žmonių 
širdyse". Išeivijos šaulių vardu 
sveikino vado pavaduotojas 
Vytautas Pečiulis. Iškilmingai 
pakėlus Vyčio kryžiaus ordino 
vėliavą ir iššovus patranka tris 
salves, buvo dedamos gėlės 
prie paminklo "Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę", Nežinomojo 
kareivio kapo, Vlado Pūtvio 
biusto ir Laisvės paminklo. 
Vienybės aikštėje specialiai 
pastatytoje scenoje šaulių me
no vienetai atlik.o koncertą su 
šventei pritaikyta programa. 
Dalyviai vaišinosi šaulių pa
gaminta šaul:iška koše. 

Vėliau Kauno įgulos kari
ninkų ramovėje buvo apdova
noti Lietuvos šaulių sąjungos 
90-mečio proga išleistu me
daliu labiausiai nusipelnę šau
liai ir jų veiklos rėmėjai. Turp 
visų apdovanotų Lietuvos šau
lių sąjungos 90-mečio medaliu 
buvo ir Turonto Vlado Pūtvio 
kuopos vadas Vytautas Pečiu
lis. Vaišių metu dalyviai nuo
širdžiai pabendravo. 

Šiuo metu visur jaučiasi 
ekonominiai sunkumai, kurie 
neaplenkia ir Šaulių sąjungos. 
Tučiau šauliška veikla, nors ir 
su tam tikrais sunkumais, ple
čiasi. Matant jaunimo norus 
dalyvauti šauliškame gyveni
me, tikėtina, kad šauliai Lie
tuvoje naudingai prisidės, ku
riant Lietuvos gerovę. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Taranto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. rugsėio 2, 16 ir 30 d.d. 
Visi pake tai 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 offtce. 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

" TFSA" (N eapmokest inama 
taupomo ji sąskaita ) 
Kasdienin ių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 
l metų iškeičiamos 1.15% 

1--------------1 Neša metines or sudėtines 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.00% 

"Planas 24" Kasdieninių 
pal ūkan ų čeki ų / taupom o ji 
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 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 
l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iške ičiamas 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.85% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 d ien ų 
90- 1 79 dienų 
180-269 dienų 

1--------------1 270-364 dienų 
JAV DOLER IŲ KASDIE N INIŲ 1 metų 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

PALO KANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

N EKILNOJAMO TU RTO 
5 metų 

PASKO LOS 
Iškeičiami prieš term iną 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

3.00% 1--------------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.65% 
3.40% 
3.60% 
3.75% 
4.00% 
5.00% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdienin ių 
kintamų jų pa lūkanų 
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% 
2.75% 
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 ke i č iami be įspėjimo 

MH 
PARAMA 

www. pa rama .c a 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai . Malonus ir sąž ini ngos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ke1v 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 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 

"Lithuanian Athletic Club" (LAC) jaunieji (iki 12 m.) 
krepšininkai laimėjo "3 on 3" rungtynes, vykusias "Canadian 
National Exhibition" (CNE), didžiausias Pietų Ontario 
rajone. Nuotraukoje iš k. Ignas Brazdeikis, Justas Jareckas ir 
Ignas Šlyka Ntr. L. Šlykos 

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių rėmėjo - banko "Snoras" 
įsteigtą taurę, skirtą gausiausiai užsienio valstybės lietuvių 
delegacijai, iškovojo JAV, bet jos vadovas Laurynas R. Misevi
čius (pirmas iš kairės) perleido Kanados lietuvių sporto apy
gardos vadui Rimui Kuliavui (viduryje) Ntr. E. Misevičienės 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

..:.~„·t~"=..:-...........--\-i,'t..-- .:.. --· .;,~~--· 

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

(905) 333-5553 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
llJ> KUL O SKAU MAl 

llJ> PĖD KAUSMAl 

... PI RŠTŲ DEFORMAC JJO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINLAI SUSIRGIMAI 

llJ> [AUGĘ AGAI 

llJ> VIET E NEJAUTRA IR 

H1RURGINIS GYDYMAS „ S IORŲ P -DŲ PRJ ŽIŪRA 

+ VA IKŲ El E O 

N SKLANDUMAI 

+ TERILŪ ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

-----=====:::;1 SKAUTU VEIKLA 1 ..... -------

• Žiemos sezono pradžia - tuntų registra
cija prasidės rugsėjo 12 d. Maironio mokyklos 
patalpose nuo 9 v.r. Tą dieną veiks Tiekimo 
skyrius, kur bus galima užsisakyti uniformas bei 
ženkliukus. Skatinam visus tėvelius pasinaudoti 
šia proga užregistruoti savo vaikus tą dieną. 

11.45 v.r. ir rugsėjo 26 d. nuo 11 v.r. Iškilminga 
sueiga dabar vyks rugsėjo 26 d. tuoj po Mairo
nio mokyklos pamokų. 

• DĖMESIO TĖVELIAI! Yra pakeistos 
registracijos ir iškilmingos sueigos datos. Re
gistracija vyks rugsėjo 19 d. nuo 11 v.r. iki 

• Raginame visus tėvelius užsisakyti bilie
tus į "Ruduo Romuvoj" šokius, kurie įvyks 
šeštadienį, spalio 17, Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Sudarykite stalą draugų ir pažįstamų ir 
paremkite "Romuvos" vajų, tuo padėdami nu
mokėti remonto skolas. MR 

Ąžuolo/Gintaro vadovų 
lavinimo mokykla 

• LSS ir LSB Ąžuolo/Gin
taro vadovų lavinimo mokykla 
buvo įsteigta 1959 m. Šven
čiant šį 50 m. veiklos jubiliejų 
šiais metais rugpjūčio 1-8 d.d. 
Kanados rajono stovyklavie
tėje "Romuva" įvyko NG mo
kyklos jubiliejinė stovykla. 
Dalyvavo 17 sesių, 14 brolių, 
dauguma iš Toronto ir Čika
gos, trys broliai atvyko iš Bos
tono, Detroito ir Los Angeles. 

Kursų programa buvo pa
grįsta Gilwelio mokyklos mo
deliu (Wood Badge Part 11), 
t.y. stovyklautojai gyveno ir 
dirbo skilčių sistemoje, virė 

maistą laužo virtuvėje. Kiek
vienas skilties narys gavo pro
gą patirti vadovavimo atsako
mybę. Vyko varžybos tarp 
skilčių. Stovykla baigėsi puota, 
t.y. kiekviena skiltis paruošė 
ypatingą maisto patiekalą ir jį 
oficialiai pristatė stovyklauto
jams. 

Stovyklos štabas buvo su
darytas iš Kanados rajono la
vinimo skilties narių. Prie šios 
stovyklos pasisekimo žymiai 
prisidėjo iš Čikagos atvykę du 
broliai ir viena sesė: Donatas 
Ramanauskas, kaip instrukto
rius, Kazys Šoliūnas, kaip skil-

ties patarėjas, sesė Krista Pla
čaitė, kaip skilties patarėja ir 
iškilmių ruošėja. 

Prie stovyklos pasisekimo 
labai prisidėjo Paškauskų šei
ma - sesė Indrė ir Raimundas 
Paškauskai labai sklandžiai 
vadovavo stovyklos ūkvedys
tei. Brolis Linas ėjo sunkias 
stovyklos komendanto parei
gas. Reiškiu skautišką padėką 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šios jubiliejinės stovyklos pa
sisekimo. 

V.s. Romas R.Otto, 
NG vadovų lavinimo 
mokyklos viršininkas 

Ąžuolo-Gintaro vadovų lavinimo stovyklos dalyviai-ės su vadovais "Romuvoje" 

A/G VLM 2009 "Romuvoje" štabas: iš k. Romas Otto, Indrė Paškauskienė, Raimundas 
Paškauskas, Arūnas Dailydė, Kazys Šoliūnas, Gailius Senkus, Ron Bartininkas, Aras Ruslys, 
Mindaugas Leknickas; sėdi: Linas Paškauskas, Donatas Ramanauskas, Vida Skilandžiūnienė, 
Asia Skilandžiūnaitė, Krista Plačaitė 

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 imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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PROJEKTAS: "LIETUVOS 

1 

TŪKSTANTMEČIO DAINOS 1009-2009" 

Gintarinė veikla 
Šio patriotinio muzikinio 

projekto "Lietuvos Tūkstant
mečio dainos 1009-2009" da
lyviai - Lietuvos skautai, kurie 
Lietuvos pajūryje pradėjo gin
tarų rinkimo veiklą. Ji prasi
dėjo ekskursija, o jos dalyviai 
turėjo galimybę sužinoti apie 
gintaro atsiradimą bei jo savy
bes, buvo pasakojama apie 
gintaro rinkimo bei gaudymo 
ypatumus. Baltų auksas tapo 
viena iš projekto "Lietuvos 
Tūkstantmečio dainos 1009-
2009" žyme. Šalia kiekvieno 
jubiliejinio kompaktinio disko 
"Lietuvos Tūkstantmečio dai
nos" yra pridėtas gabalėlis gin
taro iš Baltijos jūros. 

Alkas Paltarokas, Vilnius 

Projekto dalyviai gėrisi ginta
ru, ištrauktu su graibstu iš 
Baltijos jūros 

Ntr. Andriaus Grigaliūno 

Musų meilė Tėvynei 
Rugi,aveide, Lietuva brangi,oji, 
Su geltonu gi,ntaro lašui 
Kai žvalgausi ant kalvų sustojus, 
Iš laukų ramunę Tau nešu. 

Čia istoriją Kernavė mena 
Prisiglaudus prie krantų Neries, 
Žavi ir turtingos Trakų menės, 
Ežerų mirgėjimu gėries. 

Mūsų vėliavos spalvų darnumo 
Visos tautos gali pavydėt. 

Vilniuj prie pilies Valdovų !Ūma~ 
Lietuvos neblėstanti garbė. 

O jei širdį kartais kam susopo, 
Leiskime gamtos kerams paliest: 
Nidoj sužavės Parnidžio kopa, 
Baltija ir Kuršių marios kvies. 

Kur surastum tokią šalį kitą, 
Kalbą, puoštą priegaidžių šviesa? 
Kur tiek ežerėlių vilnis rita? .. 
Tau, TĖVYNE, meilė mūs visai 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai (2009) 

Ant aukščiausio Kernavės piliakalnio, matyti Neries salelė 
N tr. J. Marcinkevičienės 

----;1ĮVAIRIOS ŽINIOS[~==--

Aplink Lietuvą pėsčiomis 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dės

tytojai ir studentai surengė žygį aplink Lietuvą. Per dvi savaites 
keliaudami pagal Lietuvos sienas, žygio dalyviai-kultūros va
dybą ir istoriją studijuojantys studentai, 6 žygeivių klubų na
riai aplankė daug istorinių vietų, susitiko su vietos gyventojais, 
nufilmavo ir aprašė savo kelionės vaizdus ir įspūdžius. Žygio 
dalyviai pripažįsta, kad didžiausį įspūdį paliko vietos gyvento
jų svetingumas, jų vietinės istorijos žinios ir pagarba krašto 
istorijai. 

Kauno sportininkų sėkmė 
Kauno miestas - pretendentų tarptautinėms vaikų žaidy

nėms surengti tarpe. Sią vasarą Kauno moksleiviai sėkmingai 
pasirodė tarptautinėse vaikų žaidynėse Graikijoje, Atėnuose. 
Jaunieji Lietuvos sportininkai parsivežė 4 aukso, 4 sidabro ir 3 
bronzos medalius. Gimnastas Tomas Kuzmickas laimėjo net 6 
medalius. Tarptautinių vaikų žaidynių komitetas jau turi suda
ręs renginio tvarkaraštį trejiems metams į priekį. Žaidynių ko
miteto prezidentas pranešė miesto merui A.Kupčinskui, kad 
Kaunas gali dalyvauti konkurse ateities tarptautinėms vaikų 
žaidynėms surengti. 

Seime - jaunimo bendruomenė 
Seime gausėja jaunesnio amžiaus politikų, pasiryžusių per 

įstatymų leidybos darbus ginti Lietuvos žmonių ir savo bendra
amžių reikalus. Seimo Tėvynės sąjungos - Krikščionių demok
ratų frakcijos narė Agnė Bilotaitė pradeda burti jaunuosius 
seimo narius (18-35m) į Jaunimo bendruomenę. Jos nariais 
turėtų tapti 200 TS-LKD partijos atstovų Seime. SK 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Savanorystė - brandos mokykla 
Tarp įvairių valstybės gyvenimo rūpesčių 

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė keletą 
valandų paskyrė susitikimui su Lietuvos jau
nimu, pakviesdama į prezidentūrą didžiausių 
valstybės jaunimo organizacijų atstovus pokal
biui apie jaunimo gyvenimo problemas ir atei
tį. Valstybės vadovė išreiškė savo lūkesčius, 
kad auganti pamaina atneš į Lietuvos gyveni
mą daug gerų permainų: aukštesnę politinę 
kultūrą, pilietinį aktyvumą, aiškesnį savo pa
reigų ir teisių supratimą. Priminusi, kad tik 
penktadalis jaunų Lietuvos žmonių suranda 
laiko savanoriškai visuomeninei veiklai, ji pa
brėžė, kad savanorystė bet kurioje gyvenimo 
srityje yra svarbi gyvenimo ir asmenybės bran
dos mokykla. 

Jauni žmonės turi surasti visuomenės veik

Prezidentė D. Grybauskaitė susitikime su 
Lietuvos jaunimo organizacijų vadovais 

Ntr. iš Lietuvos seimo tinklalapio 

los barą, kur labai reikia jaunatviškos energijos ir modernios minties, taip pat gerumo ir 
jautrumo žmogui. O valstybė skatins tokią veiklą, ieškodama teisinių formų jai įteisinti, 
stengsis užtikrinti visapusišką aukštojo mokslo kokybę, surasti lėšų jaunimo švietimui net ir 
ekonominiu sunkmečiu. SK 

1000-mečio Odisėja -
sutikimas Klaipėdoj 

Ši vasara buvo nepalygi
nama, buvo įdomiausias lai
kas pagyventi Lietuvoje. Ma
no kelionės tikslas buvo sta
žuotis savo studijų srityje, o 
galimybė sudaryta buvo per 
LISS - Lietuvių išeivijos stu
dentų stažuočių programą, 
kuriai vadovauja JAV LB vi
cepirmininkė Birutė Bublienė. 

Mokausi George Brown 
kolegijoje, Toronte - turizmo 
ir renginių planavimo prog
ramoje, kurią žadu baigti po 

tisu Odisėjos kranto koman
da Vilniuje. Dar prieš supras
dama, kas tikrai įvyks per 
1000-mečio šventę, pajutau, 
kad tai tikrai viena iš tūks
tančio galimybių dalyvauti ir 
prisidėti prie tokio žymaus 
įvykio Lietuvos istorijoje. 

Nukeliavus į Vilnių, buvo 
jauku ir džiugu, kad esu Lie
tuvoje ir manęs laukia įdomūs 
ir nauji patyrimai. B. Bublie
nės ir jos padėjėjos Rasos Ar
dytės-Juškienės maloni globa 

"Ambersail" buriuotojų sutikimas Klaipėdoje š.m. liepos 5 d. 

metų. Susidomėjau šia sritimi 
prieš keletą metų Toronte įsi
jungus į Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą, padėda
ma organizuoti meno parodas 
ir kitus renginius. Kai išgir
dau apie LISS programą, iš 
karto užsidegiau entuziazmu 
joje dalyvauti. 

Buvau priimta į LISS prog
ramą stažuotis su 1000-mečio 
Odisėjos organizatoriais. To
dėl aktyviai prisidėjau prie 
"Ambersail" buriuotojų suti
kimo Toronte balandžio pa
baigoje. 1000-mečio Odisėjos 
- "Vienas vardas Lietuva" 
įgulų tikslas buvo papasakoti 
viso pasaulio lietuviams apie 
Lietuvos vardo tūkstantmetį -
ir aiškiai jie tą tikslą pasiekė 
atvykdami į Torontą. Mane 
dar labiau sudomino mano 
būsima kelionė į Lietuvą dirb-

ir kitų jaunuolių draugystė su
darė puikią nuotaiką. Grupė 
susidraugavo ir maloniai bend
ravo, kas savaitę susitiko su 
koordinatore pasidalinti sta
žuočių įspūdžiais. 

Kai susiradau Odisėjos 
kranto komandos įstaigą, su
žinojau apie "Tautiškos gies
mės" giedojimą tuo pačiu me
tu visame pasaulyje sutinkant 
Odisėjos dalyvius ir švenčiant 
Lietuvos vardo gimtadienį. 
Mano pareigos buvo susiraši
nėti su Šiaurės Amerikos 
bendruomenėmis, kad jos pri
sidėtų prie Tautiškos giesmės 
giedojimo - organizuotų ir nu
filmuotų susirinkusius giedoti. 
O Vilniuje vėliau turėjo būti 
sudarytas filmas su klipais iš 
visų bendruomenių. (Filmo 
laidą galima matyti internete 
adresu: www.youtube.com, 

suradus "Pasaulis apjuostas 
tautiška giesme"). 

Liepos 5 nukeliavę į Klai
pėdą, tuojau padėjom rengė
jams pasiruošti atvykstančių 
pareigūnų priėmimui. Susi
rinko vyriausybės nariai, am
basadoriai, tūkstančiai žmo
nių iš visos Lietuvos. Progra
ma prasidėjo 6 v.v. Lietuvos 
laiku, visus linksmino graži 
muzika ir šokiai. 

Vėliau, 8 v.v. stovėjau su 
draugais sugiedoti himną su 

Ntr. L. Jonaitytės 

viso pasaulio lietuviais. Buvo 
ir džiugu, ir graudu, kad galė
jom būti su visais lietuviais 
Klaipėdoj, atstovauti išeivijai, 
bet mūsų šeimos buvo taip toli 
ir norėjosi, kad namiškiai ga
lėtų tą akimirką būti šalia. Ne
pamainomas vaizdas buvo pa
matyti visą laivų flotilę, lydin
čią "Ambersail" jachtą į Klai
pėdos uostą ... tūkstantinę mi
nią, giedančią Tautos himną, 
milžiniškai trispalvei kylant ir 
saulei leidžiantis Baltijos jū
roje. Grįžusi namo turėjau 
progos apgalvoti ir dar labiau 
ilgėtis tų gražių dienų ir drau
gysčių. Mano stažuotė su Odi
sėj os rengėjais buvo ne tik 
naudinga mano studijoms, bet 
kartu ir prasminga asmeninė 
patirtis, kurios prisiminimai 
mane visada trauks grįžti į 
Lietuvą. Livija Jonaitytė 
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NEI'EKUS SESUTĖS 

AtA 
ANTONUOS PETRULIENĖS, 

mūsų gili užuojauta ALVINAI RAMANAUSKIE
NEI ir visai jos šeimai -

Dana ir Algis Zakarevičiai 

PADĖKA 
AtA 

BIRUTĖ ŽILVITYfĖ-VYTIENĖ 
1927-2009 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už 
atnašautas laidotuvių Mišias ir diak. K. Ambrozaičiui 
už pamokslą. Ačiū visiems giminėms, draugams ir pa
žistamiems, atėjusiems atsisveikinti su a.a. Birute, vi
siems užsakiusiems šv. Mišias ir aukojusiems Pri
sikėlimo parapijai. 

Liūdinti - VYTŲ ŠEIMA 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 
AtA 

• v • • 

STASE UZUPYfE-BUBLIENE 
mirė 2009 m. mgsėjo 1 d. Detroite, JAV. Velionė gimė 1910 m. 
lapkričio 3 d., ŠVediškių kaime, Lukšių valsčiuje, Šakių ap
skrityje, Lietuvoje, gausioje trylikos vaikų ūkininkų Onos 
Vailokaitytės ir Petro Užupio šeimoje, ir paskutinioji iš
keliavusi i Amžinuosius Namus. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
birželio 13 d. Viena iš pradininkių Detroito šv. Antano šeš
tadieninės lietuviškos mokyklos, kurioje mokytojavo pir
muosius 12 metų.. VtSą gyvenimą buvo ateitininkė. 

Paliko liūdesyje sūnūs - Romualdas su žmona Ingrida ir 
Algimantas su žmona Birute, vaikaitė Vija Bell, Rama Kava
liauskienė, Aida O'Meara, Milda Bublytė, Gaja Milevičienė, 
Lina Bublytė irva&aitis Tuu.ras Bubfys, bei keturios provaikai
tės ir šeši provaikaičiai bei gausus būrys giminių Lietuvoje, Ka
nadoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo pašarvota Dievo Apvaizdos šventovėje, 
Southfield, Michigan, šeštadienį rugsėjo 5, nuo 9.30iki11 v.r., 
kada prasidėjo laidotuvių Mišios. A.a. Stasė Bublienė palai
dota Holy Sepulchre kapinėse šalia savo vyro a.a. VJado Bub
lio. Šeima prašo vietoje gėlių aukoti "Camp Dainava 
Foundation" arba "Religious Aid-Youtb Ministzy". 

Nuliūdę - sūnūs su šeimomis 

PADĖKA 
AtA 

v 

JONAS NACEVICIUS, 
mylimas ~s, tėvas ir senelis, iškeliavo 

amžinybėn 2009 m. birželio 4 d. 

Nuoširdžiai dėkojam giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už maldas, gėles ir aukas Labdarai ir Tė
viškės žiburiams, klebonui k.un. V. Staškevičiui už 
laidotuvių Mišias, V. Baliūnienei, M. Povilaitienei ir 
B. Kazlauskaitei už aukų rinkimą, B. Stanulienei už 
puikius pietus ir visoms ponioms už skanius pyragus. 

Ačiū visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuose 
ir kapinėse. Jūsų visų parodytas nuoširdumas paleng
vino mūsų skausmą. 

liūdesyje likę -
žmona Rūta, duktė Margarita, 
sūnus Edvardas su šeimomis 

Liūdna žinia m.acinio biuletenio "Žinios", 
leidžiamo ir platinamo popie
riuje, taip pat elektroniniu 
paštu, lietuvių ir ispanų kalbo
mis visame pasaulyje, įkūrėjas 
ir redaktorius. 

Rugpjūčio 5 d. šį pasaulj 
paliko Albertas Staliomitis. Jo 
šeimos nariai buvo vieni iš 
"Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje" draugijos steigėjų 
(Lanus Oeste mieste). Velio
nis paskyrė visą savo gyveni
mą lietuvybės išlaikymui ir 
skatinimui ne tik savo draugi
joje, bet ir visoje Argentinoje. 

Velionis buvo labai svar
bus institucijos žmogus, bend
ravo ir pagelbėjo įvairiose lie
tuvių veiklos srityse. Jis ypa
tingai ta1kino draugijos lietu
vių jaunimo šokių ansambliui 
"Dobilas", buvo draugijos 
Kultūros komisijos narys, 
daug prisidėjo siekiant išlaiky
ti ir atnaujinti "Susivienijimo 

A.a. Albertas Stalioraitis 

lietuvių Argentinoje„ pastatą, 
kuris laikomas lietuvybės Ar
gentinoje simboliu. 

A Stalioraitis daugiau nei 
20 metų buvo "Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje" infor-

Šiais metais jis buvo "Su
sivienijimo lietuvių Argenti
noje" valdybos vicepirminin
kas, taip pat vienas iš Argenti
nos delegacijos, kurią sudarė 
jaunimo šokių ansamblis "Do
bilas" ir veteranų šokio an
samblis "Gintaras", dalyvavu
sios Lietuvos Tūkstantmečio 
šokių šventėje "Laiko bry
dėm", organizatorių. PLB 
valdyba reiškia gilią užuojautą 
Alberto Stalioraičio šeimai ir 
artimiesiems, "Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje" draugi
jos ir Argentinos lietuvių 
bendruomenės nariams. lnf.. 

_____ .,.. SKAITYTOJAI PASISAKO ..... -----

GERB. REDAKCUA, 
praneiu Jums, kad š.m. 

rugpjūčio 10 d. mirė mūsų, o 
gal ir Jūsų bendradarbis Pet
ras Katinas. Jis buvo gyveni
mo ir atgimusios lietuvos ob-
. ktyvu ...;. ... 1 • • Ir Je s ay ........ gmm as. 

P. Katino tėvų šeima buvo 
daugiavaikė, kurią reikėjo ap
rengti ir išmaitinti iš nedidelio 
apie 10 ha ūkelio. Jis šeimoje 
buvo vyriausias vaikas, gimė 
1937 m. Ukmergės apskr., Ly
duokių parapijoje. Jis buvo la
bai gabus, į pradžios mokyklą 
iš kartov buvo priimtas į trečią 
klasę. Sią mokyklą jis baigė 
!951 m. ir įstojo į Kauno S. 
Zuko dailės technikumą. Po 
kolektyvizacijos jo šeima paty
rė didelių materialinių sunku
mų, todėl teko palikti techni
kumą. Po to jis mokėsi gele
žinkeliečių mokykloje ir ją 
baigęs įsidarbin9 Kauno gele
žinkelio depe. Sis darbas jam 
nepatiko, todėl bandė įsidar
binti kitose metalo apdirbimo 
gamyklose, bet metalo apdir-

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
..utadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinaatios 
savaitės TŽ numeryje. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

bimas jo netenkino. Parašė 
keletą straipsnių įKauno tiesą, 
kurie parodė, kad jo gyvenimo 
kelias turi eiti per spaudą. Jis 
labai domėjosi lietuvos istori
ja ir Sąjūdžiu. Nuo čia prasi
dėjo jo kitas gyvenimo kelias -
bendradarbiavimas dešiniojo
je Lietuvos spaudoje XXl-me 
amžiuje. Jo straipsniai aiškūs 
ir yra žmonių mėgstami. 

V,J. Kluoaius, Kaunas 

PLBSEIMAS 
Bravo Andriui Navickui 

(Bernardinai.it), taip i§amiai 
parengusiam seimo vyksmo 
apibūdinimą, - arčiausiai lyg 
ten buvus .•. 

E. Petraukas, London, ON 

Didžiai Gerbiamieji Tnilm 
fiburiai ir visas leidybos 
itahas, 
siunčiu savo mokestį ateinan
tiems 2009-2010 metams. Yra 
didelė Dievo palaima, kad 
mes dar turime toki galingą, 
teisingą laikraštį, be jo būtum 
daug "biednesni". Nors ir la
bai pavėluotai jis ateina, bet jo 
turinys niekuomet yra nesens
tantis, o labiausiai tai Zolubas 
su savo aštriais ir teisybę sa
kančiais rašiniais. Tum tolygus 
yra Vilius Bražėnas. Tugu Die
vas laimina jus visus, dirbant 
tokį prasmingą darbą. 

Su visais kuo geriausiais 
linkėjimajs-

Stasys Kasparas, Anglija 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsų sute/Idas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3. 42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 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. 

------• 1111111111111111111111 
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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 
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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 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

11J-'•'"" A .~ 
DENTAL „~ 
,„ .Dr. Gintarė Sungailienė 

;.;}!· (905) 271-7171 (905) 785-3900 
J~ 115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON L.5G 1E5 Mississauga, ON L.5N OA5 
~-~ www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

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.affilia1edinsurance.ca + rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakvi lle, ON L6J 5A2 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios 1yšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsul tacijos Lietuvos respubl ikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El. paštas: lmyyers@paccla\rurm.com 

PRIE PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS skubiai parduodamas 6 
kamb. butas (condominium), 
kampinis, 1909 kv. pėdų su 
dviem miegamaisiais ir atskiru 
valgomuoju. Arti požeminio; 
pomirtinis pardavimas. 

Prašo $304,900 
SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUI, 

broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ari namus 416-231-4937 
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l • LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ l 
l T ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 27, sekmadieni l 

1
1 + 3 v.p.p. eisena su Švenčiausiuoju ir iškilmingos Mišios IU 

•po MIŠIŲ - vaišės Anapilio salėje 
• vaišių metu - paminėjimas 60 metų KLK moterų draugijos 

l veiklos parapijoje l 
l • meninė programa l 
l Bilietus į vaišes galima užsisakyti pas R. Celejewską tel. 416 231-8832 l 
L Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA l 

~~2aa§G!!fG!!f~~IR-!::s?Al2a2a2a2aa!ra!rG!!f~d 

Tęskime pradėtą tradiciją 
Kanados lietuvių dienos - kada, kur ir kaip jos prasidėjo? 

Pačios pirmosios Kanados 
lietuvių dienos ivyko 1953 m. 
rugsėjo 5 ir 6 d.d. Hamiltone. 
Jas surengė tuometinė KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkavo inž. Jonas 
Kšivickis. O pačią minti tokias 
dienas rengti pasiūlė tos valdy
bos aktyvus ir išradingas vice
pirmininkas Kazys Baronas. lli 
valdybai tada priklausė pik. 
Juozas Giedraitis, Jonas Mik
šys, Stasys Dalius, Vladas An
tanaitis ir Valentina Subatni
kaitė. Šiuo metu gyvųjų tarpe iš 
tų pirmųjų KL Dienų organiza-

einio komiteto tėra likusi vie
nintelė Valentina Subatnikaitė, 
kuri tebegyvena Hamiltone. 

V. Subatnikaitė papasako
jo, kad toje valdyboje dėl įgy
vendinimo šio naujoviško pla
nuojamo įvykio buvo dvi nuo
monės: vyresnieji nariai norėjo 
apsiriboti mažesnio dydžio, 
kuklesniu renginiu, bijodami 
nepramatytų finansinių pasek
mių, o jaunosios kartos nariai 
energingai siūlė ir apsiėmė 
ruošti KL Dienas didelėse iš
nuomotose patalpose sukvie
čiant ne tik kuo daugiau nau-

~W~=t\I~~ 

DENT~L C::~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. c416> 763-5677 

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 

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

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~<ESJ\1\I ~l>\S 
AR~r s~ruo10 

PAMINKLAI 
+ granitas, bronza, medis 
• nemokami pamink~ų projektai, 

konsultacijos 
•skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

jųjų lietuvių, Kanados gyven
tojų, bet ir lietuvius iš Ameri
kos. Jaunesniųjų narių ryžtas 
buvo įgyvendintas. Šios pirmos 
Kanados lietuvių dienos buvo 
itin sėkmingos - virš visų vilčių 
ir abejonių - ir dalyvių skaičiu
mi, ir gautu finansiniu pelnu. 
Jose dalyvavo lietuviai ateiviai 
ne tik iš daugybės Kanados vie
tovių, bet ir iš Detroito, Ročes
terio ir Čikagos. 

Jau nuo 1947 metų vis dau
giau lietuvių atvykdavo i Ka
nadą. Naujieji ateiviai tuoj susi
burdavo į vietines bendruome
nes ir suorganizuodavo gyvą 
lietuvišką veiklą. Tus pats vyko 
ir JAV-bėse. Ten taip pat išdygo 
daugybė naujų lietuviškų bend
ruomenių. Kadangi daugelis 
Kanados lietuvių turėjo ir gimi
nių, ir artimų draugų Ameriko
je, tai per šias pirmas KL Die
nas daugelis hamiltoniečių pri
ėmė i savo namus ir butus dau
gybę svečių iš JAV. Tikslas buvo 
kuo artimiau bendrauti. 

Ir per pačias pirmąsias KL 
Dienas, ir dabar per š.m. 
XXXVI-sias dienas tikslas yra 
išlikęs tas pats: suburti i vieną 
nustatytą vietovę Kanadoje 
kiek galitna daugiau lietuvių ne 
tik iš Kanados, bet ir iš kitų 
valstybių, ypač iš Amerikos ir iš 
tėvynės Lietuvos. Nors 1953-
čiaisiais buvo neįmanoma su
laukti dalyvių iš tėvynės, dabar 
jau laukiama kuo daugiau daly
vių iš naujausiųjų Kanados lie
tuvių telkinių, t.y. trečiosios 
bangos ateivių. Be to, rengėjai 
yra pakvietę meninių pajėgų iš 
Lietuvos prisidėti prie vietinių 
atlikėjų, kad būtų galima labiau 
pltjvairinti programą ir tuo su
dominti visus dalyvius. Aišku ir 
vėl, kaip ir anksčiau, laukiame 
dalyvių, svečių iš Amerikos. 

Nuo 1953 m. iki 1959 m. 
KL Dienos vykdavo kasmet, vis 
keičiant vietovę: 1954 - Thron
tas; 1955 - Montrealis; 1956 -
Windsoras; 1957 - Niagara 
Falls. Iki 1996 m. su keliom iš
imtim ir toliau jos vykdavo kas
met prisidedant dar ir šiom vie
tovėm: St. Catharines, Londo
nas ir Vinipegas. Daugiausia 
KL Dienų surengė Hamiltonas 
(8), Montrealis (7) ir Turontas 
(9), iskaitant šiemet įvyksian
čias Kanados lietuvių dienas. 

Sekite skelbimus, ruoškitės 
dalyvauti. 'Ięskime ir toliau šią 
gražią Hamiltono lietuvių prieš 
56 metus pradėtą tradiciją, ku
rios ypatingas tiblas 2009 m. -
paminėti Lietuvos tūkstantmeti 
ir KLB Turonto apylinkės 60-
metį. IR 
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'~ TORONT@ru1 
Lietuvių Namų žinios 

• Rugsėjo 26 d. rengiami 
tradiciniai Lietuvių Namų "Ru
dens šokiai". Bus šiltas maistas, 
baras, loterija. Šokiams dainuos 
populiarūs jaunosios kartos at
likėjai iš Lietuvos - Merūnas ir 
Radzi. Girdėsite populiarios 
klasikos bei šiuolaikinės lietu
viškos "pap" muzikos. Visi 
kviečiami į šį pirmą rudens ren
ginį. Bilietai platinami sekma
dieniais parapijose ir LN. Dėl 
platesnės informacijos teirautis 
tel. 416 532-3311 arba 905 821-
0157. 

Anapilio žinios 
• Rugsėjo 13, ateinantį 

sekmadienį, Lietuvos kankinių 
šventovėje bus grįžtama prie 
įprastinio žiemos Mišių laiko 
sekmadieniais. Tą sekmadienį 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios jau bus atnašaujamos 
9.30 ir 11 v.r. 

• Anapilio autobusėlis 
rugsėjo 13, ateinantį sekmadie
nį, jau vėl veš maldininkus nuo 
"Vilniaus rūmų" 10.30 v.r. ir 
parveš po pamaldų. 

• Rugsėjo 13, ateinantį 
sekmadienį, visi Lietuvos kan
kinių šventovės chorai grįžta iš 
vasaros atostogų ir jau giedos 
tą sekmadienį per Mišias. Kvie
čiami nauji choristai registruo
tis pas mūsų chorų vadovus. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, vyks 
rugsėjo 27, sekmadienį. Tu pro
ga bus švenčiama ir Katalikių 
moterų draugijos mūsų parapi
jos 60 m. gyvavimo sukaktis. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šven
tovėj e Mišios rytą bus tiktai 
9.30 val. (Mišių 11 v.r. nebus). 
Iškilmingos pamaldos tą gieną 
prasidės 3 v.p.p. eisena su Sven
čiausiuoju iš šventovės į kapi
nių koplyčią. Ten bus palaimini
mas Švenčiausiuoju ir vėl grįž
tama į šventovę Mišioms. Po 
Mišių - 5 v.p.p. bus iškilmingos 
vaišės su programa Anapilio 
salėje. Bilietus tvaišes platina 
R. Celej ewska. Siokiadieniais 
prašome jai skambinti tel. 416 
231-8832. 

• Rugsėjo 27, sekmadienį, 
Anapilio autobusėlis maldi
ninkus veš į Lietuvos kankinių 
šventovės iškilmes nuo "Vil
niaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir par
veš po pamaldų. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
nuo spalio 11, sekmadienio, bus 
grįžtama prie sekmadieninių 
Mišių žiemos laiko ir tą dieną 
bei per visą žiemos laikotarpį 
Mišios bus aukojamos 2 v.p.p. 

• Lietuvos susitikimo su 
krikščionybe tūkstantmečio iš
kilmės įvyks spalio 31 ir lap
kričio l d.d. Spalio 31, šešta
dienį, 2 v.p.p. - arkiv. S. Tam
kevičiaus, SJ, paskaita Prisi
kėlimo parapijos salėje Toronte 
ir susirinkusiųjų pabendravi
mas su svečiu. Lapkričio l, sek
madienį ir kapinių lankymo 
dieną, 3 v.p.p. -Anapilio para
pijos Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišios bus už visų amžių 
Lietuvos kankinius ir tikinčiuo
sius, tūkstantmetės Evangelijos 
žinios Lietuvai šviesoje. Mišias 
aukos arkiv. S. Tamkevičius su 
visais suvažiavusiais lietuviais 
kunigais. 

• Mišios rugsėjo 13, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a.Vytautą 
Lešinską ir Lešinskų mirusius; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje 
rugsėjo 13, sekmad., 10.30 v.r. 
už a.a. Uršulę ir Joną Paliulius; 
Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, rugsėjo 13, šeštad., 3 v.p.p. 
už a.a. Birutę Vytienę. 

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). 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, rugsėjo 13, 
per 10.45 v.r. Mišias giedos 
"Volungės" mišrus choras, rug
sėjo 20 d. giedos parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Registruojami vaikučiai 
Pirmos Komunijos ir Sutvirtini
mo sakramento pasiruošimo pa
mokom parapijos raštinėje, 416 
533-0621. Pirmos Komunijos iš
kilmės vyks pirmą gegužės mėne
sio sekmadienį, o Sutvirtinimo 
sakramentą suteiks vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, gegužės 30 d. 

• KLKM draugijos šios pa
rapijos skyriaus valdyba po va-

• Kas gavote baudos bilie
tus rugpjūčio 30, sekmadienį, 
LN autoaikštėje, prašome pri
statyti į LN raštinę arba skam
binti tel. 416 532-3311. 

saros pertraukos vėl pradės sa- žinios 
vo veiklą ir kviečia daugiau mo- • Vasara baigiasi, jau tuoj 

Maironio mokyklos 

terų įsijungti į šią organizaciją, ruduo prasidės ... laikas grįžti 
nes skyriaus narių skaičius yra prie pieštukų ir sąsiuvinių, kny
sumažėjęs. Prašoma skambinti 
Daivai Miceikaitei-Vorps, 416 gų ir draugų. Pirma mokslo die-

v na - rugsėjo 19, pamokos vyks 
484-8009 ar Sigitai Stuopienei, nuo 9 v.r. iki ll.30 v.r. Kitomis 
905 238-4888· dienomis - nuo 9 v.r. iki 11.55 • Rugsėjo 4 d. palaidota 
a.a. Janina Vitkūnienė, 89 m. v.r. Pamokos vyksta "Our Lady 
Paliko dukras Aldoną Podsa- of Peace" mokyklos patalpose; 
decki, Danutę Bonner ir Vidą adresas: 70 Mattice Ave. (tarp 
Gallop su šeimomis ir sūnų Jo- Bloor ir Kipling gatvių). 
ną. Hamiltone mirė a.a. Vincas • Jeigu norite daugiau su
Kėžinaitis, Petkevičių ir Zala- žinoti, prašome kreiptjs į mo
gėnų šeimų giminaitis. kyklos vedėją Aldoną Simonė-

• Dr. Gintaras ir dr. Irena lienę, tel. 416 626-8494 arba 
Uleckai, pardavę dr. M. Aršti- el.paštu: simonelis@ro$ers. 
kaitytės ir a.a. dr. Juozo Ulecko ~. Zivilė 
namą, padovanojo parapijai/ l AUKOS l 
pranciškonams didžiulį dail. •-----------.... 
Romo Viesulo tapytą pąveiks- Iš a.a. Antaninos Petraity-
lą, pavadintą "Pilėnai". Sį sun- tės palikimo Tėviškės žiburiai 
kų paveikslą ant sienos pakabi- gavo $100. 
no Gintautas Neimanas. Kas A.a. Renatos Jackienės at
norėtų paveikslą pamatyti, yra minimui jos vyras Bronius Jac
kviečiami užeiti į kleboniją. ka Tėviškės žiburiams aukojo 

• Vasarai pasibaigus para- $100. 
pijos biblioteka vėl veiks pirmą A.a. Antonijai Petrulienei 
ir trečią mėnesio sekmadienį mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
nuo 10 v.r. iki 12 v.d. Bibliote- seserį A. Ramanauskienę ir visą 
kas vedėja - Gitana Judvytytė, plačią giminę. Velionės atmini-
416 767-6000. mui pagerbti J. Valiukienė, M. 

• Mišios sekmadienį, rug- Zubrickienė ir l. N acevičienė 
sėjo 13: 8 v.r. už Neiberkų šei- Tėviškės žiburiams aukojo $100. 
mos mirusius; 9 v.r. už a.a. An- A.a. tėvelio Stepo ir a.a. 
taną Stonkų; 10.45 v.r. už gyvus dėdės Vinco Ignatavičių atmi
ir mirusius parapijiečius, už a.a. nimui S. Ignatavičius Tėviškės 
Bernardą Petkevičių ir specialia žiburiams aukojo $50. 
intencija; 12.15 v.d. specialia A.a. Birutės Žilvitytės-Vy-
intencija. tienės atminimui, užjausdami 

VISOS IR VISI KVIEČIAMI Į 

ATSISVEIKINIMĄ 
su Nekalto Marijos Prasidė
jimo vargdienių seserimis 
rugsėjo 19, šeštadienį, 3.30 
v.p.p. 
Padėkos šv. Mišios Prisikėlimo 
šventovėje. Atsisveikinimai ir 
kavutė po Mišių parapijos 
salėje. Prisikėlimo parapijos 

visuomeninė sekcija 

IŠNUOMOJAMAS vieno mie
gamojo naujai atremontuotas 
butas rūsyje. Atskiras įėjimas, 
yra mašinai statyti vieta. Arti 
susisiekimo, Bloor ir East Mall 
rajone Toronte. Teirautis tel. 
416 767-5820. 
JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

vyrą Vladą, dukrą Nijolę ir sū
nų Paulių su šeima, Alina ir Ka
zys Žilvyčiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Sv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui $65 aukojo J. La
pavišius. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo O. Juodikienė. 

XXXVI Kanados lietuvių 
dienos vyks spalio 9-11 dieno
mis Toronte ir Mississaugoje. 
Organizacinis komitetas kvie
čia lietuvių kilmės įvairių sri
čių menininkus dalyvJtuti ren
giamose parodose. Siuo rei
kalu prašome kreiptis į 
Kęstutį Kesminą tel. 905 510-
4707; el.paštas: kkesminas@ 
hotmail.com arba į Angelę 
Adomaitytę-Biondi tel. 416 
825-9519; el.paštas: dnabio 
ndi@gmail.com. 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" vaikų ir 
jaunių pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 17 d., 6.30 v.v. Anapilyje. 
Visus vaikučius, kurie nori šokti ir jau yra 2 skyriuje, maloniai 
kviečiame prisijungti. Visų šokėjų registracija vyks pirmos 
repeticijos metu. Taip pat prašome į pirmą repeticiją atsinešti 
išaugtus tautinius drabužius, šokimo batelius (nagines), bus pro
ga apsikeist su savo draugais. Studentų pirmoji repeticija įvyks 
rugsėjo 13 d., 6 v.v. Anapilyje. 

Toronto "Gintaro" vadovas, mokytojai ir tėvų komitetas 

~ MONTREAJsmE 
A.a. Vinco Skaisgirio atminimui Vaiko tėviškės namams 

aukojo: $50- D. Staškevičienė, L Mališka, A. Staškevičius, J.P. 
Adamoniai, J. ir L. Blauzdžiūnai; $40 - V.A. Gyviai; $25 - L. 
Gedvilaitė; $20- V.M. Markauskai, D. Baltrukonis, R.V. Bulo
tai, S. Skučienė, S. Baršauskienė, R. Piečaitienė, J.S. Naruševi
čiai, J.K. Mickai, V. Viliušienė, J. Blauzdžiūnienė, R.M. Verby
lai, N. Bagdžiūnienė, H. Lapinienėt. R. Baršauskas, A. Piešina, 
A. Rašytinienė, G. Kudžmienė, N. Sukienė; $10- R. Brikienė, 
A. Mankienė; $5 - V. Ptašinskas, O. Lukauskienė. 

Nuoširdžiai dėkoja- G. Kudžmienė 
2009 Baltiečių meno ir rankdarbių paroda. Montrealio 

Baltiečių meno draugijos (Baltic Artists Association) dailės, 
fotografijos ir rankdarbių paroda vyks šeštadienį ir ~ekmadie
nį, spalio 3 ir 4 d.d. Aušros Vartų parapijos salėje. Seštadienį 
paroda vyks nuo 10 val. iki 5 v.p.p., o sekmadienį nuo 10 val. 
iki 3 v.p.p. Atidarypias su vaišėmis bus šeštadienį 2 v.p.p. Įėji
mas nemokamas. Si draugija yra vienintelė, kuri Montrealyje 
sujungia visų trijų baltiečių - lietuvių, latvių ir estų telkinių na
rius. Joje aktyviai dalyvauja apie 30 dailininkų, fotografų ir 
tautodailės bei rankdarbių menininkų. Daugiau žinių galima 
rasti tinklalapyje www.balticartistsmtl.ca. G. Vazalinskas 

Aušros Vartų parapija 
Parapijos komiteto pranešimu, kun. Paulius Mališka paskir

tas Aušros Vartų parapijos klebonu šešeriems metams. Rugsėjo 
9 d. šešioms savaitėms jis grįžo į Braziliją atsisveikinti su para
pijiečiais ir perduoti pareigas vkitam kunigui. Jam išvykus Auš
ros Vartų parapiją aptarnaus Sv. Kazimiero pJirapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis ir kiti vietiniai kunigai. Sv. Mišias rugsėjo 
13 d., 9.30 val. atnašaus kun. A. Volskis, rugsėjo 20 ir 27 dieno
mis, 11 val. mons. Andre Desroches, spalio 4, 11 ir 18 dienomis 
kun. Yvon Archambeault. Šiokiadieniais Mišių nebus. Laido
tuvių atveju prašoma kreiptis į Harold Celtorių, tel. 450 678-
4427. DS 

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

rugsėjo 20. Šv. Mišios 11 val. Šilti pietūs ( catered) su vynu. Kon
certas. Prašome nusipirkti bilietus iš anksto. Lietuvos ambasa
dorė Kanadoje Gintė Damušytė įteiks apdovanojimą montrea
liečiui Liudui Stankevičiui. 

Parapijos choras pradėjo rudens veiklą sekmadienį, rug
sėjo 6. Chorvedys Aleksandras Stankevičius kviečia daininin
kus jungtis į chorą. 

Parapijos komitetas ruošia Grybų pietus sekmadienį, 
spalio 4. 

"Auksinis ratelis" pradės rudens veiklą ketvirtadienį, spa
lio 15. Pirmininkė Helen Kurylienė kviečia pensininkus jungtis 
į klubą. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
L A BRECQUE, B ROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 'AX.: 5 14-286-1981 

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 FAX: (514) 766-1349 

KVIEČIAME į pirmą repeticiją "VOLUNGĖS" mišriam 
chorui, kuris dainuos IX-ojoje Dainų šventėje. Repeticija vyks 
penktadienį, rugsėjo 11, 7 val. vakaro Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje. Repeticijos mišriam chorui vyks kas penktadie
nį, 7 val. vakaro nuo rugsėjo 11 d. iki pat Dainų šventės, kuri bus 
Toronte 2010 m. liepos mėnesio ilgąjį savaitgalį. . 

''VILNIAUS" rūmuose (1700 
Bloor St.W., Toronto) ketvirta
me aukšte yra išnuomojamas 
vieno miegamojo butas lietuvių 
kilmės Kanados legaliems gy
ventojams nuo 59 metų amžiaus 
(500 kvadratinių pėdų, tualetas, 
balkonas). Šio buto nuoma pri
klauso nuo Jūsų pajamų (gali
ma gauti nuolaidą, jeigu paja
mos ne per didelės). Skambinti 
į raštinę tel. 416-762-1777. 

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

''VOLUNGES" inf. 

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 




