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Nerakintų durų laikai 
Nors ir labai nenorėtume, bet apgailestaujant vistiek 

reikia sakyti, kad tokie laikai jau seniai praėję ir vargu ar 
kada besugrįš. Per toli nueita, o grįžti atgal nebeužtektų 
žmogiškų jėgų. Bent taip tie dalykai šiandien atrodo. 

KALBAME apie duris, o mąstome apie žmogų. Ra
kintos ar nerakintos durys tik padeda orientuotis, 
kokiame pasaulyje gyvename, kokia aplinka mus 

supa ir pagaliau - kokie mes patys esame. Pasitikime kitais 
ar ne? Ir tai ne tik nepažįstamais pakeleiviais, bet ir kaimy
nais, draugais, net giminėmis. Šiurpu. Mat tas savanaudišku
mas daugelį jau tiek užvaldęs, kad dėl jo viskas aukojama, 
tarsi jis būtų tikrasis kelias į tą vadinamąjį geresnį gyveni
mą. Ne vienas gal klaustų, o kas gi blogo rūpintis savimi, sa
vuoju gyvenimo būdu, savo turtu, savais sugebėjimais, ku
riuos kiekvienas bando panaudoti? Žinoma, nieko blogo. 
Tik tas rūpestis savimi, dažnai į paprastą egoizmą peraugęs, 
vis dėlto turėtų turėti kokias nors ribas, prie kurių jokių 
sargybinių nėra, ypač laisvame pasaulyje, kur dėl daugelio 
dalykų yra leista pačiam žmogui apsispręsti. Prie ribos, ku
rią pats matai (ar nematai) esi vienas ir laisvas. Gali žengti, 
gali sustoti ir pagalvoti, ar žengdamas tolyn nepakenksi ki
tiems, savo artimui, ar nerizikuosi nepaisydamas įstatymų, 
jau nebekalbant apie Dievo įsakymus? Valstybės įstatymų 
laužymo baimė kartais dar sulaiko nuo viliojančio žygio. 
Bet jau visa kita - vien tik sąžinės reikalas. O ta vargšė sąži
nė kai kuriems jau lyg kokia seniena, vos ne muziejinis ro
dinys, kažkur kampe užkištas. Jai tenai tūnant, gyvenimas 
palengvėja - pats gali spręsti, kas gera ir kas bloga. Išvada 
aiški - viskas gera, kas man naudinga, kas padeda vykdyti 
planus, kuriančius gėrybes. O po manęs - nors ir tvanas„. 
Toks nuosprendis ateities nekuria. Tai skatinimas gyventi 
šia valanda, šia diena, egoizmą keliant virš visko. O tai 
prieštarauja net ir natūraliai prigimčiai žmonių, gėrybėmis 
besidalinančių su ateinančiomis kartomis. 

V ISĄ tą beribį atsipalaidavimą patvirtina riebiomis 
antraštėmis ir didžioji dienraščių spauda bei kita ži
niasklaida, skelbiantys apie investicijų sukčius, pini

gų išeikvotojus, vagystes, žmogžudystes, visokiausias nedo
rybes, visa tai pailiustruojant spalvotomis nuotraukomis, iki 
detalių aiškinant parinktais balsais ir judesiais. Susekti ir iš
aiškinti nusikaltėliai tampa vos ne didvyriais, vertais ištisų 
serijų atskirų apsakymų, net knygų. Jie lygiomis rikiuojami 
su didelių nuopelnų užsitarnavusiais, nes informacijos vers
lui sensacija yra sensacija, kurių žmonės laukia. Tik krinta į 
akis perdėtas ir iš balanso iškrypęs vertinimas. Žmogaus 
teisių gynėjai dažniausiai aštriau pasisako prieš tvarką pa
laikančius pareigūnus, negu prieš nusikaltėlius, kurių ne 
vienas sėdi į viešbučius panašiuose pastatuose, dargi su tei
se greičiau išeiti į laisvę negu teisėjo paskirta. Apie nukentė
jusius, apvogtus, apgautus, suvedžiotus, visaip kitaip nu
skriaustus - beveik nė žodžio. Tyli tie žmogaus teisių gynė
jai, tartum jų uždavinys būtų ginti tik nusikaltėlius. Susidaro 
apverstas vaizdas: užuojauta ne nuskriaustiesiems, bet nusi
kaltėliams. Toks pažiūrų bei nuotaikų skirtingumas gana 
akivaizdus. Kažkas panašaus darosi ir valstybiniu mastu. 
Štai ir mūsų nuskriaustoji, apiplėšta, išniekinta Lietuva 
anuomet nesusilaukė jokio geresnio žodžio iš pasaulio tvar
kytojų - galiūnų. Tas žodis buvo išsakytas okupantams, 
kurie galiūnams tada buvo naudingi. Ne kažin kas pasikeitę 
ir dabar, nors naujų sutarčių ir garantijų užtenka. Gerai, 
kad kaimynystėje ramu. Šiaip jau didieji savanaudiškumo 
viesulai, bet kuriuo būdu ar laiku susidarę, verčia saugotis, 
kad pro neužrakintas duris neįsiskverbtų vilkai avinėlių 
kailiuose. ČS 
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Siame numeryje 
Šeimai ginti įstatymas - 2 psl. 

Pareigos keliu - 3 psl. 
Kaip jie mus vežė - 4 psl. 

Darbštumo ir talento derinys - 7, l O psl. 
Belieka atnaujinti balsus - 8 psl. 

Tris dienas ir naktis - 9 psl. 
Lietuvos piligrimai - Viduržemio jūroje - 12 psl. 

Antrasis "Eurofestivalis" - 13 psl. 

Dabartinė Lietuva: sunkmečio 
slenksčiai, politika ir lūkesčiai 

Kanados lietuvių susitikimų su Lietuvos respublikos seimo 
nariais A. Bilotaite ir dr. A. Anušausku apžvalga 

Po pokalbio Toronto Lietuvių Namuose su renginio organizatoriais ir klausytojais. 
Nuotraukoje svečiai iš Lietuvos - seimo nariai (viduryje) dr. A. Anušauskas ir A. Bilotaitė 

SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Paskutiniąją rugpjūčio sa
vaitę, Toronto Lietuvių Namų 
kultūros komisijos pakviesti 
lankėsi du Lietuvos seimo na
riai, Tėvynės sąjungos-krikš
čionių demokratų partijos na
riai dr. A Anušauskas, seimo 
valstybinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininkas, is
torikas, ilgametis Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos centro tyrimo departa
mento direktorius, 12 knygų 
apie teroro, genocido vykdy
tojų, slaptųjų tarnybų veiklą 

autorius, ir Agnė Bilotaitė, 
antikorupcijos komiteto narė. 
Abu jie, palyginti, dar nese
niai išrinkti į seimą, priklauso 
tai naujajai Lietuvos politikų 
kartai, kurie atėjo į valstybės 
svarbiausią instituciją, turė

dami politinį pasirengimą, aiš
kias etines nuostatas ir planus, 
kaip atlikti savo darbą. 

Abu seimo nariai, gana 
netradiciškai - savo lėšomis -
atvykę į Kanadą, susitiko su 
gausiausių lietuvių bendruo
menių atstovais Toronte (To
ro n to Lietuvių Namuose), 
Hamiltone (Jaunimo centre) 
ir Vasagoje. Svečiai papasa
kojo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, vyriausybės sprendi
mus ir nuostatas, kalbėjo apie 
savo konkrečius darbus seime. 

Kryptis - atsakomybė ir 
viešumas 

Agnė Bilotaitė, seimo an
tikorupcinės komisijos narė, 
kalbėjo apie savo pirmųjų me
tų patirtį seime, pastangas, 
kad būtų priimtos įstatymų 
pataisos ir papildymai, numa
tantys baudžiamąją atsako
mybę už bandymus papirkti, 

Seimo narė A. Bilotaitė (trečia iš k.) su Toronto Lietuvių Na
mų kultūros komisijos nariais (iš d.) dr. R. Slavicku, 
V. Bijūnaite ir V. Pečiukaityte 

paimti ar duoti kyšius. Lietu
voje per metus išaiškinama 
daugiau kaip 700 šios rūšies 
nusikaltimų, jų padaromi 
nuostoliai sudaro 1 bilijoną 
Lt. Kita jaunos seimo narės 
siūloma pataisa numato vals
tybės tarnautojo atsakomybę 
ir didesnes nuobaudas už dar
bo ir elgesio etikos pažeidi
mus. Lig šiol pasitaikantis 
valstybės pareigūnų nebau
džiamumas mažina pasitikėji
mą valstybės institucijomis. 

Kita svarbi problema -
_politinės kultūros ugdymas. 
Siuo metu Lietuvoje veikia 35 
partijos, neseniai susikūrė dar 
du nauji dariniai, juos sunku 
vadinti partijomis. Tai K. 
Prunskienės įsteigta Liaudies 
:eartija, kitas naujadaras -
Zemaičių partija. Visi prisi
mena, kaip prieš praėjusius 
rinkimus atsirado Tautos pri
sikėlimo partija, kurios vado
vas tapo seimo pirmininku. 
Dabar ši partija skaldosi, jos 
vadovo likimas apgailėtinas. 

Atsakomybę turi jausti ir rin
kėjai, pasirenkantys už ką bal
suoti. 

Su laiku partijų gausa 
turėtų mažėti, po paauglystės 
paprastai ateina brandos me
tas. Apmaudu, kad Lietuvos 
žiniasklaida, bent dauguma, 
nejaučia tos atsakomybės, pa
teikdama melagingą, dažnai 
užsakomą ir klaidinančią 

žmones informaciją apiesei
mo, vyriausybės darbą. 

Stabdant žurnalistinį pa
perkamumą, siūloma įstaty

mu drausti bankams ir kito
kioms verslovėms supirkti ži
niasklaidos leidinius ir pavers
ti juos neteisingos informaci
jos skleidėjais, siekti asmeni
nės žurnalistų atsakomybės 
už skleidžiamą informaciją. 

Suburta jaunųjų politikų
įvairių partijų seimo narių gru
pė sieks švaresnės, atviresnės 
politinės veiklos sklaidos, at
sakomybės už jos rezultatus. 

Nukelta į 4-ą psl. 
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m. nuo nacistinės Vokietijos 
agresijos prieš Lenkiją ir tuo 
pačiu 11 Pasaulinio karo pra
džios, Mišioms Berlyno kata
likų katedroje vadovavo vie
tos arkivyskupas kardinolas 
Georg Sterzinsky. Drauge su 
juo koncelebravo Varšuvos 
arkivyskupas Kazimierz 
Nycz, o taip pat Lenkijos ir 
Vokietijos episkopatų kon
taktinės grupės vadovai -
Bambergo vyskupas Ludwig 
Schick ir Tarnavo vyskupas 
Wiktor Skworc. Berlyne au
kotose Mišiose taip pat daly
vavo Vokietijos prezidentas 
Horst Koehler. Rugpjūčio 30 
d. Mišios už karo aukas buvo 
aukojamos ir Varšuvoje, ir 
Gdanske. 

"Marijos radijas" rug
pjūčio 30 d. šventė 5 m. veik
los jubiliejų. Visame pasau
lyje žinomas "Radio Maria" 
yra visą parą veikiantis krikš
čioniškas radijas, kurio tiks
las - per radijo transliacijas 
skleisti katalikišką mokymą. 
Kaune įsikūrė pagrindinė ra
dijo studija ir 2004 m. rug
pjūčio 30 d. pradėjo trans
liaciją. 2006 m. pabaigoje, 
spalio 12 d., duris atvėrė nau
jai įrengta radijo atstovybė 
bei nedidelė studija Vilniuje. 
"Marijos radijo" tikslai su
tampa su Bažnyčios tikslais: 
skelbti Jėzaus Kristaus išga
nymo Evangeliją ir padėti 
žmonėms gyventi Evangeli
jos dvasia. "Marijos radijuje" 
darbuojasi gausus būrys sa
vanorių. Laidų vedėjai yra 
žinomi Lietuvoje dvasinin
kai, į radijo veiklą yra įsi
traukę ir pasauliečių, tarp 
kurių - interneto dienraščio 
www.bernardinai.lt vyr. re
daktorius dr. Andrius N avic
kas, filosofas Darius Chmie
liauskas, prof. Zigmas Zin
kevičius bei kiti. Radijas išsi
laiko išimtinai iš klausytojų 
savanoriškų aukų ir užsienio 
fondų paramos. 

"Marijos radijas" girdi
mas Kaune 95.7 MHz FM, 
Klaipėdoje 106 MHz FM, 
Šiaulių m. ir apylinkėse 91.8 
MHz FM, Vilniuje ir apylinkėse 
93.1 MHz FM, Anykščių 
mieste ir apylinkėse 95 MHz 
FM. Š. m. liepos 15 d. buvo 
įvestas naujas dažnis Alytuje 
ir apylinkėse 107.4 MHz FM. 
Programa visą parą girdima ir 
per internetą iš puslapio www. 
marijosradijas.lt, kurio, kaip 
rodo statistika, klauso ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose šalyse 
gyvenantys lietuviai, ypač JAV 
ir Didžiojoje Britanijoje. 

Popiežiaus valstybės sek
retorius kard. T. Bertone po
kalbyje, paskelbtame Šv. Sos
to dienraštyje l 'Osservatore 
Romano rugpjūčio 31 d. apie 
Benedikto XVI Bažnyčios vi
ziją, apie santykį su Vatikano 
11 Susirinkimu ir Bažnyčios 
reforma tvirtino, jog popie
žius tikrai nežengia jokių 
žingsnių "atgal". Sv. Tėvas 
užmezga santykius ir juos 
vysto su hebrajizmu, islamu, 
kitomis krikščioniškomis 
konfesijomis. Bažnyčios re
forma, kurios popiežius Be
nediktas XVI trokšta, yra 
pirmiausia dvasinė: per Baž
nyčios liudijimą padaryti 
Dievą regimu ir pažįstamu 
kiekvienam. Kardinolas tei
gė, kad nuo Benedikto XVI 
pontifikato pradžios galima 
suskaičiuoti maždaug 70 
svarbių paskyrimų įvairiose 
Šventojo Sosto institucijose, 
neskaičiuojant naujų vysku
pų ar nuncijų skyrimo. Pasak 
kardinolo, Benediktas XVI 
per daugelį metų savo, kaip 
Tikėjimo doktrinos kongre
gacijos prefekto darbą gerai 
susipažino su kurijos dinami
ka, tuo pačiu išlaikydamas 
atstumą nuo tų manevrų ir 
tuščių kalbų, kurių kartais 
pasitaiko kai kuriose kurijos 
aplinkose ir kurios mažai turi 
ką bendro su meile Baž
nyčiai. 

v 

Seimai ginti įstatymas 
Š.m. birželio 26 d. seimas priėmė naują 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešo
sios informacijos poveikio įstatymo redakciją, 
kuri sukėlė nemažą sumaištį tam tikruose vi
suomenės sluoksniuose, ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Europoje. Įstatymas ir jį sekusi veiks
mų virtinė atskleidė daug kortų, parodė kokias 
vertybes gina vieni ar kiti politikai bei tai, į ką 
kreipia dėmesį aukščiausi mūsų šalies asme
nys - į mūsų tautos tradicijas, ar į Briuselį. 

Įstatymas, saugantis nepilnamečius nuo 
žalingos informacijos, galioja jau nuo 2002 m., 
keistas jis ir šįkart - buvo papildytas naujais, 
šiandieniniame pasaulyje aktualiais punktais. 
Įvairūs ginčytini draudimai galioja jau seniai. 
Naujausias įstatymo pataisymas įsigaliojo 
2006 metais. Šiemet keletas seimo narių nu
sprendė pateikti keletą papildymų, dėl vis la
biau iš Vakarų visuomenės atslenkančios por
nografinės kultūros, homoseksualų diktatūros 
ir išniekintos šeimos institucijos - per amžius 
buvusios pamatine lietuvių kultūros atrama. 
Užsimota uždrausti niekinti šeimos vertybes. 
Seimas įstatymą priėmė. Prasidėjo puolimas. 

Tam, kad įstatymas įsigaliotų, jį turėjo pa
tvirtinti kadenciją baigiantis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. Homoseksualizmo 
propagavimu užsiimančios organizacijos, ku
rias būtų palietęs šis įstatymas, pradėjo masiš
ką spaudimo veiklą prezidentui. Niekam anks
čiau neužkliuvęs įstatymas, dabar buvo pateik
tas kaip pragariškas, jaunimą suluošinti ir įka
linti tarp keturių sterilių sienų besikėsinantis 
teisės aktas. 

Įdomiausia, kad politizuotos homoseksua
lus remiančios organizacijos pradėjo vienyti 
daugybę kitų judėjimų prezidento spaudimui, 
argumentuodamos tik įvairiais pašaliniais 
įstatymo punktais (kurie, nors galioja jau nuo 
2006 metų ir seniau, buvo prisiminti tik dabar). 
Tai daroma tam, kad būtų nuslėptas esminis 
"šaršalo" tikslas. Gaila, kad homoseksualai 
neturi drąsos atvirai išsakyti savo pozicijos, o 
dangstosi tuo, jog neva rūpinasi jaunimu. Pa
brėžiami ne tie punktai, kurie iš tikro nepatin
ka šiems asmenims, o įvairūs pašaliniai, seniai 
galiojantys punktai. Dangstydami (ar bijodami 
parodyti) tikruosius ketinimus, homoseksua
lai surinko nemažą sąrašą Lietuvos organiza
cijų, raginančių prezidentą vetuoti šį įstatymą. 
Į jų žaidimus įsitraukė ir tokios organizacijos 
kaip Lietuvos studentų sąjunga (nors pats esu 
studentas, niekas manęs apie tai neinformavo). 

Visai kita gaidele buvo kreiptasi į užsienį. 
Atvirai ir aiškiai - Lietuvoje per mažai meilės 
homoseksualams. Priverskite lietuvius mus 
mylėti! Įvairios tarptautinės homoseksualų 

organizacijos pradėjo visais varpais skambinti 
tuos pačius šūkius "žmogaus teisės", "toleran
cija" ir t. t. Psichozė apogėjų turėjo pasiekti 
birželio 25 d. mitingu prie LR Prezidentūros. 
Jo metu turėjo būti galutinai atsiskaityta už 
poros savaičių agitacinį darbą, ieškant "stogo" 
užsienyje ir paramos Lietuvoje. 

Penktadienio rytą susitikome su keliais 
draugais ir patraukėme Prezidentūros link. 
Susirinkome pareikšti savo pilietinės pozicijos 
- raginome prezidentą pritarti įstatymui, gi
nančiam lietuviams įprastą šeimą. Pasidarėme 

plakatų ir, kadangi buvome tik šešiese, nepa
žeisdami jokių įstatymų išsidėstėme priešais 
demonstrantus, siekusius jog įstatymas nebūtų 
priimtas. O iš viso kontramitingo dalyvių susi
rinko beveik tiek pat, kiek ir mitinguotojų, -
apie 40 asmenų. Tui buvo keleto skirtingų or
ganizacijų atstovai, pavieniai asmenys. Buvo 
ten ir "murzininkų", buvo ir "Doros ir tautos 
sąšaukos" atstovų, buvo ir "skinhedų". 

Visi surengė nedideles, tarpusavyje nesu
derintas veiklas, kurioms nereikia specialaus 
leidimo. To nesuprato ar nenorėjo suprasti 
Tolerantiško jaunimo dr-jos vadas Artūras 
Rudomanskis, kuris bandė sabotuoti Kovo 11-
osios legalias patriotų eitynes, rėkaudamas ir 
provokuodamas neramumus, tačiau po penk
tadienio mitingo pareiškęs, jog neatmeta gali
mybės kreiptis į teisėsaugą dėl asmenų, palai
kančių "anti-propagandinį" įstatymo punktą, 
dalyvavimo mitinge. 

Valandą užtrukusį mitingą prižiūrėjo pora 
dešimčių pareigūnų, jokių incidentų nebuvo. 
Mitingo rengėjai, pasisakantys prieš, jų many
mu, "homofobišką" įstatymą, įteikė preziden
tui rezoliuciją, kurioje raginama vetuoti įsta
tymą. Mitingo pabaigoje buvo surengtas kon
certas. Mitingui pasibaigus abi pusės išsiskirstė 
laukti prezidento Valdo Adamkaus sprendimo 
- pasirašyti įstatymą ar jį vetuoti. Deja, kaden
ciją bebaigiantis prezidentas eilinį kartą darė 
taip, kaip populiaru Vakaruose, - įstatymą jis 
vetavo. Prezidentas taip aiškino savo sprendi
mą: "Valstybės vadovas atkreipia dėmesį, kad 
kriterijai, kuriais remiantis viešoji informacija 
yra laikoma darančia neigiamą poveikį, yra 
suformuluoti abstrakčiai ir neaiškiai, todėl iš 
esmės beveik visa viešoji informacija gali būti 
pripažinta darančia neigiamą poveikį nepilna
mečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam 
ar doroviniam vystymuisi (pvz., sukelianti bai
mę ar siaubą, paniekinanti šeimos vertybes, 
skatinanti fizinio pasyvumo įpročius ir kt.)". 

Neužkirtęs kelio ir lietuvių tautą smau
giančiai "Leo Lt" aferai, Valdas Adamkus šį
kart pasielgė labai veidmainiškai. Būtent jis 
yra palaiminęs ankstesnius įstatymo projektus 
su punktais ("sukelianti baimę ar siaubą"), 
kuriuos dabar vadina abstrakčiais ir neaiš
kiais. Tad įstatymas vetuotas ne dėl jų, o dėl 
spaudimo iš ES ir kitų organizacijų, ką ir 
derėjo atvirai pripažinti. 

Belieka džiaugtis, kad seimo dauguma ir 
antrukart patvirtino įstatymą. Tik dvylika par
lamentarų balsavo prieš. Atsimenant, kad Ka
talikiškos šeimos sampratą Konstituciniam 
teismui apskundė net 36 parlamentarai, tai 
šiandienos "sex-revoliucionieri?" dvyliktukas 
- akivaizdi pažanga. Tauta įvertino "nužydrė
jusius" parlamentarus ir jų nebeišrinko. Tie 
12 pateko seiman tik per partinius sąrašus. 

Taigi, argi nevertėtų peržiūrėti rinkimų 
įstatymo ir panaikinti iš jo partinius sąrašus? 
Juo labiau, kad jų Konstitucijoje nėra! Taigi 
sąrašiniai parlamentarai - neteisėti! Va, jie ir 
daro daugiausia blogo, nes nereikia niekam 
atsiskaityti, o tik laiku ir vietoje į partinę dūdą 
papūsti... (Straipsnis sutrumpintas. Red.) 

Edmundas Girskis, Lietuva 

Vincas Kolyčius su br. Linu prie pranciškonų vienuolyno netoli Kryžių kalno Ntr. V. Kolyčiaus 



Prezidentė D. Grybauskaitė susitikime su Lietuvos jaunimo organizacijų vadovais 
Ntr. iš Lietuvos seimo tinklalapio 

Pareigos keliu 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Pagarbiai pavydžiu "Bal
tijos kelio" grandinės gran
dims to jausmo, kurį Lietuvos 
istorijos vieną iš lemiamų va
landų metu galėjo pajusti, iš 
tikrųjų - negalėjo nepajusti, 
rankomis susikibusi mūsų tau
tos dalis. Mielos grandys ir 
grandelės! Su meile pavydžiu 
kiekvienam iš jūsų - nuo jau
niausio iki vyriausio, pavydžiu 
to momento jausmo, gal net 
lyg fizinio nuo žemės pakili
mo, jausmo. Stovėdami ranka 
- rankon, o kai kur - petys į 
petį, jūs ryžtingai atstatėte 
krūtines prieš Rytų globalisti
nį okupantą. Tuo pat metu iš
didžiu žvilgsniu skrodėte "At
lanto chartos" Didžiojo Melo 
miglose Lietuvą, pasaulinės 
valdžios kūrimo partneriui 
išdavusių, Vakarų vadų besą
žininę dvasią. 

Didžiuokitės, Sesės ir Bro
liai, savimi. Tačiau ypač didžiuo
kitės sava tauta, sava Tėvyne 
Lietuva. Lietuvos žemės syvai, 
tūkstantmečiais išlaikė kovin
gais Lietuvos dvasios ir kardo 
karius. Didžiuokitės sava tau
ta, nepaniekindami kitų. "Bal
tijos kelias" suteikia tampa
grindą. Visais istoriniais mo
mentais tie kariai - Didvyriai 
ir Didmoterės - atsiliepė į 
patriotinio šauklio trimito 
garsus ir atsistojo ton vieton, 
kurią Tėvynės Pirštas nurodė. 
Tokiose istorinėse akimirkose 
nebuvo, ir šiandien neturėtų 
būti, kalbų apie "žmogaus tei
ses". Mūsų istorijoje pirmavo, 
ir tolia~ turi pirmauti, P AREI
GA TEVYNEI. 

Pareiga Tėvynei išrikiavo 
Lietuvos raitelius Juodosios 
jūros pakrantėje, Saulės mū
šio laukuose ir Žalgiryje. Ji 
subūrė mirtininkus Pilėnuose 
ir partizanų bunkeriuose. Pa
reiga Tėvynei uždėjo ant Lie
tuvos vadų Europos nuo mon
golų gynėjų šarvus didžiausia
me Europos valstybių vadų 
suvažiavime Lucko pilyje. Tą 
suvažiavimą galima pavadinti 
šių dienų NATO užuomazga. 
Tik daug gausesniu atstovais, 
negu šių dienų NATO suvažia
vimai. Todėl ir jūs, Baltijos 
grandinės grandys ir grande
lės, didžiuokitės savos tautos 
istorija, kuri "Baltijos kelio" 
dalyvius pastatė ant tvirto 
Lietuvos kovotojų žygių su~ 

trypto patriotinio kelio mūsų 
kartos kovotojams žygiuoti. 

Pareiga Tėvynei sujungė 
sukilėlius prieš carą Platerytės 
pulke, kaip ir sukilėlius prieš 
raudonąjį carizmą 1941 m. Tas 
pats pareigos trimitas pakėlė 
jaunus lietuvius įstoti į sava
norių kovotojų eiles kovai už 
Ne priklausomą Vasario 16-
osios Lietuvą. Tie savanoriai, 
kaip ir jūs šiandien, atsisukę į 
istorijos horizontus, galėjo di
džiuotis esą lietuviai. 

Pareigos jausmas nukrei
pė lietuvius į pogrindinę veik
lą pirmosios ir antrosios sovie
tinės okupacijos ir nacinės 
okupacijos metais. Pareigos 
Tėvynei trimito šaukimui at
siliepė Lietuvos Vietinės rink
tinės ir Tėvynės apsaugos 
rinktinės kariai. Spalio 7 dieną 
minėsime TAR veik beginklių 
vyrų bandymą pastoti kelią 
antrosios sovietų invazijos 
tankams. Ypač dar vis pasigen
dantieji to "bent vieno kraujo 
lašo", turės progą padėti gėlių 
puokštę prie Sedos kautynėse 
žuvusių 100 karių bendro ka
po Sedos kapinėse. Prieš 65 
metus jie praliejo ne vieną la
šą, o visą savo jaunystės krau
ją, atlikę Aukščiausią pareigą 
Tėvynei. 

Laimei juos ir visus seno
sios ir naujausios istorijos ko
votojus už Tėvynę, visus Did
vyrius ir Didmoteres, dardi
desne auka pagerbė epochi
niai Bunkerių Lietuvos parti
zanai. O pastaruosius, Parei
gos trimitų pašaukti, savo Di-

džiąja Auka ir beginkle narsa 
pagerbė už Kovo 11-osios, Ne
priklausomą Lietuvą kovoję 
tautiečiai. Jie krūtines prieš 
ginklus atstatė prie Seimo ir 
Spaudos rūmų, prie Televizi
jos bokšto, visur, kur jų reikė
jo. Tai darė, tarp kitko, ir atsi
remdami į "Baltijos kelio" 
dvasinį mūrą. 

Kova tebesitęsia. Net ir 
užsitarnavusieji Didvyrio ar 
Didmoterės vardą neturi tei
sės nuleisti kovos kardo. Jų 
našta dviguba: atlikti savą ir 
žuvusių bendražygių pareigą. 
Anot šviesios atminties kun. 
Stasio Ylos, "kas liaujasi ko
vojęs - miršta". 

Tad jo vardu drįstu "Bal
tijos kelio" sukakties proga 
kreiptis į tautiečius su prašy
mu: nemirkite, anot kun!go 
Ylos, paliaudami kovoti. Za
dinkime "mirusius" - vaikš
čiojančius lavonus, prisikelti 
kovai. 

Net statydami naujus pa
minklus ar nulenkdami galvą 
prieš žuvusius prie senų pa
minklų, nueinant nuo jų at
sukdami jiems nugarą, neat
sukime nugaros Lietuvos ko
vų istorijai, tuo pačiu PAREI
GAI TEVYNEI. Mūsų širdis 
ir dvasias mato kovose žuvu
sių lietuvių vėlės. Mūsų žo
džius su mūsų darbais lygina 
mus stebintis jaunimas. Gal 
galima gražiomis kalbomis, 
be pasiaukojančios veiklos, 
apgauti vyresniąją kartą. Ta
čiau vargu, ar kam pasiseka 
tuo būdu apgauti jaunimą. 

Baltijos kelias 1989 rugpjūčio 23 d. - akimirkos tada, kai visi 
buvome kartu Ntr. iš archyvo 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
BJVTveikla 

Rugsėjo 8 d. įvyko pir
masis Baltijos jūros valsty
bių tarybos (BJVT) Vyres
niųjų pareigūnų komiteto 
(VPK) posėdis, kuriame ap
tarti aktualiausi tolesnės or
ganizacijos veiklos klausi
mai ir jai pirmininkaujančios 
Lietuvos iškelti pirmumai. 
Posėdžiui vadovavo BJVT 
VPK pirmininkas ambasa
dorius Neris Germanas. 

Komiteto nariai disku
tavo apie Europos sąjungos 
strategijos Baltijos jūros 
regionui įtaką organizacijos 
veiklai ir tolesnius veiksmus 
prisidedant prie šios strate
gijos praktinio įgyvendini
mo. Taip pat aptartos veik
los ekonominio bendradar
biavimo srityje perspek
tyvos. Buvo pabrėžta būti
nybė užbaigti BJVT refor
mą, po kurios organizacija 
taptų pragmatiškesnė ir la
biau orientuota įgyvendinti 
konkrečius projektus. BJVT 
Lietuva pirmininkauja nuo 
šių metų liepos iki 2010 m. 
birželio. 

Svarbiausi Lietuvos pir
mininkavimo organizacijai 
numatyti darbai yra atnauji
nimų skatinimas, bendradar
biavimas per sienas, švarios 
ir saugios Baltijos jūros 
regiono aplinkos puoselėji
mas. Baltijos jūros valstybių 
taryba įkurta 1992 metais. 
Siuo metu jai priklauso 11 
valstybių: Danija, Estija, Is
landija, Latvija, Lenkija, 
Lietuva, ~orvegija, Rusija, 
Suomija, Svedija ir Vokie
tija. Tarybos veikloje daly
vauja ir Europos komisija. 

Premjeras Suomijoje 
Lietuvos ir Suomijos vy

riausybių vadovai rugsėjo 9 
d. susitiko Helsinkyje. Ap
tardami ekonominio sunk
mečio įveikimo strategijas 
premjerai Andrius Kubilius 
ir Matti Vanhanen sutarė 
kad reikia turėti ne tik kiek~ 
vienai šaliai savo atskirą 
strategiją, bet ir koordinuotą 
Europos sąjungos (ES) bei 
intensyvesnio dvišalio bend
radarbiavimo politiką. 

Ministeriai pirmininkai 
taip pat aptarė aktualius ES 
klausimus, sudėtingą Lisa
bonos sutarties įgyvendini
mą, kuris priklausys nuo Ai
rijos referendumo rezultatų. 
Pokalbyje daug dėmesio 
skirta Rytų partnerystės pro
gramai, Gudijos dalyvavimui 
šioje programoje, santy
kiams su Rusija. 

Susitikimo metu aptarti 
ir energetinio saugumo klau
simai. Suomijos premjeras 
M. Vanhanenas pasidalijo 
savo šalies patirtimi statant 
naują atominę elektrinę. 

Finansai tvirtėja 
VFinansų ministerė Ingri

da Simonytė teigia, kad Lie
tuvos ekonomikoje jau ma-

tosi stabilizavimosi ženklų, 
tačiau tai valstybės ar socia
linio draudimo biudžeto pa
stovumui atsilieps tik po ke
lerių metų. l. Šimonytė siūlo 
nesureikšminti tarptautinių 
organizacijų rodiklių, ku
riuose atsispindi Lietuvos 
konkurencingumas, bet tyri
mų informaciją panaudoti 
šalies problemoms spręsti. 

Lietuva Pasaulio ekono
mikos forumo (WEF) suda
romame šalių konkurencin
gumo rodiklyje nukrito 9 
pozicijomis. 2009-2010 m. 
Lietuva užėmė 53-iąją vietą, 
o 2008-2009 - 44-ąją. l. Ši
monytė pabrėžė, kad Lietu
vos būklė nesiskiria nuo kitų 
valstybių. Smulkesni rodik
liai, sudarantys didžiuosius, 
rodo atsigavimo bei stabili
zavimosi ženklus. Jos teigimu, 
šių metų biudžeto deficitas 
sieks ne mažiau kaip 8%. 

Rudens sesija 

Rugsėjo 10 d. prasidėjo 
šios kadencijos seimo III 
(rudens) sesiją. Sesijos dar
bų programos projekte -
apie 450 teisės aktų pro
jektų. Svarbiausių teisės ak
tų projektų sąraše pirmuoju 
punktu įrašytas Lietuvos 
respublikos 2010 m. valsty
bės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymo pro
jektas. Tarp svarbesnių dar
botvarkės klausimų - įstaty
mų projektai, susiję su so
cialinio draudimo ir kitų so
cialinių išmokų peržiūra, at
sižvelgiant į valstybės finan
sų būklę. 

Vyriausybės parengtuo
se projektuose siūloma 2% 
padidinti socialinio drau
dimo įmokų tarifą ir suma
žinti senatvės ir netekto 
darbingumo pensijas, apsau
gant mažiausias pensijas 
gaunančius asmenis (pagrin
dinę pensijos dalį padidinti 
nuo 110% iki 120% pagr. 
pensijos ir įvesti pensijos iki 
600 litų nemažinimo tai
syklę); sutvarkyti pensijų 
mažinimą dirbantiems pen
sininkams priklausomai nuo 
jų gaunamų pajamų; nukelti 
nemokėtų pensijų sumų iš
mokėjimo terminą; suma
žinti motinystės (tėvystės) 
pašalpos dydžius; nustatyti 
jos mokėjimo tvarką dirban
tiems ar gaunantiems autori
nį atlyginimą. Vyriausybė 
numato taip pat mažinti iš 
valstybės biudžeto mokamų 
valstybinių pensijų ir rentų 
dydžius. 

Vyriausybės pateiktame 
atskirame sąraše yra 130 pir
menybinių teisės aktų pro
jektų, kurie skirti stabilizuoti 
valstybės finansus, sparčiau 
įgyvendinti Saulėlydžio ko
misijos reformas, tobulinti 
verslo sąlygas ir pasirengti Ig
nalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimui. 
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Dabartinė Lietuva: sunkmečio slenksčiai, 
politika ir lūkesčiai 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Išbandymq metai seimui 
ir visuomenei 

Tuip dabartinę Lietuvos 
padėtį apibūdino dr. Arvydas 
Anušauskas, seimo valstybi
nio saugumo ir gynybos komi
teto pirmininkas. Jis pabrėžė, 
kad dabartinė vyriausybė, tik 
prieš 9 mėn. perėmusi valdžią, 
atrado prieš tai buvusios G. 
Kirkilo vyriausybės varganą 
palikimą -visiškai tuščią vals
tybės ir Sodros iždą, daug ne
veikiančių įstatymų ir jokių 
pranašų neišpranašautą pa
saulinę krizę. Tie naktiniai 
seimo posėdžiai buvo būtini, 
kad užtikrintų valstybės veik
los ir įsipareigojimų visuome
nei tęstinumą. Vyriausybė su
gebėjo tai padaryti, atkūrusi 
1,5 bilijono Lt iždą, 1 bilijoną 
Lt paskolinusi Sodra~ kad ne
nukentėtų socialiai pažeidži
ami gyventoj ai. 

Antras svarbus darbas -
energetikos problemų spren
dimas. Nors ir nebuvo palan
kiai sutiktas sumanymas-nuo 
ūkio ministerijos atskirti ener
getikos padalinį, įsteigiant at
skirą ministeriją, jis buvo 
veiksmingas. Jau pajudinti už
delsti darbai ir sprendimai, 
ypač tie, kuriuos ir anksčiau 
buvo galima padaryti be dide
lių pastangų. Tui naujų vidaus 
linijų statyba, remontas ir kt. 
Kodėl jie nebuvo daromi 
anksčiau, sunku pasakyti; per 
visą dešimtmetį bendroji Lie
tuvos ekonomika, 60% pri
klausiusi nuo Sovietų Sąjun
gos, šią priklausomybę suma
žino iki 20%. O su energetikos 
ūkiu atsitiko atvirkščiai-prik
lausomybė nuo Rusijos ener
gijos tiekėjo Gaz]!rom ne ma
žėjo, bet didėjo. Siandien ieš
koma išeičių, bet nėra lengva 
įveikti pasipriešinimą ir visą 
sąmoningai padarytą painia
vą. Šioje srityje svarbu suma
žinti priklausomybę nuo vieno 
energijos tiekėjo. 

Dabartinę Lietuvos padė
tį lygindamas su kaimynine 
Latvija, seimo narys pabrėžė, 
kad Lietuvos koalicinė vyriau
sybė, sumažinusi valdymo ir 
kitas išlaidas ir padariusi kitų 
nepopuliarių sprendimų, su
gebėjo bent sustabdyti smuki-

mą, skolindamasi tiek, kiek 
būtų pajėgi grąžinti. Latvijai 
teko skolintis ir prarasti sava
rankiškų ekonominių spren
dimų ir veiksmų laisvę. Lietu
va dabar gyvena pagal 2005 
m. pajamas, pagal išlaidas -
2007 m. lygyje. Išlaidas dar 
teks riboti, mažinant valdi
ninkų skaičių ir atlyginimus, 
pašalpas, netgi pensijas ir ki
tas išmokas. Suvaržymai būti
ni, bet jie neturėtų būti tokie 
skaudūs kaip kaimyninėje 
Latvijoje. 

Seimo narys išsamiai pa
aiškino apie Lietuvos saugu-

ir kitos, daugiau vidinės grės
mės. Valstybės gynybos pajė
gos, krašto apsauga dar pri
klauso nuo valdančiosios par
tijos požiūrio ir vertybių: kei
čiantis joms, keičiasi požiūris 
į valstybės saugumą. Juk netgi 
buvo tvirtinama, kad NATO 
narystė nereikalinga, suma
žintos išlaidos gynybai ir sau
gumui, dabar jos vos ne ma
žiausios Europoje. Dar yra 
problemų su vidaus saugumo 
tarnybomis. Jos tiesiog buvo 
dirbtinai supriešintos su sei
mu, įvairūs tyrimai, nereika
lingos ir ne visada tikslios in-

tirti ir galimą pagalbą, konsu
latų darbo kultūra. Buvo kal
bėta apie priemones, maži
nant papirkinėjimą ir sukčia
vimus, žiniasklaidos neobjek
tyvumą ir paperkamumą, su
pažindinta su naujais archyvi
niais atradimais ir įrodymais 
garsiojoje Li.etūldo byloje. 

Atsakydami į klausimą 
apie rinkimus pagal sąrašus, 
seimo nariai tikino, kad šiuo 
metu daugiapartinė sistema 
nėra tobula, bet geresnės nė
ra. Ji padeda ugdyti partijas. 
Jeigu nebūtų partijų sąrašų 
rinkimams i seimą ir savival-

Kretingos sto-,.yklavieUje prie Lietuvos žem~lapio (iš k.) A. Vaioūnien~ J. Kurai~-Lasien~ 
Lietuvos seimo nariai dr. A. Anušauskas ir A. Bilotaitė, šalia torontiečiai V. Bijūnaitė ir 
V. Kulnys 

mo ir gynybos pajėgų padėtį. 
Jis nuoširdžiai pasidžiaugė 
lietuvių spec. padaliniu, tar
naujančiu Afganistane, Kan
daharo rajone. Lietuvos kariai 
gerai parengti ir tinkamai ap
rūpinti, pavyzdingai ir be 
nuostolių atlieka savo įsipa
reigojimus tarptautinei bend
rijai. Tučiau valstybės saugu
mas - tai ne vien gynybos pa
jėgos ar krašto apsauga. Sau
gumas apima visas visuome
nės gyvenimo sritis, tai dau
giareikšmė sąvoka. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad sunku įsivaiz
duoti kokią nors didelę kari
nę grėsmę valstybei. Lietuva, 
įgyvendinusi svarbiausius savo 
saugumo strategijos uždavi
nius ir tapusi NATO nare, ap
draudė savo ateitį. Tučiau yra 

formacijos sklaida atėmė 
daug laiko ir energijos, ati
traukė nuo tiesioginės veik
los. Tunka gaivinti priimtus, 
bet neveikiančius įstatymus, 
priversti ar mokyti paklusti 
parlamentinei kontrolei, atsi
skaitomumui. 

Susitikime buvo aiškinta
si, kaip atgaivinti Lietuvos že
mės ūkį, kaip mažinti valdi
ninkų skaičių ir jų privilegijas, 
didinti seimo narių drausmin
gumą ir atsakomybę balsuo
jant. 

Klausytojus pirmiausia 
domino dvigubos pilietybės 
problema ir jos sprendimai, 
partijų veikla ir rinkimai pagal 
sąrašus, mažas pasitikėjimas 
seimu ir savivaldybėmis, nei
giamas požiūris i išeivijos pa-

dybes, ten pakliūtų žmonių, 
gebančių papirkti rinkėjus pa
žadais ar dar kuo nors ir pasi
naudoti valstybės institucijo
mis savo tikslams. O dabar 
paprastai sąraše įrašoma dau
giau kandidatų nei vietų, vadi
nasi, netgi iš to sąrašo galima 
atsirinkti tai, kas priimtiniau
sia. Blogai, kad partijos daž
nai beveik nesiskiria viena 
nuo kitos, partijos vadovas 
pakeičia ideologiją. Jei žlunga 
vadovas, dažniausiai žlunga 
partija, kaip atsitiko su A Va
linsku. Kaip pabrėžė A Bilo
taitė, politologijos specialistė, 
svarbiausia - stiprinti partijų 
ideologinių vertybių nuosta
tas, o rinkėjams išaiškinti skir
tumus tarp jų. Rinkėjai turi 
suprasti savo atsakomybę ir 
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galimybę pasirinkti, tada būtų 
mažiau nusivylimų. Atsakyda
ma į dr. R. Slavicko klausimą 
apie Lietuvos valstybingumo 
stiprinimo kryptis, jas nusakė 
taip: artimiausiais metais 
svarbu įveikti ekonominį 
sunkmetį ir jo padarinius. 
Tolesnis uždavinys - siekti, 
kad gyvenimo lygiu, saugumo 
srityje ir demokratinių institu
cijų plėtra Lietuva susilygintų 
su kitomis Europos sąjungos 
valstybėmis. 

Pasitikijimas ir pagarba 
stiprintų ryšius 

Susitikimuose svečiai ne 
tik atsakė į klausimus, išklau
sė pasiūlymų, bet kartu bandė 
atrasti Lietuvos ir lietuvių iš
eivijos tolesnio bendravimo 
kelius. Daugiausia klausimų 
buvo dėl teisės turėti dvigubą 
pilietybę. Abu svečiai atsakė 
nematantys kliūčių atrasti 
visiems priimtiną sprendimą, 
pabrėždami prigimtinę teisę 
būti Lietuvos piliečiu. 

KLB pirmininkė Joana 
Kuraitė-Lasienė, priminda
ma, kad 3 Kanados lietuvių 
bendruomenės atstovai yra 
seimo išeivijos reikalų komisi
joje, apgailestavo, kad ne vi
sada išklausoma išeivijos nuo
monė ar pasiūlymai, nes tai 
esą ne europietiška patirtis; 
neįvertinami užsienio lietuvių 
padaryti darbai ir galima pa
galba Lietuvai, neišnaudoja
mos galimybės, stiprinant 
abipusius ryšius. Visi sutiko, 
kad reikia išsamesnės infor
macijos apie išeivijos veiklą ir 
padaromus darbus. 

Paskutinį vakarą susitiki
me su Turonto lietuvių bend
ruomenės atstovais buvo ap
tarta pageidaujama Lietuvos 
pagalba, stiprinant lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje, ieškant 
naujų ryšių ir galimybių bend
rauti, kurti bendrus projektus 
pagal profesijas ar veiklos sri
tis. Kanados patirtis, stipri
nant viešumą, demokratinio 
valdymo stilių, savanorystės 
tradicijas ar palaikant viešąją 
tvarką, galėtų būti naudinga 
Lietuvos visuomenei, o išeivi
jos lietuviams padėtų išlaikyti 
ryšius su savo kultūra, stiprinti 
lietuvišką savimonę. 

(Ntrs. V. Bijūnaitės) 
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Kaip jie vežė mus sušaudyti 
Tai buvo 1941 metų birže- melyje turėjo kepyklą. Jiems ręs į daboklę, tik nuvarydavau 

lio 24 d. (Joninės). Mano bro- mus apsupus, išbėgo iš namo už miestelio ir liepdavau eiti 
lis su šeima buvo atvykęs iš mano ir brolio žmonos suvel- namo. Visuomet paklausyda
Šiaulių miesto, pasitraukęs iš tais plaukais; mat jie mušė vo ir negrįždavo atgal. Gleze
ten, kol praeis karo audra. Aš moteris ir tampė už plaukų ir riui su Baginsku pasitarus, jie 
gyvenau Šiaulių apskr., Žei- vaikams grąsindami, kad pa- liepė mums lipti atgal į auto
melio miestelyje, tarnavau po- sakytų, kur mes pasislėpėm. busą, ir važiavom perėjimo 
licijoj. Gyvendamas Žeimely- Turp tų atvykusių mus suimti punkto link. Atvažiavus Gle
je buvau susidraugavęs su pažinau dar vieną - Blaves- zeris nuėjo į raštinę. Gal po 

Paminklas trėmimo 60-mečiui atminti Lietuvos atgimimo ąžuolyne, Ožkabaliuose, Vilkaviškio 
rajone 

stambiu latvių kilmės ūkinin
ku, pavarde Ukienieks J anis, 
80 ha žemės savininku. Tą 
dieną jis pasikvietė mane ir 
mano brolį su šeimomis pas 
save atšvęsti Joninių, nes 
kiekvienais metais pas jį švęs
davome jo vardines. Jo ūkis 
nuo miestelio buvo netoli, gal 
apie du kilometrus. Tun mums 
besišnekučiuojant, atvažiavo 
dviračiu jaunas vyrukas iš 
Žeimelio (pavardės neprisi
menu) ir pranešė mums, kad 
pasitrauktume iš namų, nes 
milicija atvažiuos mus suimti. 
Mes, padėkoję jam už įspėji
mą, vyrai nutarėm pasitraukti 
į mišką, gal apie pusę km nuo 
sodybos. 

Būnant miško pakraštyje, 
gal po valandos pastebėjom 
nuo Žeimelio pusės važiuo
jantį autobusą sodybos link. 
Autobusui privažiavus prie 
sodybos, pradėjo lipti šautu
vais apsiginklavę, suskaitėm 
apie septynis. Nežinojom, ką 
bedaryti, kai tuojau išgirdom 
moterų ir vaikų klyksmus. 
'Ihnnpai pasitarę, nutarėm ei
ti ir pasiduoti. Tik mums pri
artėjus prie sodybos, išbėgo 
apsiginklavę vyriškiai rėkdami 
ir įsakydami mums iškelti ran
kas ir stovėti vietoje. Thrp šių 
vyriškių pažinau žydą Glezerį, 
Zeimelio vykdomojo komite
to pirmininką, turėjusį Žei
melyje kirpyklą, ir žydą Ba
ginską, Žeimelio komunistų 
partijos sekretorių; tėvai Žei-

čiūną, kuris buvo labai komu
nistuoj antis dar prieš karą. 
Daugiau iš buvusių neat
pažinau. lluputį jiems pasi
tarus ir kitiems mus kolio
jančius smetoninkais, fašis
tais, liepė lipti į autobusą, o 
moteris nuvarė į namą. Suli
pus mums į autobusą, pradėjo 
klausinėti, kur padėjom gink
lus. Aš paaiškinau, jog mes 
jokių ginklų neturim, o tuos, 
kuriuos turėjau tarnaudamas 
eolicijoj, jau buvau perdavęs 
Zeimelio milicijai. 

Atvežė į miestelį prie mi
licijos, į autobusą atnešė kelis 
kastuvus ir šoferiui liepė va
žiuoti Bauskės link, Latvijos 
pasienio. Atvažiavus netoli 
pasienio būstinės, miške liepė 
mums pasiėmus kastuvus lipti 
iš autobuso. Išlipus iš autobu
so, Glezeris ir Baginskas varė 
mus į mišką toliau nuo vieške
lio, nes vieškeliu važiavo ark
liais nemažai pabėgėlių. Aš 
pradėjau protestuoti, jog į 
mišką neisim- jeigu norit, tai 
šaudykit čia vietoje. Neperto
liausiai nuo šios vietos buvo 
Latvijos sienos perėjimo 

punktas, kuriame buvo baro 
viršininkas vietinis Žeimelio 
rusas, pavarde Krasnovas. Jis 
turėjo prie Žeimelio kelis ak
rus žemės ir daug vaikų. Kai 
būdavo žeimely turgūs, tai jis 
gerokai išgerdavo ir mėgdavo 
labai garsiai dainuoti. Aš, pri
žiūrėdamas miestely tvarką, 
niekuomet jo nebuvau užda-
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penkių minučių ateina su 
Krasnovu. Šis kreipiasi į mane 
rusiškai, klausdamas, kodėl aš 
veikiu prieš jų santvarką. Ne
žinau kieno įsakymu pradėjo 
daryti pas mus kratą. Darant 
kratą pas brolį rado švarko 
kišenėje svastiką. Jam darbo
vietėje kažkas rodė, kaip plė
šiant sulenktą popieriaus lapą 
pasidaro svastika. Na, šito už
teko jiems, abu pradėjo rėkti, 
vadindami mus fašistais. Bro
lis ir mano draugas Ukienieks 
pradėjo verkti. Baro viršinin
kas Krasnovas paėmė tą po
pierėlį ir nuėjo į raštinę. Pra
ėjus gal 15 minučių, jis atbėgo 
ir liepė Glezeriui mus paleisti, 
grąžinant visą pagrobtą turtą. 
Kiti atvykusieji mus suimti pa
darė kratą pas tą ūkininką. 
Paėmė vežimą su arkliais, su
sidėjo ką rado geresnio, dvi
ratį, maišus cukraus, rūkytų 
lašinių paltis ir lapių kailius. 
Jis buvo mėgėjas medžioti, tai 
turėjo daug kailių. Nebežino
jom, kaip jam padėkoti už mū
sų gyvybes. Aš sėdau ant dvi
račio, o brolis su draugu sėdo 
į vežimą. Važiuojant namo per 
miestelį, žmonės stovėdami 
ant šaligatvių sveikino mus. 
Grįžę į ūkį radome apsiverku
sias moteris. Pamačiusios mus 
vėl pradėjo verkti iš džiaugsmo. 

Niekuomet nebuvau nie
kam blogo padaręs. Atvažia
vęs į Žeimelį tarnybai buvau 
laikinai apsigyvenęs pas Ba
ginską, nes ji pažinojau iš ka
riuomenės laikų - abu tarna
vom vienoj kuopoj, 8-ajame 
pulke Gubernijoj. Gyvenda
mas pas juos daug kartų bu
vau įspėjęs ~ėl švaros kepyk
loje, kai iš Siaulių atvykdavo 
inspektorius. Praėjus frontui 
viskas aprimo, ir vietiniams 
komunistams pradėjo atimi
nėti nekilnojamą turtą. Pagal 
mano parodymą, Krasnovo 
žmonai su vaikais leido toliau 
gyventi jų ūkelyje. 

M. Pranevičius 
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Sujungti mokesčiai 
Nuo 2010 m liepos l d. 

Ontario gyventojai vietoje 
dviejų - federacinio ir pro
vincijos pardavimo mokes
čio turės vieną. Pagal Onta
rio provincijos vyriausybės 
nutarimą sujungtas federa
cinės ir provincijos mokestis 
(Harmonized Sales Thx arba 
HST) sieks 13%. Tikimasi, 
kad toks mokestis skatins 
smulkųjį verslą, tačiau eili
niai gyventojai neišvengia
mai patirs kai kuriuos kainų 
padidėjimus. Federacinė vy
riausybė palieka vietinės val
džios pasirinkimui sulyginti 
ar nesulyginti valstybės (5%) 
ir provincijos (8%) mokes
čius į vieną. 

Kanados ministeris pir
mininkas po G-8 pasitarimo 
Aquiloje (Italija) gavo pačią 
vertingiausią dovaną. Jam 
padovanota pati pirmoji iš 
labai nedidelės serijos (33) 
leidinių knyga. Thi marmuro 
viršeliais albumas apie įžy
maus Italijos skulptoriaus 
A. Canova kūrybą. Jis įkai
notas beveik pusę milijono 
dol. Pagal Kanados įstaty
mus, dovana valstybės vado
vams ar atstovams, branges
nė nei 1,000 dol., yra valsty
bės nuosavybė. Pagal tradi
ciją pasitarimų šeimininkai 
svečiams įteikia suvenyrus, 
tačiau jų vertė daugiau sim
bolinė. 

Rinkiminės nuotaikos 
jaučiamos Kvebeko provin
cijos televizijos ekrane. Li
beralų partija nauja reklama 
atsako į konservatorių anks
tesnį skelbimą, kurį parodo 
M. Ignatieff kaip svetimos 
valstybės dvasia išauklėtą 
politikos prisitaikėlį. libera
lai savo reklamą skelbia 
Kvebeke, kur S. Harper ma
žiausiai populiarus. Jie pri
stato M. Ignatieff kaip Ka
nados patriotą, turintį aiš
kias programines kryptis 
kaip įveikti nuosmukį. 

Kitchener steigiama On
tario provincijos pietinės da
lies plėtros agentūra. Toks 
ekonominio vystymo centras 
jau anksčiau buvo numaty
tas vyriausybės planuose, 
jam skirta 1 bln. dol. Naujoji 
ekonominė įstaiga dirbs su 
mažesniu valdininkų skai
čiumi. Jos darbuotojai tyri
nės vietos darbo rinkos po
reikius, šio rajono ekonomi
kos galimybes, ieškos konk
rečių sprendimų S}'Ventojų 
užimtumui didinti. Sis Onta
rio rajonas sunkmečiu pra
rado apie 200,000 darbo vie
tų pramonėje ir versle. 

Priimtas teismo nuo
sprendis -14 m. laisvės atė
mimo pirmajam iš 18 tero
rizmo ketinimais apkaltintų 
2006 m. arabų kilmės kana
diečių, suimtų 2006 m. S. 
Khalid prisipažino esąs kal
tas, ketindamas su kitais 
bendražygiais susprogdinti 
Toronto finansų centro ir 
CSIS pastatus. Jis tvirtino, 

kad taip elgtis skatino ne ne
apykanta Kanados valstybei, 
bet jos dalyvavimas Afganis
tano kare. Kiti šios grupės 
septyni suimtieji paleisti be 
apkaltinimo, likusieji dar 
laukia teismo. 

Pavadinti Porter uostą, 
esantį Toronto centre Onta
rio ežero saloje, Bishop var
du - netikslinga, tokia dau
gumos nuomonė. Tukiu pat 
vardu vadinasi Thunder Bay 
oro uostas, tad dviejų tokių 
pačių vardažodžių vienai 
provincijai per daug, jie kel
tų nereikalingą sumaištį. Tik 
po atkaklių pastangų Onta
rio ežero saloje buvo įsteig
tas trumpų nuotolių, nedi
delių lėktuvų oro uostas. 
Aplinkiniai gyventojai atme
tė siūlymus salą tiltu sujungti 
su miestu. Dabar svarstomas 
kitas ketinimas -vietoje tilto 
statyti požeminį perėjimą. 
Porter yra populiarus neilgų 
skrydžių oro uostas Turonto 
centre, patogūs dažnai ke
liaujantiems į Niujorką, Bos
toną, Čikagą verslo ir finan
sų organizatoriams, skraidi
nantis per metus 0.5 milijono 
keleivių. Jis, kaip ir kitos sa
los, pasiekiamas keltais. 

Kanadiečią akadą - pir
mųjų prancūzų persikėlėlių į 

Ameriką bendruomenė ir 
kultūra atgyja. Tai patvirtino 
ir beveik tris savaites New 
Brunswick vykusios šiemeti
nės tradicinės Akadijos kul
tūros dienos. Jose dalyvavo 
per 50,000 New Brunswick, 
N. Scotia ir PEI pirmųjų ko
lonistų palikuonių, atvyko 
šios kilmės dalyviai iš Liui
zianos ir New Orleans bei 
Prancūzijos. Pirmieji pran
cūzai į Kanadą atvyko apie 
1604 m. Prasidėjus Prancū
zijos ir indėnų karui 1754 m. 
tuometinė britų valdžia ver
tė prancūzus duoti priesaiką 
Anglijos karalienei ir kovoti 
prieš Prancūziją. Nepasiti
kėdama jais nusprendė prie
varta iškeldinti į Ameriką, 
kitus išsiuntė atgal į Europą. 
Dalis iškeldintų prancūzų 
apsigyveno Liuizianoje, pa
statė N ew Orleans miestą. 
Prancūzų palikuonys Š. Ame
rikoje yra išsaugoję retesnių 
liaudies muzikos, papročių 
ir kalbos formų. 

Alice Munro, gerai žino
ma Kanados rašytoja, atsi
ėmė savo kandidatūrą šie
metinei Gil/er premijai gauti. 
Šiai premijai pristatytas jos 
romanas Too Much Happi
ness. Praeityje rašytoja yra 
dukart tapusi šios premijos 
laimėtoja, triskart apdova
nota vyriausiojo gubernato
riaus premija, šiemet gavo 
Man Booker tarptautinę pre
miją už viso gyvenimo kūry
bą. Kanados literatūros kla
sike vadinama Alice Munro 
pabrėžė, kad norinti taip pa
skatinti kitus jaunesnius ra
šytojus padėti skleisti jų kū
rybą. SK 
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DVIGUBAI PILIE1YBEI 
Naujienų portalo del

fi.lt užsakymu rinkos tyrimų 
bendrovės rodo, jog dau
giau nei du trečdaliai ap
klaustųjų neprieštarauja, 
kad Lietuvoje būtų įteisinta 
dviguba pilietybė. Dvigubai 
pilietybei pritaria 72.3%, o 
10% apklaustųjų atsakė tam 
nepritariantys, 6.3% proc. 
sutiktų, kad tokia galimybė 
būtų numatyta tik tiems 
asmenims, kurie Lietuvą 
paliko iki Nepriklausomy
bės paskelbimo 1990 m. 
Dvigubos pilietybės idėją la
biau palaiko didesnes paja
mas gaunantys gyventojai ir 
vyrai. Neigiamai ją dažniau 
vertina vyriausieji ir men
kesnio išsimokslinimo as
menys, Vilniaus ir kaimų 
gyventojai. Tyrimo duome
nimis, visi išeiviai - ir emig
ravusieji iki 1990 m., ir iš
vykusieji vėliau - vertinami 
panašiai: beveik pusė ap
klaustųjų (atitinkamai 46 ir 
48%) teigė juos vertinantys 
teigiamai, šiek tiek mažiau 
( 42 ir 40%) - neutraliai. 
Neigiamą požiūrį į emigran
tus išsakė atitinkamai 4 ir 
2.6% apklaustųjų. Šiuo 
metu seime svarstoma nau
joji Pilietybės įstatymo re
dakcija dvigubą pilietybę 
išsaugo iš Lietuvos pasitrau
kusiems iki Nepriklauso
mybės atkūrimo bei jų pali
kuonims, o po 1990 m. pasi
traukusieji dvigubos piliety
bės turėti negalės - galėtų 

gauti tik užsienyje gimusieji 
jų vaikai. 

EMIGRACUOS 
PRIEŽASTYS 

Liepos mėnesį "Spin
ter" firmos atlikto tyrimo 
duomenimis, teigiamai emi
grantus dažniau vertina vy
resnio amžiaus, vidutinio iš
simokslinimo ir vidutines 
pajamas gaunantys žmonės. 
Neutraliai- 26-35 m., aukš
tesnio išsimokslinimo, di
džiausias pajamas gaunan
tys gyventojai. Didžioji dalis 
(62%) apklaustųjų teigė, 
kad palikti Lietuvą juos pri
verstų ekonominės prie
žastys, 9.5% rinkosi atsa
kymą "bendra atmosfera 
valstybėje", 4. 7% - "per ma
žai erdvės saviraiškai", 3.4% 
kaip priežastį nurodė meilę. 
Ekonomines priežastis daž
niau minėjo jaunesnio am
žiaus, žemesnio išsimoksli
nimo, mažiausias pajamas 
gaunantys žmonės, darbi
ninkai, smulkūs verslinin
kai, rajonų centrų ir kaimų 
gyventojai. Bendrą atmosfe
rą valstybėje kaip galimos 
emigracijos priežastį daž
niau nurodė aukštąjį išsila
vinimą turintys ir didžiau
sias pajamas gaunantys ap
klaustieji, vadovai, specialis
tai, studentai, didmiesčių 
gyventojai. 

SUIMTAS NUSIKALTĖUS 
Nuo Lietuvos teisėsau

gos besislapsčiusio nusikal
tėlių pasaulio vadeivą Hen
riką Daktarą sulaikė Poli
cijos departamento pareigū
nai rugsėjo 4 d. Bulgarijoje, 
netoli Varnos. Jis, penkis 
kartus teistas, Varnos teis
me pageidavo likti Bulgari
joje. Jis tikino, kad Lietu
voje jaučiasi persekiojamas 
politinių jėgų ir neturi vilčių, 
jog teismas bus objektyvus. 
Lietuvos kriminalinės poli
cijos tyrimo biuro organi
zuoto nusikalstamumo tyri
mo padalinių pareigūnų ir 
Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departa
mento prokurorų grupė ti
ria Kauno "daktarų" nusi
kalstamo susivienijimo, vei
kusio ne tik Kauno apskri
tyje, bet ir kituose šalies 
regionuose, 1989-2005 m. 
padarytus sunkius ir labai 
sunkius nusikaltimus - nu
žudymus, pasikėsinimus nu
žudyti, plėšimus, turto prie
vartavimus, neteisėtus lais
vės atėmimus, neteisėtą dis
ponavimą šaunamaisiais 
ginklais ir kitus nusikal
timus. Pagrindiniai šios gru
puotės nariai buvo sulaikyti 
ar suimti. Atliekant tyrimą 
įtariamuoju pripažintas ir 
H. Daktaras. Jį surasti pa
dėjo Kaune vykusi bendra 
kriminalistų ir Antitero
ristinių operacijų rinktinės 
"Aras" operacija. Per ją 
Kauną apjuosė automatais 
ginkluotų pareigūnų žiedas, 
o pačiame mieste atlikta 
apie 50 kratų, ir ne pas vieną 
su Daktarais siejamą asme
nį. Per kratas aptiktas dide
lis sprogmenų kiekis, kuris 
gali siekti ir 100 kg. 

KURIA LAZERĮ 
Lietuvos lazeriq tech

nologijų bendrovė "Sviesos 
konversija" kuria naują ge
nų tyrimams skirtą lazerį. 
Projekte kartu su lietuviais 
dalyvauja tyrėjai iš aštuonių 
Europos šalių. Planuojama, 
kad iki 2012 m. šis lazeris 
bus sukurtas ir pritaikytas 
tyrimams, DNR ir baltymų 
sąveikai tirti. Naujojo laze
rio kūrimas yra didelio 
mokslinio projekto ATLAS 
dalis. Šių metų balandį 
pradėtas vykdyti projektas 
yra remiamas Europos są
jungos 7-osios bendrosios 
programos. Bendra projek
to vertė siekia 13.3 mln. litų, 
iš jų 10 mln. litų sudaro ES 
parama. "Šviesos konversi
ja" atliks darbų, kurių vertė 
-2.1 mln. litų. Projekte AT
LAS kartu su lietuviais daly
vauja dar šešių mokslo insti
tucijų ir trijų firmų tyrėjai iš 
Prancūzijos, Italijos, Ispa
nijos, Olandijos ir Rumu
nijos, biotechnologiįų bend
rovės iš Belgijos ir Svedijos 
bei Rumunijos informacinių 
technologijų firma. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----
Pasibaigusi kelionė 

A.a. Algį Regį į amžinybę palydėjus 

Š.m. rugpjūčio 20 d. savo 
ilgą ir įspūdingą žemišką ke
lionę baigė čikagietis a.a. Al
gis Regis, gegužės 17 d. at
šventęs savo 95 m. amžiaus 
sukaktį. Rugpjūčio 27 d. jo 
palaikai palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Ve
lionis gimė Garliavos valsčiu
je, Kauno apskrityje, 1914 m. 
gegužės 17 d., į Ameriką at
keliavo 1939-aisiais. Prasidė
jus II Pasauliniam karui, buvo 
priverstas likti JAV. Jau 1936-
1939 m. pradėjęs studijuoti 
lietuvių kalbą ir literatūrą Vy
tau to Didžiojo universitete 
Kaune, mokslus tęsė Maria
napolio kolegijoje, CT, kurią 
baigė 1940 m. bakalauro laips
niu. 1940-1942 m. Čikagos 
universitete studijavo verslo 
administravimą. Studijų metu 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje ir spaudoje. 1943 m. 
stojo savanoriu į JAV kariuo
menę. 

Gyvendamas Lietuvoje ir 
atvykęs į JAV jis vadinosi Al
binu Reneckiu. Išėjęs iš ka
riuomenės tapo Algiu Regiu, 
nes nenorėjo pakenkti savo 
Lietuvoje likusiems artimie
siems. Algis Regis tuoj įsi
jungė į lietuvišką kultūrinę 
bei politinę veiklą ir beveik 
iki pat mirties (kol tik sveikata 
leido) aktyviai joje darbavosi. 

1946 m. apsigyveno Los 
Angeles, CA, kur sukūrė šei
mą su visuomenės veikėja Ire
na. 1952 m. persikėlė į Čika-

~ą, kur gyveno iki pat mirties. 
Cikagoje šeimai (turėjo tris 
sūnus: Algį, Liną ir Audrių) 
duoną pelnė dirbdamas "Ad
miral" bendrovėje ir Čikagos 

Čikagoje miręs žymus visuo
menės veikėjas Algis Regis 

Ntr. E. Šulaičio 

Cook apskrities prokuratū
roje. Thčiau visą laisvalaikį jis 
pašventė lietuviškai veiklai. 
Aktyviai veikė mažiausiai de
šimtyje organizacijų. Jo žmo
na Irena (buvusi Truškauskai
tė) ilgą laiką dirbo dienraščio 
Draugo redakciniame kolek
tyve. Daugiausia pastangų A. 
Regis skyrė kovai, kad į lietu
vių įsteigtas ŠV. Kazimiero ka
pines grįžtų lietuviškos laido
jimo tradicijos. Tie A. Regio 
darbai ypač atsispindi 2007 
m. Čikagoje išėjusioje kny
goje Šv. Kazimiero kapinėms -
lOOmetų. 

Velionies palaikai buvo 
pašarvoti Brady Gill laidoji-

Nauja direktorė 
Nuo š.m. rugsėjo 7 d. Va

sario 16-osios gimnazijai pra
dėjo vadovauti dr. Bronė Nar
kevičienė. Dr. B. Narkevičie
nė yra Lietuvos valstybinės 
moksleivių akademijos steigė
ja ir vadovė, dėstė matemati-

Bronė Narkevičienė 

Hamilton, ON 
A.a. VINCAS KĖŽINAI

TIS, 96 metų amžiaus, mirė 
Hamiltone. Jo atminimui, 
reikšdami užuojautą sesutei 
Marytei (Vytas), broliui Juo
zui ir visiems giminaičiams, 

ką Kauno technologijos uni
versitete. Pedagogė turi 23 
metų patirtį, yra tobulinusi 
savo įgūdžius Vokietijoje ir 
kitose šalyse, daugybės 
straipsnių apie pedagogiką 
autorė ir įvairių premijų lau
reatė, kalba vokiškai. 

"Susipažinęs su dr. B. 
Narkevičienės kvalifikacijo
mis bei atsiliepimais apie jos 
darbą, manau, jog sunku įsi
vaizduoti tinkamesnę kandi
datę šioms pareigoms tokiu 
lemiamu Vasario 16-osios 
gimnazijai metu. Tikiu, kad 
dr. B. N arkevičienė įneš čia 
labai reikiamo šviežumo, kom
petencijos ir meilės moki
niams," - lietuviams.com nau
josios gimnazijos direktorės 
paskyrimą komentavo buvęs 
gimnazijos mokinys ir buvęs 
kuratorijos narys dr. Darius 
Udrys. Inf. 

Kanados lietuvių fondui au
kojo: po $20-J. Gimžauskas, 
P. Pranckevičius, P.l. Zubai, 
A. Kamaitis, K.A. Žilvyčiai, 
K.G. Žukauskai, P.V. Šid
lauskai, J.V. Svilai, J. Krišto
laitis. LK Fondas visiems 
nuoširdžiai dėkoja. JK 

mo koplyčioje Evergreen Par
ke, IL, rugpjūčio 26 d., kur 
tos dienos vakare buvo su
rengtas atsisveikinimas. Atsi
sveikinimo programą vedė ve
lionies draugas Antanas Pau
žuolis. Atsisveikinimo žodžius 
tarti buvo pakviesti įvairių or
ganizacijų, kurioms velionis 
priklausė, atstovai. Kalbėjo 
Vilius 'Ilumpjonas (Mažosios 
Lietuvos sąjūdžio atstovas), 
Zita Bagdžienė (Šaulių orga
nizacijos vardu), adv. Saulius 
Kuprys (ALTos pirmininkas), 
Pranas Jurkus (Lietuvių res
publikonų lyga), Aušrelė Sa
kalaitė (JAV Lietuvių bend
ruomenė), Milda Šatienė (Jau
nimo centro valdybos pirmi
ninkė), Arvydas Reneckis (gi
minių vardu), Linas Regis 
(šeimos vardu). Poros organi
zacijų vardu atsisveikino pats 
programos vedėjas. 

Rugpjūčio 29 d. apie 60 
žmonių atvyko į Mergelės 
Marijos Gimimo šventovę 
Marquette Parke, kur šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Jis vadovavo ir apeigoms prie 
kapo Šv. Kazimiero kapinėse. 
Ten velionies palaikai buvo 
palaidoti šalia anksčiau miru
sios žmonos Irenos, kur jau 
buvo pastatytas bendras pa
minklas su užrašu: "Išvykome 
iš tėvynės laikinai, kelionė už
si tęsė amžinai" . Laidotuvių 
pietums buvo susirinkta į Wil
lowbrook restoraną, kur apie 
50 tautiečių dar kartą atsisvei
kino su velioniu. 

Ilsėkis ramybėje, taurus ir 
darbštus kraštieti, atidavęs sa
vo tautai didžiulę duoklę. Ta
vo darbai tautiečių ilgai nebus 
pamiršti. E. Šulaitis 

London, ON 
ŠĮ SAVAITGALĮ vyko 

mūsų parapijos atlaidai, Silu
vos Mergelės Marijos šventė. 
Mišių skaitiniai buvo imami iš 
Šilinės - Marijos gimimo 
šventės Mišių. Savo maldose 
apgailestavome, kad negali
me šios mums brangios šven
tės švęsti savojoje Marijos 
garbei pašvęstoje pastogėje. 
Vaišės su dienai skirta prog
rama vyko Mary Immaculate 
parapijos patalpose. 

PRIMENAME parapijie
čiams, norintiems užprašyti 
sekmadienines Mišias už savo 
artimuosius, kreiptis į Rūtą 
Dragunevičiūtę, kuri veda sek
madieninių Mišių kalendorių. 

VISI PARAPIJIEČIAI ir 
apylinkės lietuviai skatinami 
ruoštis XXXVI Kanados lie
tuvių dienoms, kurios vyks 
spalio 9-11 dienomis Toronte 
ir Mississaugoje. 

RUGSĖJO 20, sekmadie
nį, Mišios bus aukojamos už 
a.a. Juozą ir Marcelę Riklikus. 

Inf. 

PAREMKITE Tėviškės f.ibu
rius auka ar rėmėjo prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėking! -

TZkidėjai 



Darbštumo ir talento derinys 
Likimo galia padovanojo 

šių dienų kompozitorių, diri
gentą ir vargonininką mūsų 
Montrealio lietuvių telkiniui. 
Tai kas jisai? Šešiolikmetis 
jaunuolis darbavosi pas lietu
vius pranciškonus Kenne
bunkport, ME. Išvažiuoda
mas per skubotumą paliko sa
vo piniginę tame kambaryje, 
kuriame aš praleidau savo 
atostogų dalį. Įėjęs kambarin, 
žiūriu ant lovos pupsi pinigi
nė kažkokio Alexandre Stan
ke. Aš tada jo nepažinau ir 
nežinojau, kas jis yra. Pavartęs 
ją randu Viktorijos Stankevi
čienės pavardę ir jos adresą. 
Tai grįžęs namo paskambinau 
jai ir paklausiau, kas tas vyru
kas būtų. Ji pasakė man, kad 
jis yra jos vaikaitis ir studi
juoja muziką McGill universi
tete. Tada aš ją paprašiau jo 
telefono, mielai sutiko ir davė. 
Gavęs jo telefono numerį pa
skambinau jam ir sakiau, kad 
aš turiu jo piniginę ir papra
šiau, kad jis atvyktų pas mane 
jos pasiimti. Jis mielai sutiko 
ir atvyko. Tada išsikalbėjom 
apie muziką ir ką jis studi
juoja. Paprašiau, kad jis įsi
jungtų į mūsų Aušros Vartų 
parapijos chorą. Jis mielai su
tiko, ir kai prasidėjo sezonas, 
jis atėjo ir įsijungė į bosų eiles 
sekmadieniniame giedojime, 
o savaitės eigoje tęsė savo stu
dijas (1976-1978 m.). 

Po poros metų giedojimo 
mūsų chore jis pasitraukė ir 
perėmė vietinio "City singers" 
ir instrumentalistų vieneto va
dovavimą. Su jais jis dirbo ke
letą metų, vienur - kitur duo
damas koncertus vietinei pub-

likai. Betgi man vis knietėjo 
neišleisti jo iš akiračio ir 
įtraukti darban su lietuviais. 
Iki šiol su Aušros Vartų para
pijos choru labai nuoširdžiai 
dirbo muz. Mme Madelaine 
Roch. Bet 1980 m. Mme M. 
Roch dėl didelės darbo naš
tos universitete pasitraukė iš 
AV chorvedės ir vargoninin
kės pareigų. Tada tuometi-

Kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius 

niam klebonui kun. J. Kubi
liui, SJ, rekomendavau Alek
sandrą Stankevičių. Jis pa
klausė jį, ar jis norėtų užimti 
vargonininko ir chorvedžio 
pareigas? Jis be ilgo svyravi
mo tas pareigas perėmė. Tai 
įvyko 1980 m. Nuo to laiko jis 
atsidėjęs nuoširdžiai dirba. 

Jau 1980 m. jis išleido sa
vo įdainuotą L.P. ir kasečių. 
Pirmasis koncertas - Aušros 
Vartų salėje. 1981 m. chorų 
varžybose CBC jo vadovauja
mas jungtinis choras laimėjo 
pirmą vietą Kvebeke. 1982 m. 
su jungtiniu choru išleido ka-

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

lėdinių giesmių plokštelę ir 
giedojo Aušros Vartų švento
vėje per Bernelių Mišias -
premjerą. Pats kūrinys buvo 
transliuotas į okupuotą Lietu
vą per "Amerikos balsą" ir 
"Free Europe". Su šiuo kūri
niu aplankė Baltimorę, Niu
jorką ir Montrealį. 

1983 m. su AV choru daly
vavo Šv. Kazimiero parapijos 
75 m. jubiliejuje. 1984 m. daly
vavo su vyrų oktetu Nepriklau
somos Lietuvos baliuje. 1984 m. 
akompanavo sol. Antano Keb
lia ir profesoriaus Vytauto Te
tensko rečitalyje AV salėje. 
1984 m. parašė maršą savo 
vestuvėms ir sukūrė šeimą su 
lietuvaite Gaila Naruševičiū
te, augina sūnų ir dukrą. Ve
dybas palaimino kun. S. Šilei
ka, SDB, Šv. Kazimiero šven
tovėje. Iškilmių metu giedojo 
AV choras ir mergaičių choras 
"Pavasaris". Vargonais paly
dėjo Mme M. Roch. Teko įsi
jungti į šias iškilmes ir man su 
giesme Panis Angelicus (C. 
Franck). 

Su AV choru dalyvavo Ka
nados lietuvių dienose 1986 
m. Akompanavo sol. Antanui 
Kebliui pranciškonų vasarvie
tėj e Kennebunkport, ME. 
1987 m. prisimename Henri
ką Nagį išleistoje jo studijoje 
ir Aleksandro Stankevičiaus 
muzikos palyda. 1987 m. para
šė muziką kantatai Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva. Eilės 
Henriko Nagio. Premjera įvy
ko 1987 m. Šv. Kazimiero 
šventovėje su simfoniniu or
kestru diriguojant pačiam au
toriui. Solistai buvo - V. Veri
kai tis, G. Čapkauskienė, S. 
Žiemelytė, A. Keblys. Giedo
jo Montrealio chorai ir "Ra
munėlių" choras iš Otavos. 
Šis kūrinys tada buvo perduo
tas okupuoton Lietuvon per 
"Amerikos balsą" ir "Free 
Europe". Kantata buvo pa
kartota Toronte. Ir 1991 m. 
buvo atlikta Žemaitijos šven
tovėje su profesoriaus V. Te
tensko liaudies instrumentų 
palyda, kurią jis specialiai pa
rašė tai progai. 1987 m. -Auš
ros Vartų parapijos salės at
naujinimo koncertas. 1988 m. 
savoje studijoje išleido vaikų 
pasakų plokštelę, įkalbėtą Bi
rutės Nagienės. Aleksandro 
Stankevičiaus muzikinė palyda. 

1998 ir 1999 m. buvo pri
pažintas iškiliausiu muziku 
kompozitorium šiuos dvejus 
metus dėl filmų ir TV muzikos 
parašymo Kanadoje. 1988 m. 
Vinipege kovo ir rugpjūčio 
mėn. akompanavo sol. Anta
nui Kebliui rečitaliuose ir lie
tuvių šventovėje per pamal
das. Kai Aleksandras perėmė 
AV chorvedžio ir dirigento 
pareigas, teko vadovauti esan
tiems dainininkų vienetams, 
oktetui, "Aušrai", "Melodi
jai" ir vėliau "Pavasario" mer
gaičių vienetui. O su oktetu 
jis išleido dvi dainų L.P. 1999 
m. dalyvavo knygų parodose 
Paryžiuje ir Frankfurt am 
Main. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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St. Petersburgo, FL, lie
tuviai š.m. liepos 12 d. atsi
sveikino su Lietuvos kari
ninku plk.ltn. Romu Satku
mi, Lietuvos atstovu JAV 
Centro vadavietėje Tampa, 
FL, ir su jo žmona Bianka, 
dukterimis Živile bei Milola 
ir sūnumi Domininku. Pul
kininkas yra kalbėjęs per Va
sario 16-osios minėjimą. Šio 
karininko šeima, atvykdama 
į Floridą, Lietuvių klubui at
vežė dovanų: mažą šaldy
tuvą, mikrobangę krosnelę, 

dėžę indų ir keletą kompak
tinių plokštelių apie Lietu
vos kariuomenę. Papietavus 
pik. R. Satkus tarė atsisveiki
nimo žodį. Klubo pirm. Vida 
Meiluvienė padėkojo pulki
ninkui už gražią kalbą ir ap
gailestavo, kad gal daugiau 
neteks pasimatyti. Pasibaigus 
tarnybos terminui, karinin
kas su šeima grįžo į Lietuvą. 

Gudija 
Istorinėje Krėvos pilyje 

paminėta Lietuvos valstybės 
diena ir Lietuvos vardo tūks
tantmetis. Šventė sutraukė 
daug tautiečių iš Lydos, Pe
lesos, Gardino, Gervėčių ir 
Minsko. Nestigo svečių ir iš 
Lietuvos. Šventėje dalyvavo 
Vida Bagdonavičienė, atsto
vavusi Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui prie 
Lietuvos vyriausybės, Lietu
vos konsulato Gardine dar
buotoj ai su konsulu R. La
taku, Alytaus saviveiklinin
kai bei verslininkai, gudų sa
viveiklininkai iš Smurgainių. 
Pastarieji pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su versli
ninkais iš Alytaus. Taipgi da
lyvavo Gardino srityje gyve
nančių ir veikiančių tautinių 
mažumų atstovai, vietiniai 
pilies riteriai. 

Gudijos lietuviai, gerai 
pasirengę, dalyvavo Dainų 
šventės programoje Vilniuje, 
skirtoje paminėti Lietuvos 
vardo tūkstantmetį. Folkloro 
dienos programoje dalyvavo 
Gervėčių krašto Gėliūnų ir 
Rimdžiūnų kaimų daininin
kės, parengtos etnomuziko
logo Arvydo Kirdos. Šokių 
dienos renginyje šoko Rim
džiūnų lietuvių vidurinės 

mokyklos moksleivės, kurias 
parengė Danutė Barauskai
tė-Pilybaitienė iš Kėdainių. 
Taipgi šokėjas globojo mo
kyklos vedėja Svetlana Luk
šienė. Rimdžiūnietės šokė
jos suspėjo pasirodyti ir Kė
dainių dainų šventėje. Tre
čiosios dienos programoje 
Gudijos lietuviams atsto
vavo Pelesos vidurinės mo
kyklos moksleivių grupė. 

Australija 
Lietuvos vardo tūks

tantmetį minėjo Kanberos 
lietuviai. Progai pritaikytą 
kalbą pasakė Jonas Moc
kūnas, vietos LB apylinkės 
valdybos pirmininkas, pri-

mindamas, kad Kanberos 
lietuviai mini ir 60 metų įsi
kūrimo sukaktį Australijos 
sostinėje. Meninėje progra
moje pasirodė iš Sydney 
miesto atvykusios ansamblio 
"Atspindys" moterų grupės 
dainininkės - Virginija Cox, 
Marina Taylor, Linda Wol
lasten, Kristina Virgenin
gaitė ir Kristina Rupšienė. 
Jos padainavo liaudies dai
nų, palikdamos žiūrovams 
malonų įspūdį. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Po 
minėjimo vyko vaišės. 

Kanberos lietuvių bend
ruomenės valdyba paminėjo 
Lietuvos vardo tūkstant
mečio sukaktį ir Kanberos 
australų spaudoje. Sostinės 
įtakingame dienraštyje The 
Canberra Times visas pus
lapis paskirtas informacijai 
apie Lietuvą straipsniu Li
thuanian Millenium Celebra
tions su scheminiu Europos 
žemėlapiu ir aiškiai nuro
dyta Lietuvos vieta. Rašinį 
Significant year full of mo
mentous celebrations for Li
thuania pateikė Lietuvos 
ambasadorius Australijoje 
Dainius Kamaitis. Straips
nyje apžvelgta Lietuvos is
torija, pradedant šv. Bruno
no žūtimi ir baigiant Lie
tuvos įsijungimu į Europos 
sąjungą bei NATO. Taipgi 
minima, kad Vilnius, kartu 
su Austrijos miestu Linz, šie
met yra Europos kultūros 
sostinė. Dienraštyje trumpai 
apžvelgiamas ir Kanberos 
lietuvių gyvenimas, kada ir 
kaip jie čia įsikūrė. Atskirai 
rašoma apie 1988 m. Australi
jos jubiliejaus proga Irenos 
Pocienės sukurtą skulptūrą 
"Eglė žalčių karalienė" Kan
beros Glebe parke. Sumany
mo pagrindinė finansuotoja 
buvo Kanberos LB apylinkės 
valdyba. Gauta ir aukų. 

Lenkija 
Seinų Lietuvių N amuo

se įvyko Lenkijos lietuvių 
draugijos (LLD) tarybos posė
dis, pirmininkaujamas pirm. 
Algirdo Vaicekausko. Jis pa
darė ir tarybos veiklos pra
nešimą. Visus numatytus ren
ginius pavyko įvykdyti. Su
minėjo renginių rėmėjus -
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą prie Lietuvos 
vyriausybės bei Lenkijos vi
daus reikalų ir administ
racijos ministeriją. Žurnalas 
Aušra pakankamai gavo lėšų 
išleisti visus 24 numerius. 
Pasiūlyta internetinėje Auš
roje skelbti tik straipsnių 
santraukas. Šiais metais kyla 
rūpestis dėl renginių vykdy
mo, nes paskirta 12% ma
žiau lėšų nei pernai. Punsko 
licėjuje atsteigiamas LLD 
skyrius, numatęs paskelbti 
moksleivių gyvenviečių apra
šymo konkursą bei skatinti 
gimnazijos moksleivius pasi
rinkti mokslui Kovo 11-osios 
licėjų. Pagyvėjo Varšuvos, 
Suvalkų, Šcecino bei Gdans
ko lietuviška veikla. JA 
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Belieka atnaujinti balsus 
Pasiruošimo Dainų šventei seminarui pasibaigus 

NIJOLt: BENOTIENt: 

"BRANGŪS IX DAINŲ 
ŠVENTĖS '.APAŠTALAI~ 

jau trečiadienis, o aš dar 
'gyvenu daina' ir tuo džiaugs
mu, kurį išsivežiau iš Daina
vos. Jūsų nuoširdumas ir ener
gingas dalyvavimas visoje prog
ramoje, šiluma ir meilė lietu
viškai dainai suteikė jėgų ir 
vilties. Dar vis girdžiu mūsų 
'choro' akordus. Kartu paruo
šime puikiausią Dainų šventę 
ir nepaliksim nė vienos nepa
liestos širdies. Juk tam ir dai
nuojam, tam susitinkam, kad 
širdis atvėrę, rankom susika
binę, po bendros dainos, iš
eitume jau ne tie patys. Ne
randu žodžių, kurie galėtų pa
sakyti ką jaučiu, bet kas įvyko 
Dainavoj, tikrai stebuklas!" -
tokiais žodžiais Dalia Viskon
tienė, vyriausia ateinančios 
IX Dainų šventės meno vado
vė, dėkojo ir linkėjo sėkmės 
chorvedžių seminaro dalyviams. 

(_ 

IX Dainų šventės meno vado
vė D. Viskontienė su Audra 
Moclmte, jauniausia šventės 
dainininke iš Niujorko. Jos 
mama Birutė Mockienė yra 
vaiką choro "Vyturys" vadovė 

Seminaras įvyko rugpjū
čio 20-23 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, kurioje be 
chorų vadovų dalyvavo ir kai 
kurių chorų atstovai. Šį semi
narą organizavo ir vedė 
"Exultate" choro dirigentė, 
Rita Kliorienė (VIII-tosios 
Dainų šventės čikagoje 2006 
m. vyriausia meno vadovė). 

Seminaro programa atro
dytų visai paprasta: ketvirta
dienis - atvykimas, įsikūrimas 
ir susipažinimo vakaras, penk
tadienis - dainavimo sesijos ir 
Frank Bianchi paskaita bei 
praktiniai užsiėmimai, vakare 
koncertėlis, šeštadienį - vėl 
dainavimas ir vakarinė prog
rama, o sekmadienį po pus
ryčių - namo. O tai buvo 
nuostabus muzikos, dainos ir 
gražaus bendravimo savait
galis, po kurio kiekvienas iš
vykome įkaitę darbui, kūrybai 
ir dideliam ateinančios Dainų 

Dalia Viskontienė ir Rita Kliorienė - VIII ir IX Dainų švenčių 
meno vadovės chorvedžią seminare Dainavoje š.m. rugpjūčio 
20-23 d.d. 

šventės laukimui ir ruošimuisi. 
Ketvirtadienį Dainavos 

raštinėje visų mūsų belaukian
ti R. Kliorienė greitai nurody
davo kokiame kambaryje gy
vensime, kur prausimės ir kur 
valgysim, o jeigu dar būdavo 
neaišku, tai ji tik ranka paro
dydavo į kurią pusę tempti sa
vo atsivežtą mantą, ir kiekvie
nas rasdavo savo pavardę, pri
kabintą ant paskirto kambario 
durų. 

Į seminarą buvo atvykę ir 
šventės org. komiteto pirmi
ninkai Rasa ir Paulius Kurai 
pasveikinti susirinkusių ir vi
siems padovanoti šventės rek
lama papuoštus marškinėlius, 
krepšį gaidoms, prikrautą 
įvairių lauktuvių ir vadovams, 
ir jų choristams. Rasa prisipa
žino, kad prieš trejus metus, 
kai Dalia juos pakvietė į pa
galbą, abu Kurai galvojo, kad 
tik į chorą juos kviečia, bet 
kai pamatė, kad "nėra balsų 
tokio tono, kuriuo mes dai
nuojam, tai mums atiteko or
ganizacinis komitetas", -
juokdamasi Rasa tęsė toliau 
- Rita Kliorienė pastatė tokį 
aukštą standartą suorganizuo
dama praėjusią šventę, kad 
dabar mes mėginame jį pa
siekti jungdami visus, kad ši 
šventė būtų mūsų visų šventė 
- baigė R. Kurienė, primin
dama kas vyks kiekvieną šven
tės savaitgalio dieną ir kvies
dama lankytis interneto tink
lalapyje www.dainusvente. 
m:g. 

- Mes su Rasele norime 
Jums labai padėkoti už visą 
Jūsų iki šiol atliktą darbą, -
nuoširdžiai visus pasveikino 
Paulius Kuras, kuris atkreipė 
dėmesį į chorų registracijos 
galutinę datą, viešbučius, bi
lietus į šventę ir svarbiausia 
kvietė raginti ir skelbti apie šį 
renginį visiems draugams. 

Thip ir pradėjome tas nuo
stabias ir skambias dienas 
Dainavoje. Stovyklos ūkvedė 

- Rusnė Kasputienė ir jos šei
mininkės, D. Viskontienės žo
džiais, neleido dietų laikytis 
bei rūpintis apie kasdienybės 
alkį. O susipažinimo vakaro 
vadovė Aušrinė Širvinskienė 
iš Klyvlando visus taip suge
bėjo užburti kūrybine mūza, 
kad tas įkvėpimas vis augo ir 
stiprėjo, kol seminaro pabai
goje, uždegę savo žvakeles 
nuo praėjusios Dainų šventės 
vadovės R. Kliorienės žibu
rio, išsiskirstėme drąsiai ženg
dami paskui degalą nešančią 
ir priekyje mūsų tvirtai žen
giančią į IX Dainų šventę D. 
Viskontienę. 

Penktadienio darbas pra
sidėjo pirmąja dainavimo se
sija 9 v.r., ir taip, kaip mokyk
loje - sekundžių tikslumu visi 
po pertraukėlių skubėdavome 
į savo vietas ir dainuodavome, 
dainuodavome, kol per visą 
seminarą išdainavome visas 
38-as šventės repertuaro dai
nas. Profesinių žinių pagilini
mui į seminarą Rita pakvietė 
Frank Bianchi, kuris jau ket
virtą sezoną dirba "Cleveland 
Orchestra Youth Chorus" di
rektoriumi. Daugiau kaip 30 
metų chorų dirigavimą dėstęs 
ir įvairiuose choruose dirbęs 
Frank, seminare dalinosi savo 
gausia patirtimi. Jo paskaita 
ir įdomūs užsiėmimai buvo ne 
tik begaliniai naudingi visiems 
chorvedžiams, bet visus iki 
vieno įkvėpė tolesniam dar
bui. 

Jauna chorvedė iš Čika
gos, perėmusi buvusį E Stro
lios Vyčių chorą, pasidžiaugė: 
"Šiame seminare esu pirmą 
kartą ir man čia taip patinka. 
Mano siela prisipildo gerumo, 
kai esu su tokiais žmonėmis, 
kurie dainuoja. Ypač patiko 
Frank.. Tuip norėčiau viską iš 
visų išmokti", pilna energijos 
mintimis dalinosi Aušra Bu
zėnas. O iš Montrealio atskri
dę Aleksandras Stankevičius 
ir Joana Adamonytė seminare 

kalbėjo visom trim kalbom: 
prancūzų, anglų ir lietuvių. 
"Įdomiausia tai, kad man bu
vo sunku, nes turėjau išmokti 
dainas ir suprasti lietuvių 
kalbą", - sakė Aleksandras -
"Ir man lietuvių kalbos šį sa
vaitgalį buvo per daug. Pirmas 
kelias valandas aš viską gerai 
supratau, o vėliau man viskas 
skambėjo kinietiškai", - lietu
viškai juokėsi Aleksandras, 
kuriam į pagalbą tuoj atėjo 
Joana: "Chore mes esame pa
siskirstę pareigomis, yra kas 
išaiškina žodžius, nes perskai
tę ne visi supranta mintis, tai 
taip mes padedam vieni ki
tiems". - "O jau Frank tai la
bai patiko", - energingai už
tikrino Aleksandras, o Joana 
dar pridėjo, kad grižus tikrai 
žinos kas darysis chore, nes ir 
ji nesėdėjo be darbo, rašėsi 
visus Frank siūlytus "perliu
kus" dėl geresnio skambesio, 
kvėpavimo, tarimo, lanko
mumo. 

Kanados sostinei atsto
vaujančios trys energingos 
dainininkės: Ramunė Zitikie
nė-vaikų choro vadovė, Rūta 
Kličienė - gera dainininkė ir 
choro "Arija" vadovė Loreta 
Lukšaitė-Cassidy visas semi
naro dienas buvo pasipuošu
sios ne tik gražiausiais aprė
dais, bet ir gražiausiomis šyp
senomis, energija ir linksmu
mu. Jos neturėjo laiko kalbė
tis ir atsakinėti į klausimus, o 
savo įspūdžius apie tokį puikų 
seminarą pažadėjo pačios į 
spaudą parašyti. 

Kęstutis Daugirdas, mūsų 
jaunas kompozitorius iš Čilra
gos, džiaugėsi ne tik puikiai 
suorganizuotu seminaru, bet 
ir organizacinio komiteto do
vanomis: marškinėliais, mai
šais gaidoms ir kitomis gėry-

pristatė ir vedė. Jis vienintelis 
Amerikos lietuvių jaunimo 
chorų vadovas, subūręs jauni
mo chorą praėjusiai šventei ir 
sugebėjęs išlaikyti ir tęsti cho
ro "Naujoji intriga" veiklą iki 
dabar. 

Seminaro organizatorė R. 
Kliorienė po seminaro vi
siems priminė: "Dar kartą pa
aiškėjo, kiek daug įmanoma 
atlikti, kai kiek.vienas bend
ram labui jungiasi savo išskir
tiniais talentais. Vienas padi
riguoja, antras pagroja, tre
čias, ketvirtas ir dvidešimtas 
padainuoja, dar kitas prajuo
kina ar savo tylia parama ir 
pozityviu žodžiu palaiko. 
Kiekviena dalelė šio vitražo jį 
padaro tokiu, koks jis yra. Iš
ėmus vieną dalį, vitražas yra 
jau visai kitoks", - baigė Rita. 

O tą nuostabų chorvedžių 
vitražą praturtino ir puikios 
vakaro programos: Petro Ag
linsko gitara atliekami kūri
niai, Ričardo Soko ne tik pro
fesionalus akompanavimas 
studijų metu, bet ir autorinių 
kūrinų koncertas, "Triumfo 
arka" akimirkos ir žinoma 
"Miss Fun" - tai seminare to
kį pavadinimą gavusi Kristina 
Kliorytė, kuri ne tik su visais 
dainavo ir visur dalyvavo, bet 
turėdama gerą humoro jaus
mą, tuoj kiekvienam pritaikė 
ko trūko: tai posakį, tai do
vaną, tai šiaip nuoširdų juoką, 
paliekantį šypseną veide. 

Ir seminaro organizatorė 
R. Kliorienė, ir ateinančios 
IX Dainų šventės vyriausia 
meno vadovė D. Viskontienė 
liko labai patenkintos atliktu 
darbu seminare. 

Visi klausimai aptarti, 
naujo veiklos sezono planai 
maždaug visiems tokie patys 
- visos jėgos Dainų šventei. 

IX Dainų šventės chorvedžių seminare F. Bianchi veda labai 
naudingą sesiją 

bėmis. Jis atkreipė dėmesį į 
puikią šio seminaro progra
mą, kurioje ypatingai gerą 
įspūdį paliko Frank Bianchi 
patarimai, užsiėmimai, pa
stangos į choro intonavimą 
investuoti daug laiko, nors re
zultatai pasigirs žymiai vėliau. 
Saulius Kliorys, sukūręs dainą 
šiai šventei, labai gražiai ją 

šventės repertuaras pristaty
tas ir aptartas visų chorvedžių. 
Belieka tik atnaujinti chorų 
balsus, sustyguoti stygas, pri
statyti naujų kėdžių, kurioms 
užpildyti laukiame ir Jūsų 
visų. 

Visa informacija 
www.dainusvente.org 
(Ntrs. R. Kliorienės) 



Tris dienas ir naktis 
"Mėnuo Juodaragis" scenose - gausios lietuviškos premjeros 

Baltų kultūros festivalyje "Mėnuo Juodaragis" š.m. rugpjūčio 28-30 d.d. Zaraso ežero saloje 
koncertuoja grupė "Skylė", kuri parengė visiškai naujų dainų premjerą, skirtą Lietuvos par
tizaninėms laisvės kovoms atminti 

Muzikos ir šiuolaikinės 
baltų kultūros festivalis "Mė
nuo Juodaragis" kasmet išsi
skiria naujų muzikinių prog
ramų ir įdomių debiutų gausa. 
Šiemet rugpjūčio 28-30 d.d., 
Zaraso ežero saloje lietuviš
kos muzikos scenai atstovavo 
per trisdešimt grupių ir pro
jektų, kurių daugelis ruošė sa
vitus ir dar nematytus pasiro
dymus. Tris dienas ir naktis 
keturiose festivalio scenose 
skambėjo pati įvairiausia gyva 
muzika - autentiškas ir impro
vizuotas folkloras, šiuolaikinė 
akustinė ir elektroninė muzi
ka, sunkusis rokas ir įdomi 
eksperimentinė kūryba. 

Grupė "Skylė" šiemet fes
tivaliui "Mėnuo Juodaragis" 
parengė visiškai naujų dainų 
premjerą, skirta Lietuvos par
tizaninėms laisvės kovoms at
minti. Kompozitorius Rokas 
Radzevičius ir Aistė Smilge
vičiū tė šiai temai pasirinko 
autorinės kūrybos kelią, atsi
sakydami rezistencijos temai 
įprastų autentiškų dainų per
dainavimų ir aranžuočių. 

Remdamiesi senovine karine 
daina, partizanų užrašais, mu
zikantai savo kalba pasistengė 
išryškinti nepasidavusio ir ko
vai nusiteikusio žmogaus dva
sią. Kartu su šia programa 
prie grupės prijungė ir naujų, 
laisvės kovotojų temai neabe
jingų, atlikėjų. Koncerte šalia 

Mane, 

naujosios programos skam
bėjo ir klausytojų pamėgti kū
riniai iš albumo "Povandeni
nės kronikos" bei kitos ge
riausios grupės dainos. 

Festivalyje ypatinga nata 

Dainuoja Ras Basom 

nuskambės žymių dūdmaiši

ninkų Gvido Kovėros, Todaro 
Kaškurėvičiaus (Gudija) bei 
džiazo virtuozo saksofonisto 
Petro Vyšniausko projektas 
"Tylos Labanoro", prie kurio 
neseniai prisijungė eksperi
mentuose mielai dalyvaujanti 
Veronika Povilionienė. Tradi
cinis lietuvių liaudies instru
mentas dūdmaišis, arba La
banoro dūda, baltų kraštuose 
paplitęs jau XV-XVI š. ir šian
dien rūpestingai meistrų at
kurtas, atgimsta šiuolaikinės 
muzikos fone. Pasak G. Ko-

Virš sniego laukų, Jie augino 
mane ... Girdė saule, Kas ištroškusiam 

Atėjau 
Lietum. Kelią parodys, 
Juodžiausiam Nusileis 

Iš binelio 
Dugne Ant plaukų? 

vėros, tai buvo speciali, senie
siems Zarasų krašto gyvento
jams skirta programa, kupina 
improvizacijų lietuvių-gudų 
folkloro temomis. 

Dūdmaišių meistrai taip 
pat surengė festivalyje dar 
negirdėtą "susipūtimą" prie 
Didžiojo salos ąžuolo, kur 
jungtinėmis susirinkusių mu
zikantų pajėgomis dūdmaišių 
skambesys atsiskleidė visu sa
vo įspūdžiu ir galybe. Beje, 
"Mėnuo Juodaragis" progra
moje šiemet ypatingas dėme
sys teko ir kitam ne ką mažiau 
įdomiam lietuviškam instru
mentui- dambreliui. Eksperi
mentinę improvizaciją damb
reliams ir elektroniniams inst
rumentams paruošė entu
ziastų suburta grupė "Kolek
tyvas". 

Specialią baltiškos dva
sios įkvėptą programą festi
valio žiūrovams ruošė ir Vil
niaus chorinio dainavimo mo
kyklos "Liepaitės" merginų 
choras, vadovaujamas Jolitos 
Vaitkevičienės. Nugalėjęs LRT 
projektą "Lietuvos balsai" ir 
nemažai akademinės muzikos 
apdovanojimų pelnęs choras 
leido išgirsti dar kitaip skam
bančią liaudies dainų harmo
niją, o koncertą paįvairino 
temperamentingi ir teatrališ
ki šiuolaikinių lietuvių ir už
sienio kompozitorių kūriniai 
chorui. Inf. 

Keliai, 
~s tavojoj 
Sirdy ... 

Nežinau, 
Kur nusėda Laukų, Mokė likti Surikiuoju raides - Pavargus Iš tylos, Žmogum ... Be širdies nekalbės, Mintis ... 

Iš svajonių 
Be širdies Be tylos, Girdi?-

Vaikų, 
nekalbės ... Trupinėlio dangaus, Paukščiai 

Jų širdelių Be švieselės Gieda, -
Šviesos ... Surikiuoju raides, Mažutės žvaigždės, Išėjo naktis ... 
Išnamų 

zyli šaltos, Be didelio skausmo 

Šilumos, 
Bejausmės Žmogaus ... Nežinau, 
Jos žodžiuos. Laiko toly 

Išramybės, Kas prakalbins Nežinau Ar ieškosi 
Minties ... Jas kas? Nežinau, Manęs ... 
Iš gerumo Kas joms kelią Kur esi, Ar rugsėjo 
Mamos, Parodys? Kam šypsais, Atolan 
Kantrybės, 

Į pavargusią, 
Ką lieti ... Paukštis plunksną 

Vilties ... Alkaną širdį, 
Kur tavieji Numes? .. 

Jie augino Įvienatvę VALERIJA VILČINSKIENĖ, Lietuva 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Istorinėje Lietuvos pre

zidentūroj e Kaune liepos 
pradžioje buvo atidaryta pa
roda "Egzodo diplomatija 
XX amžiuje". Joje primena
mas istorinis išeivijos vaid
muo, jai tekęs Lietuvos ne
priklausomybės įsitvirtinimo 

tarptautinėje arenoje metu. 
Ši istorijos ir kultūros įstaiga 
surengė parodą kartu su 
Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Lietuvių išeivi
jos institutu, siekdama prisi
dėti prie Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečio. Pa
rodoje - nuotraukos, origi
nalūs dokumentai ir simbo
linę reikšmę išsaugoję daik
tai, pasakojantys išeivijos is
toriją. Tarp jų ir Anastazijos 
Tamošaitienės sukurti tauti
niai drabužiai, kuriuos vil
kėjo viena iš jaunimo dele
gacijos narių 1956 m., įtei
kiant JAV prezidentui peti
ciją dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir ištremtųjų į Sibi
rą likimo. 

Šv. Onos šventovė Vil
niuje, viena įspūdingiausių 
Lietuvos gotikos paminklų, 
bus restauruojama. Restau
ravimą planuojama atlikti 
trimis stadijomis. Pirmojoje, 
kuri pradėta rugpjūčio mė
nesį ir planuojama baigti dar 
šiais metais, bus tvarkomos 
stogo konstrukcijos: suver
žiamas mūras, perklojamos 
čerpės, restauruojami įran
tys elementai ir metalo dir
biniai, paauksuojami kryžiai, 
įrengiama lietlovių ir liet
vamzdžių sistema. Vėliau 
planuojama parengti tikslų 
fasado restauravimo projek
tą ir pradėti fasado bei kar
nizo restauraciją, pakeisti 
šventovės langus. Trečioji 
stadija- bus šventovės inter
jero restauravimas. 

Šv. Onos šventovė prie 
Bernardinų vienuolyno buvo 
_eastatyta XV š. pabaigoje. 
Sventovė kelis kartus degė, 
1812 m. buvo paversta pran
cūzų kariuomenės sandėliu, 
XIX š. dažnai remontuota. 
Viena iš pagrindinių re
konstrukcijų atlikta 1902-
1909 m., kai buvo restau
ruoti fasadas ir bokšteliai. 
1969-1971 m. buvo metali
nėmis sijomis sutvirtinti įran
tys bokštai, pakeistos suai
žėjusios fasado mūro dalys. 

Lietuvos didžiosios ku
nigaikštystės didikų Radvilų 

archyvai bei Nesvyžiaus kny
gų rinkinys tapo (kartu su 
34 kitais dokumentinio pa
veldo objektais) įtraukti į 
UNESCO "Pasaulio atmin
ties" registrą. Šį rinkinį XV
XX š. kaupė Radvilų šeimos, 
kurių atstovai ėjo aukštas 
pareigas LDK ir Abiejų Tau
tų respublikoje bei atliko 
svarbų vaidmenį Prūsijos, 
Rusijos ir Lenkijos istorijo
je. Radvilų archyvai buvo ir 
oficialūs LDK archyvai, ku
riuose buvo saugomi ir vals
tybiniai dokumentai, ir Rad
vilų privatūs susirašinėjimai. 

Kartu su šiais lietuviams 
svarbiais dokumentais į 
UNESCO "Pasaulio atmin
ties" registrą pateko ir D. 
Britanijos "Didžioji laisvių 
chartija" (Magna Carta ), pa
skelbta 1215 m., ir vidur
amžių Europos herojinis 
epas "Nibelungų giesmė". 

Užutrakio dvaro rūmų 
restauruotame antrajame 
aukšte rugpjūčio mėnesį vy
ko tarptautinė dailės paroda 
"Grožis atėjo pas mane". Pa
rodoje žymaus Lenkijos ta
pytojo ir grafiko Wojciech 
Weisso (1875-1950) ir jo 
žmonos Aneri paveikslai. W. 
Weisso brandžiausi darbai 
buvo nutapyti 1905-1912 
metais ir vadinami "baltojo 
laikotarpio" kūryba. Juose 
vyrauja žiemos ir ankstyvo 
rudens peizažai, dailininko 
žmonos portretai, artimos 
namų aplinkos vaizdai. Šie 
darbai laikomi lenkiško im
presionizmo pavyzdžiu, o kai 
kurie menotyrininkai jo dar
buose aptinka panašumų su 
amžininko M.K. Čiurlionio 
kūryba. 

Užutrakio dvaro ansamb
lį XIX š. pabaigoje įkūrė gra
fai Tiškevičiai, kurie 1899 
m. suteikė W. Weissui sti
pendiją trejų metų studijoms 
Paryžiuje, Florencijoje ir 
Romoje. Ši paroda buvo su
daryta iš dailininko vaikaitės 
rinkinio, buvo rodoma Var
šuvoje ir apkeliavo ne vieną 
Lenkijos muziejų. Užutra
kyje ją rengė Trakų istorinio 
valstybinio parko direkcija, 
W. Weisso ir Wilanowa rūmų 
Varšuvoje muziejai. 

Lietuvos kamerinis or
kestras Palangos botanikos 
parke - Gintaro muziejaus 
terasoje rugpjūčio 5-7 d.d. 
surengė 39-ąjį "Nakties sere
nadų" koncertų ciklą. Tri
juose koncertuose skambėjo 
W.A. Mozarto "Mažoji nak
ties muzika", G. F. Haende
lio arija "Leiskite man ap
raudoti", Antonio Vivaldi 
"Metų laikai", J oseph Haydn 
"Koncertas dviem organi
zuotosioms ratukinėms ly
roms", nors kompozitorius 
šį kūrinį pritaikė fleitai ir 
obojui. Trečiadienį operos 
solistė Asmik Grigorian su
vaidino tris skirtingus mote
rų tipažus: nuolankiąją Al
mireną iš Haendelio operos 
"Rinaldas", apsukrią ir gu
vią tarnaitę Suzanną iš Mo
zarto "Figaro vedybų" ir fa
tališką gundytoj ą Karmen iš 
George Bizet operos "Kar
men". Ketvirtadienį - sceno
je instrumentalistai: smuiki
ninkė Edita Orlinytė (JAV), 
kontrabosininkas Donatas 
Bagurskas, prof. fleitininkas 
Algirdas Vizgirda ir oboji
ninkas Robertas Beinaris. 
Penktadienį smuiko virtuo
zas ir Lietuvos kamerinio or
kestro vadovas Sergejus Kry
lovas atliko salzburgietišką 
Mozarto simfoniją ir Vivaldi 
koncertų smuikui ciklą. GK 
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90-179 dienų .................. 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 

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

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

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

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

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

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.15% 
1 metų ................................ 1.3 0% 
2 metų ................................ 1.90% 
3metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA .................................. 3.00% 
RRSP irRRIFatviras, kin1antis 1.25% 
1 metų .............................. 1.55% 
2 metų .............................. 2.15% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų .............................. 2.75% 
5 metų .............................. 3.25% 

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

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Da rbo laikas: 

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

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:0 O -12:3 O 

PRANEŠAME 

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

Sutarties paskolas 
nuo .................................... 7.00% 

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1metų ......................................... 3.25% 
2 metų „ .. „ •... „ ... „ ... „ ... „ •.. „ •.. „ ... 3. 75% 
3metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 4.25% 
4metų ......................................... 4.50% 
5metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 5.00% 

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

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

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

ci 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc .OLS OLIP 

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

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

@RTODONTĖ 
1 •. H,...,„.,. Dr. Skaistė Našlėnaitė 

D.D.S., M. e., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 
Toronto ON, M8W JCS 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Darbštumo ir talento derinys 
Atkelta iš 7-o psl. 

Aleksandras dažnai vyks
ta į Paryžių registravimo ir 
įkalbėjimo į garsajuostes rei
kalais, nes tai yra jo pagrindi
nis darbas. Garsajuosčių jis 
yra išleidęs per 350 prancūzų 
kalba ir per 20 anglų kalba. 
Jis yra savininkas dviejų stu
dijų - "Vilnius records" ir 
"Coffragants".1991 m. vargo
nų šventinimo iškilmės. Jam 
teko garbė juos išsirinkti. 
Kompozitorius yra parašęs so
listams dainų ir giesmių visą 
eilę, kurias dabar plačiai nau
doja lietuviai pasaulyje. 

Aleksandras Stankevičius 
yra aktyvus narys tarptauti
nėje plotmėje. Priklauso Ame
rikos muzikų federacijai, Ar
tistų unijai, Kanados kompo
zitorių unijos narys, Akade
minės televizijos ir filmų narys 
Kanadoje. 1999 m. Lietuvoje 
išleistoje dirigentų ir kompo
zitorių enciklopedijoje yrami
nimas jo nelengvas kelias sie-

kiant muzikinio bakalauro 
laipsnio. Bet jis jį įsigijo Ma
rionopolio kolegijoje. 

Aleksandras yra įsijungęs 
į Elzbietos Kardelienės sti
pendijos fondo valdybą. Kom
pozitorius Aleksandras įgali
no sol. A. Keblį išleisti 8 kom
paktines plokšteles savoje stu
dijoje dainų ir giesmių rinki
nį. Taipogi Aleksandras pa
rašė specialų kūrinį Nusiminęs 
Kristus, įjungdamas instru
mentalistus, smuiką, čelo ir 
pianiną. Premjera įvyko 1996 
m. Aušros Vartų salėje. 

Su savo paruoštu Mont
realio choru savoje studijoje 
išleido net tris kompaktines 
plokšteles: Šlama šilko vėjas, 
Adeste Fideles ir Lietuva. Šis 
choras įsisteigė tik 2002 m., o 
pasiekė nežmoniškai daug 
darbštaus dirigento ir vadovo 
dėka. O į paskutinę plokštelę 
įsijungė ir Donaldas su lietu
viška birbyne. 

Aleksandras yra savaiti
nių programų paruošėjas 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V.A.L LEP.A.<3E 
... 111111111111111111111111111111111111111111 

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 

prancūzų radijo stočiai CJSD 
apie garsus, knygas ir muziką. 
Kompozitorius A. Stankevi
čius atlieka ir vargonininko 
pareigas Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero šventovėse. 

Norisi paminėti, kas buvo 
surišta su buvusiais AV klebo
nais ir jų pagerbimais. Pirma
sis pagerbimas buvo kun. 
Jono Kubiliaus, SJ, jo 50 metų 
kunigystės proga 1990 m. ir 
kun. Juozo Aranausko, SJ, 
irgi 50 metų kunigystės jubi
liejinis pagerbimas 1995 m. 
Tuose pagerbimuose Alek
sandras dalyvavo su chorų 
koncertais. 

Kompozitorius apdova
nojo savo kūryba Slavą Žie
melytę, Giną Capkauskienę ir 
Antaną Keblį bei pluoštu re
liginių giesmių. Tunka nuošir
džiai jam palinkėti nepavargti. 

Antanas Keblys, 
Montreal, QC 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Stambi parama studentams 
Dr. Vincento Kadžio vardo stipendijos Vilniaus universiteto studentams 

(Aštuntasis vardinis fondas Kanados lietuvių fondo kapitale) 

DANGUOLt: 
BALTRUŠYTė-SHER 

2008 m. pabaigoje prie jau 
turimų septynių Vardinių arba 
įnašus su pelno skirstymo pa
geidavimu fondais Kanados 
lietuvių fondo kapitale prisi
dėjo dar vienas, jau aštuntas 
dr. Vincento Kadžio vardinis 
fondas, įsteigtas dr. Vmcentui 
Kadžiui paaukojus 514 Enca
na energetikos korporacijos 
akcijų. Kanados lietuvių fon
das šias akcijas pardavė už 
$43,114 ir dr. V. Kadžiui pri
dėjus dar $7,000, visas įnašas 
peršoko 50,000 dol. minimalią 
sumą, reikalingą vardinio fon
do įsteigimui. 

Anksčiau įsteigti vardiniai 
fondai KLF-de: A. K.oyelaičio 
(1983 m.), A. ir F. Kantautų 
(1991 m.), V.J. Skrebutėnų 
(1989 m.), L.V. Balsių (1988 
m.), A.A. Tumošaičių (2000 
m.), P. Sidaro (2004 m.), A. T. 
Sekonių (2008 m.) ir naujau
sias, edmontoniečio dr. V. Ka
džio. Pagal dr. V. Kadžio pa
geidavimą ir pasirašytą sutartį 
su Kanados lietuvių fondu, 
gautas šio vardinio kapitalo 
pelnas kasmet bus skiriamas 
dviem studentų stipendijom 
Vilniaus universiteto chemi
jos, gamtos mokslų ir medici
nos fakultetų studentams. 

Vmcentas Kadis (1955 m. 
sutrumpinęs pavardę Kadzi
liauskas) gimė 1922 m. Lietu
voje, Lazdijų valsčiuje, Dzū
kijoje. Didžioji dalis vaikystės 
praėjo Alytuje, kur net ir gim
naziją pradėjo lankyti. Ši vieta 
visam gyvenimui liko pati 
brangiausia V. Kadžio širdyje, 
ir Alytus liko nepamirštama 
vieta savo "žaliąja gimnazija", 
skautų veikla, tekančiu Ne
munu bei kitais mielais prisi
minimais. Lankydamasis Lie
tuvoje V. Kadis visuomet grįž
davo aplankyti savo gimtinės 
Alytaus. 

V. Kadžio tėvams persi
kėlus į Vilnių, Vincas tęsė ir 
sėkmingai užbaigė Vytauto 
Didžiojo gimnaziją Vilniuje ir 
po to įstojo į VIiniaus univer
sitetą. Studijavo chemiją. De
ja, normalų studijų mokslą su-

KLF valdybos pirmininkas 
Algis Nausėdas 

trukdė prasidėjęs Antrasis pa
saulinis karas, vėliau, 1944 m., 
nubloškęs V. Kadį į Vakarus. 
Vmcui Kadžiui prasidėjo sun
kus karo pabėgėlio klajonių 
gyvenimas. Tačiau nepaisant 
žiaurių karo pasekmių, jaunas 
vaikinas atkakliai siekė žinių 
ir mokslų net tokiomis sudė
tingomis gyvenimo aplinkybė-

mis. V. Kadis pateko i Berly
ną, vėliau frontui artėjant, 
persi.kėlė i Austriją. Innsbruc
ko universitete tęsė chemijos 
studijas. Buvo nemaža grupė 
lietuvių, studijavusių šiame 
universitete, todėl buvo įsteig
tas net studentų klubas. Jis 
rengdavo iškylas, švęsdavo lie
tuviškas šventes bei organi
zuodavo kitus lietuviškus ren
ginius. 

1948 m. kovo 8 d., po ilgos 
ir sunkios dešimt dienų kelio
nės laivu, Vincas Kadis atvyko 
i Kanadą, Halifakso miestą. 
Po to dar 5 dienas keliauta iki 
Edmontono miesto Albertos 
provincijoje. Tuip prasidėjo 
naujas, nelengvas jauno imig
ranto gyvenimas Kanadoje. 
Reikėjo išmokti anglų kalbą, 
teko dirbti sunkius darbus, 
kaip cemento gamykloje, bei 
būti taksi vairuotoju. Pirmieji 
nelengvi metai Kanadoje ne
sutrukdė Vincui ir toliau siek
ti žinių, tęsti mokslus. Vmcas 
Kadis sėkmingai su pagyrimu 
užbaigė Albertos universitetą 
ir įsigijo Pienininkystės diplo
mą. Vėliau tęsė studijas Sas-

* * * 

katčevano universitete chemi
jos specialybėje ir JAV Purdue 
universitete, Lafayette mies
te, lndianos valstybėje. Vincas 
Kadis įsigijo magistro ir dak
taro laipsnius mikrobiologijos 
ir biochemijos specialybėse. 

Po užbaigtų mokslų V. 
Kadis, nepriėmęs naudingų 
darbo pasiūlymų Amerikoje, 
grįžo į Kanadą. Edmontone 
buvo paskirtas Albertos Že
mės ūkio ministerijos vyres
niuoju mokslininku, o vėliau 
direktoriumi. Vincas Kadis 
atliko daug darbo mokslinėje 
srityje. Taip pat dalyvavo ir 
priklausė daugeliui profesinių 
organizacijų. Buvo išrinktas 
Kanados Maisto mokslo ir 
technologijos instituto prezi
dentu. Jis taip pat priklausė 
įvairioms tarptautinėms orga
nizacijoms ir daug keliavo su 
įvairiomis paskaitomis kaip 
Kanados atstovas, dalinosi 
moksline patirtimi su kitų ša
lių mokslininkais. Po 38 darbo 
metų Albertos provincijos val
džios Maisto tyrimo labora
torijoje, V. Kadis pasitraukė į 
pensiją. Dar keletą metų tęsė 
darbą kaip privatus konsul
tantas. 

V. Kadis yra prisidėjęs ir 
prie Edmontono lietuvių veik
los. Nuo 1991 m., atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, V. Ka
dis ne kartą lankėsi gimtinėje, 
dirbo savanoriu ir prisidėjo 
savo darbo patirtimi prie Lie
tuvos projektų. Tuip pat skaitė 
paskaitas Vilniaus universite
te, dalyvavo mokslininkų sim
poziumuose ir konferencijose. 

V. Kadžio įkurtos dvisti
pendijos, skirtos VIiniaus uni
versiteto chemijos ir biologi
jos fakultetų studentams, sim
bolizuoja tai, kas visą gyveni
mą buvo svarbu pačiam Vin
cui Kadžiui - siekti akademi
nių žinių, mokslų ir padėti ne
turtingiems studentams, kurie 
už savo pastangas ir darbą bus 
apdovanoti šių stipendijų ga
vimu. Vinco Kadžio paauko
tos akcijos ir įkurtas Vardinis 
fondas bus humanitarinė pa
galba Lietuvos studentams 
daugelį metų. 

Š.m. liepos 15 d. Kanados lietuvių fondo valdybos pirmi
ninkas Algis Nausėdas, lankydamasis Vilniaus universitete, 
susitiko su VU akademinių reikalų prorektorium dr. Juozu 
Galginaičiu. Ta proga buvo pasirašyta "Kanados lietuvių 
fondo/Eileen ir Vincent Kadis" vardo stipendijų paramos 
sutartis. 

Šiais metais stipendijos fondą sudaro per 2,000 litų. Ateityje 
metinis stipendijos fondo dydis gali keistis, nes ji sudaroma iš 
KLF sukaupto investuoto kapitalo palūkanų. Stipendijos bus 
skiriamos pagal VU nuožiūrą dviems studentams chemijos, 
gamtos mokslų ar medicinos fakultetuose. 

Dr. J. Galginaitis džiaugėsi dar vienos Vardinės stipendijos 
įsteigimu. Šiuo sudėtingu ekonominiu laikotarpiu bei pradėjus 
Lietuvoje įgyvendinti aukštojo mokslo reformą, prorektorius 
tarė: "Studentams pinigų niekada nebūna per daug". Inf. 

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! Leidijai prašo jus atsilyginti u.i prenumeratas. Pasitikrinkite 
prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės (address label). Kanados vyriausybės 
finansinė parama pašto išlaidoms apmokėti yr~1aunama pagal apmokėtų prenumeratų skaičių. Be šios 
paramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjant jums 1Z būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų supra
timo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei, kad 1Ž gyvavimas mums yra aktualus. 1Ž leldtjai 
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TAUPOMOJI 
SĄSKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasd ieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

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

t-------------i Neša metines ar sudėtines 

4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.00% 

"Planas 24" Kasdieninių 
pa l ūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0 .025% 
$5,000.00 - S9,999.99 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 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

1 metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
1 metų iške ičiamos 1.00% 
1 metų JAV dolerių 0.85% 

TE RM INUOTI 
INDĖL I AI 
30- 89 dienų 
90- 1 79 dienų 
180- 269 dienų 

1----------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuoš imčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 

l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 1.20% 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamas 4 metų 
pagal pareikalavimą 

t-------------i 5 metų 

1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMEN IN ĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMEN INIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Vis i pateikti nuošimčiai gali 
būt i keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.p a r a m a .ca 

AKTYVAI p e r $1 70,000, 000 
Palankūs nuošimčia i. Malonus ir sąžiningos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416·207·9239 Pirm·Treč 9·3:30 Kelv·Penk 9·8 Šeši 9· 1 
1573 Bloor W 416·532· 1149 Pirm·Treč 9·3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 
LIETUVIU KREDITO KOOPERA TYVAS PARAMA 

LEDAS AEFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Lietuvos piligrimai 
- Viduržemio jūroje 

Daugiau kaip prieš 400 
metų Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštystės maršalka Mika
lojus Kristupas Radvila, dar 
vadinamas Našlaitėliu, pasiry
žo anuo metu ilgai ir gana pa
vojingai kelionei į Artimuo
sius Rytus: apkeliauti Apeni
nų pusiasalį, Egiptą, Kiprą, 
pakeliui kitas valstybes ir svar
biausią ano meto piligrimams 
vietą - J eruzalę. Per pora me
tų (1582-1584) su nuotykiais, 
ne kartą patyręs grėsmę gyvy
bei ir laisvei, pasikliaudamas 
Dievo globa ir savo sėkme bei 
bičiulių parama, keliauninkas 
iš Lietuvos sėkmingai sugrįžo 
namo ir tai, ką pamatė ar iš
girdo, sudėjo į knygą. Ją loty
niškai išspausdino 1601 m. ge
ras keliautojo draugas kanau
ninkas T. Treteris. (Į lietuvių 
kalbą būtent iš šio leidimo iš
vertė vert. O. Matusevičiūtė ). 
Knyga iš karto tapo to meto 
"bestseleriu", jei taip galima 
šiuolaikiškai pavadinti. Ji bu
vo skaitoma, studijuojama, 
verčiama į kitas kalbas, pakar
totinai išleidžiama. Autorius 
labai nuoširdžiai ir tiksliai ap
rašė savo asmeninius pastebė
jimus - tai, kas išgirsta, pama
tyta savo akimis ir patirta. Ke
lionė Našlaitėliui buvo ne vien 
kultūros ir istorijos pažinimo 
pamokos, bet kartu ir nepa
prastai svarbus dvasinis po
stūmis. Tuojau po kelionės jis 
pasirūpino, kad Nesvyžiuje 
(dabar Gudijos teritorijoje) 
būtų pastatyta jėzuitų švento
vė ir kolegija, ten surinkta tur
tinga biblioteka, rūpinosi že
mėlapių leidyba ir kitais rei
kalais. Visų nuostabai, gimęs 

metų ryžosi Lietuvos jachtų 
sporto entuziastai Artūras 
Dovydėnas, Donatas Juškus, 
Ričardas Sablovskis ir kt. Ke
lionės sumanytojų - Pasauli
nės jaunųjų vadovų organi
zacijos nuomone, tai ne varžy
bos su Ambersail jachtos ke-

lione aplink pasaulį. Kaip pa
brėžė istorikas prof. A. Bumb
lauskas, tai simbolinė kultūri
nė-istorinė piligrimystė Vi
duržemio ir Adrijos jūromis, 
patvirtinanti, kad mes buvo
me ir esame Europos dalimi, 
kad Lietuva jūrinė valstybė. 

Rugpjūčio 16 dieną iš Ši
beneko (Kroatija) jachta Gold 
of Lithuania išplaukė pirmoji 
komanda. Prieš tai buvo ilgo 
pasiruošimo ir kruopštaus 
planavimo dienos. Rugpjūčio 
12 d. iškilmingai pašventinta 
vėliava ir komanda Vilniaus 
arkikatedroje. Jūros piligrimų 
planuose numatyta aplankyti 
9 valstybes, 17 miestų, turin
čių istorinius, kultūrinius ir 
prekybinius ryšius su Lietuva, 

keliauti kartu su įgula. Jame 
pristatoma kiekviena diena, 
nuotaikos, mintys ir įspūdžiai 
apie žmones ir aplankytas 
vietas. Kartu ir ne tokie 
romantiški darbai, kaip kas
dieniniai budėjimai denyje, 
buitinės ruošos darbai, viso
kie keblumai, kertant valsty
bių ribas, įveikiant biurokra
tiją, kurios gausu ne tik Lietu
voje. 

Štai tik keli įrašai iš jach
tos Gold of Lithuania kelionės 
po Viduržemio jūrą dieno
raščio. Pirmoji diena, rugpjū
čio 17: ... "Kokia miela mūsų 
įgula, net smagu žiūrėti. Vaka
rodami Dubrovniko marinoje 
kaip tik diskutavome apie Mi
kalojų Kristupą Radvilą Naš
laitėlį, krikščioniškąją piligri
mystę ir tai, ko mes tikimės iš 
šios kelionės ... 

Ir negalvokite, kolegos, kad 
mūsų plaukimas tik lengvos 
atostogos. Kiekviename uoste, 
kiekvieną kartą švartuojantis 
arba atsišvartuojant suima ne
rimas ir baimė. ( ... ), mūsų 
jachta sveria apie 19 tonų. 
Įplaukdamas į uostą niekada 
nežinai, ar tavęs čia kas nors 
laukia, ar numes virvę, ar pa
čiam teks kobiniu ją išgriebti iš 
vandens. O švartuotis juk reikia 
ir prie muitinių, prie degalų ko
lonėlių, inkaruotis maudynių 
vietose, stovinėti marinose ... 
Ką jau kalbėti apie plaukimą 
naktį! Pavyzdžiui, daugelio mū
sų nei akys nepripratusios prie 
laivų žiburių - o jie, žiūrėk, iš
kyla visai čia pat. Tiesiog už 
borto. Tokios tokelės. Ir pada
ryti nieko negali - plauki jūroje 
naktį, dangus - prismaigstytas 
žvaigždžių, variklis išjungtas, o 
jachta lekia pavėjui be kurso 
tiesiai į nebūtį. Nesimato ne tik 
kranto, aplink apskritai nėra 
nieko nieko ... " 

Su pasididžiavimu jachtos "Gold of Lithuania" įgula kelia didžiają Lietuvos veliavą 

garsioje protestantų Radvilų 
šeimoje, Mikalojus Kristupas 
Radvila persikrikštijo ir tapo 
uoliu kataliku. Lietuvių litera
tūros istorijoje Kelionę į Jeru
zalę galima laikyti pirmuoju 
leidiniu, davusiu pradžią ke
lionės reportažams. Pasauli
nėje istorijoje lig šiol populia
ri ir skaitoma knyga. 

Kr. Radvilos Našlaitėlio 
kelionių įkvėpti Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantme
čiui pakartoti jo kelionių 
maršrutą daugiau kaip po 400 

nuplaukiant 5,000 jūrmylių. 
Kelionė vyksta keturiais 
tarpsniais; kiekviename iš jų 
jachtą plukdys nauja 8 žmonių 
įgula. Keliautojai žada su
grįžti rugsėjo 28 d. Kitąmet 
kelionė bus tęsiama. 

Europa, Artimieji Rytai 
šiuo šimtmečiu ne visai tokie, 
kokius matė Kristupas Rad
vila ir jo kelionių draugai. 
Skiriasi ir keliavimo būdas bei 
ryšių galimybė. Internetinėje 
erdvėje, atsidarę tinklaraštį 
www.goldoflithuania.lt galime 

Keliautojų piligrimystės 
tikslas - paskleisti kuo dau
giau informacijos apie dabar
tinę Lietuvą, užmegzti bend
radarbiavimo pradžią, pabūti 
savotiškais jūros diplomatais. 

Tad juos lydi ne tik buria
vimo aistra, bet ir atsakomy
bės bei pareigos jausmas, pa
sididžiavimas savo gimtine, 
jos istorija. 

Pagal Gold of Lithuania 
kelionės dienoraštį 

parengė S. Katkauskaitė 
(Bus daugiau) 

9-0SPORTAS 

Vili pasaulio lietuvių sporto žaidynių Vilniuje, įvykusių š.m. 
birželio 27 d., ugnį uždega olimpinė čempionė lietuvė šaulė 
Daina Gudzinevičiūtė Ntr. E. Misevičienės 

Londono, ON, lietuvių beisbolo komanda "Tauras", jau antrą 
kartą laimėjusi čempionatą Wasaga Beach, ON, š.m. rug
pjūčio 29-30 d.d. vykusiose B poskyrio varžybose 

Ntr. V. Navicko 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
llJ> KUL O SKAUSMAI 

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 

+ TERlLŪ ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-91 76 
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;&f JAU~IMO ZODIS Sveika, Alma Mater! 

Antrasis ''Eurofestivalis'' 

Su mokslo metų pradžia ir Žinių diena Lietuvos mokslei
vius ir tėvelius, mokytojus pasveikino Lietuvos prezidentė 
D. Grybauskaitė Ntr. iš LR seimo tinklalapio 

Groja vokiečių grupė "Blauen SZooK" Rugsėjo 1-ąją dieną atjaunėjo ir pagyvėjo Lietuvos 
miestų ir miestelių gatvės, aikštės, mokyklų kiemai. Mokslo 
metus pradėjo daugiatūkstantinis Lietuvos universitetų, ko
legijų studentų ir vidurinių mokyklų moksleivių būrys. Tie
sa, šiemet į pirmąsias klases atėjo 24,000 pirmaklasių ma
žiau nei praėjusiais metais. Pirmoji naujų mokslo metų die
na visada ypatinga: pirmo kurso studentams ar pirmakla
siams - tai pirmoji pažintis su mokykla, dėstytojais ir moky
tojais, naujais draugais. Kitiems gera susitikti jau pažįsta
mus bendrakursius ir bendraklasius, pasidalinti vasaros 
atostogų įspūdžiais, prieš sugrįžtant į pamokų ar paskaitų 
rimtį. Rugsėjo 1-ąją Vilniuje vyko aukštųjų mokyklų stu
dentų ir dėstytojų karnavalinė eisena, išradingai, su jumoru 
skelbianti naujo studentiško darbymečio pradžią. Žinių 
dienos proga surengti tradiciniai koncertai tėvams ir vai
kams Beauštanti aušrelė, muzikos popietė jaunimui Vingio 
parke ir kiti renginiai. SK 

"Eurofestivalis 2009" š.m. 
rugpjūčio 14-16 d.d. į Renn
hofo pilies parką sutraukė net 
dešimt - iš įvairių Europos 
kraštų atvykusių grupių. Mu
zikinę programą pradėjo al
ternatyvi ketveriukė iš Leipzi
go Dante's Dream. Šaunieji 

Grupės "Elinas" gitaristas 
Rolf Laakmann 

vilniečiai sugebėjo užkrėsti ir 
Vokietijos žiūrovus. Žiūro
vams bepusryčiaujant, ramiais 
tonais bei švelniu vokalu 12 
valandų trukusį muzikinį šeš
tadienio maratoną pradėjo 
Vokietijoje gyvenančių lietu
vių Vyto Lemkės bei Martyno 
Lipšio grupė PasaQa. Žiūro
vai taip pat išgirdo bendrą Vo
kietijos lietuvio ir latvių grupę 
Virge bei vokiečius Bliiuen 
SZ66K ir Blue Milk. "Įdomu 
išgirsti tokį ypatingą roko at
mainų mišinį". 

Rennhofo pilies parką už
kariavo nepakartojamas Tau
rintos Rigertaitės balsas, lydi
mas įspūdingų gitaros impro
vizacijų. Mergina žiūrovus už
būrė originaliomis džiazo ir 
bliuzo aranžuotėmis bei "loop 
machine" pagalba gyvai net 
septyniais balsais atliekamo
mis lietuvių liaudies dainų in
terpretacijomis. Gimusios Vil
niuje, gyvenusios Vokietijoje 
bei šiuo metu kuriančios ir 

Jauniausias "Eurofestivalio" 
lankytojas 

koncertuojančios Paryžiuje 
Taurintos kūrybinis kelias pui
kiai atspindi tarptautinę Eu
rofestivalio idėją. 

Į sceną įžengusi vokiškojo 
roko grupė iš Bonnos Viel
leicht Vegas bemat sugrąžino 
lyriškai Taurintos nuteiktus 
klausytojus į audringą festi
valio realybę. Triukšminga 
nuotaika žiūrovus užkrėtė ir 
Lietuvoje gimusio, Vokietijoje 
gyvenančio Elino Venckaus 
grupė iš Miinsterio Elinas, ša
lia kitų dainų sugrojusi ir iš 

MTV Baltic žinomą savo dai
ną "Better Way". Šeštadienio 
vakaro programą apvainikavo 
legendinės grupės Fools Gar
den nariai Peter Freundentha
ler ir Volker Rinkei, pristatę 
savo aktualų projektą "Fools 
Garden - Closer!" 

Baigiamasis koncertas dau
geliui susirinkusiųjų dar nebu
vo renginio kulminacija - su
sirinkusieji laukė festivalio 
rengėjų žadėtosios išskirtinės 
galimybės "susipažinti ir arti
miau pabendrauti su muzi
kantais". 

Šis pažadas buvo betar
piškai ištesėtas po žvaigždėtu 
vasaros dangumi prie užžieb
to didžiulio laužo, kur Fools 
Garden, Elinas bei kiti festi
valio atlikėjai drauge su žiū
rovais bendravo, juokavo bei 
iki aušros kartu dainavo Pink 
Floyd, Beatles ir kitų grupių 
dainas. 

Pertraukomis žiūrovai mėgavosi puikiu oru 

"Tikiu, kad tie, kurie atėjo 
- nuvilti tikrai neliko. Nuo
stabus oras, puiki gamta, gera 
muzika ir labai draugiška pub
lika paženklino šių metų fes-

~ Wų;t \/;fLAfJL-

D E NT AL CARE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 
Tel. cta.1a> 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 

Taurina Rigertaitė 

tivalį ir nuspalvino jį šviesio
mis spalvomis. Tikiuosi, kad 
iki kitos vasaros žiūrovų prisi
minimuose jos neišbluks, ir jie 
vėl mielai sugrįš į Hiittenfeldą, 
jau į jubiliejinį- trečiajį Euro
festivalį" vylėsi renginio orga
nizatorius, Europos lietuvių 
kultūros centro direktorius 
Rimas ČUplinskas. 

(ELKC) 

Prašo pagalbos 
Indijoje dirbantis misionie

rius kun. Paul Cruz prašo ra
šiklių, pieštukų, Rožinių, varto
tų kortelių, žurnalų bei kitų da
lykėlių, tinkančių vaikų užsi
ėmimams. TŽ pasiekusiame 
laiškelyje jis rašo, kad jo aplin
koje gyvena apie 5000 vaikų, 
veikia trys mokyklos. Aukoto
j us prisimena savo maldose. 
Adresas: Fr. Paui Cruz, Kot
tiyam Post Office, Kollam -
691571, Kerala-India. 
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l\fiRTIES PRANEŠIMAS 
AtA 

LABDAROS 
FONDO 21NIOS 

• Spalio 24 d. "Auksinio 
vakaro" pokylis artėja. Skati
nam visus dalyvauti ir paremti 
Labdaros slaugos namų projek
tą. Aukas galima siųsti "Labda
ra Foundation Fundraising", S 
Resurrection Rd Turonto, ON, 
M9A 501, arba bilietus galima 
įsigyti skambinant Juditai Ka
valiauskienei 416-532-5337. 

PREL. JONAS PETROŠIUS 
Š.m. rugsėjo 8 d., 8.15 v.r. (Paryžiaus Wku) mūsų visų my

limas ir gerbiamas prelatas, Prancūzijos lietuviq_ bendruome
nės šviesulys iškeliavo amžinybėn. Mišios VJ.SŲ Sventų koply
čioje- rugsėjo 14, 10.30 v.r. adresu: maison de retnite Marie
Therese Cbapelle de '!bus les SaiDts. Adresse: 277 bel. Raspail 
75014 Pari11. Palaikų sudeginimas: c:rematorium du Pere 
Lacbaise Perlasezo kapinėse nuo 15.20 ild.15.30 labai tiksliu 
lailm. lnf.. 

• Gautos aukos: $5,000 -
West End Pbysiotherapy (NE 
High Park Pbysiotberapy), tapę 
bronziniais mecenatais; $2,000 
- a.a. J. Yurkaus testamento 
vykdytojai; $1,000- Nova Ser
vices Group; $500 - Leslie 
Group; $200 - Ona Naruševi
čienė; $150 - Naylor Group 
Inc.; $100-E. Greer atminimui 
a.a. L. V. Vilenbrekt. Visiems 
nuoširdus ačiū. Kviečiame visus 
paremti vienintelius lietuvių 
Slaugos namus Kanadoje. 

l\fiRTIES PRANEŠIMAS 
2009 m. rugsėjo 10 d. Anykščiuose i Amžinybę išėjo 

Birželio 23-ios sukilėlis, partizanas, buvęs politinis kalinys ir 
tremtinys, Lietuvos laisvės kovotojų, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungų narys, veiklus visuomenininkas, dimisijos majoras • Labdaros fondo lėšų tel

kimo posėdis įvyks rugsėjo 15 
d., 7 v.v. Slaugos namuose. a.a. ELIGIJUS SMETONA. • Labdaros fondo valdybos 
posėdis Įvyks rugsėjo 16 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. GP 

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
Reginą ir sūnų Robertą, gimines bei artimuosius. 

Amžinoji ŠViesa jam tešviečia - KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiems i užsieni ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
bildi Mariui Rusimd teL 416 
588-2808 eD.. 26 dienos meta. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 
LLKS leidinio ''Ji&lpQS" redakcija 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

VILNIUS - EUROPOS 
KULTŪROS SOSTINĖ? 
Negaliu suprasti, kaip Vil

nius gavo tokį garbingą pava
dinimą? Matyt nutarė Jung
tinių 'Illutų atstovai, niekuomet 
nesilankę Vilniuje, nes jei būtų 
lankęsi būtų greitai pakeitę 
savo nuomonę. 

Lietuvoj trūksta kultūros. 
Visur matai kaip žmonės stum
dosi prie troleibusų, ne
užleidžia vietų. Tuko būti vie
noje Įstaigoje, kur žmonės sė
dėjo koridoriuj ir laukė savo 
eilės įeiti pas vedėją. Kai tik 
durys atsidarė, visi pradėjo 
grumtis sakydami: "Aš čia bu
vau pirmas". Aš būčiau šalia 
durų prikalęs vini ir ant jo paka
binęs numeriukus, tai nebūtų 
jokių peštynių, bet niekam tas 
neatėjo į galvą. 

Lietuvos keliuose būna 
daug avarijų, nes vairuotojai 
nemandagūs ir vienas kito ne
praleidžia. Jei tu nori lenkti au
tomobilį, tai jis tyčia dar dau
giau paspaus, kad tu jo ne
pralenktum. Kai aš išeinu iš 
kokio pastato ir užpakaly 
manęs eina žmogus, tai aš vi
suomet jam palaikau duris. O 
Vtlniuj taip niekas nedaro, tik 
užtrenkia duris prieš tavo nosj. 

Man tik pasitaikė vieninte
lis atvejis, kai vienas senyvas 
žmogus, išeidamas iš parduotu
vės, man palaikė duris. Aš jam 
padėkojau. Jis labai nustebo ir 
mane paklausė, už ką aš jam 
dėkoju. Kartą nuėjau i vieno 
laikraščio redakciją pas savo 
pažĮstamą žurnalistą. Jo ten 
nebuvo ir jo kambario durys 
buvo užrakintos. Ai galvojau, 
ką daryti, ar jo laukti, ar vėliau 
ateiti? Netoliese sėdėjo mo
teris, Įbedusi akis i popierius. 
Supratau, kad tai korektorė. 
Priėjau prie jos ir mandagiai 
paklausiau, ar tas žurnalistas 
netrukus sugrĮš? Jinai net 
nepakėlusi galvos man sakė: 
"Ar jūs nematote, kad aš užsiė
musi!" L. Stanbrilius, 

Montreal, QC 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc„ LLB. 

PACELAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236·1809 
Tinklalapis: mm.m1cchmfi rm.com El. pašia~: laroers@pacelawfi rm.com 

------· 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 

"VILNIAUS" rūmuose (1700 Bloor St.W, 1bronto) .amrtame 
aukšte yra išnuomojamas vieno ..... mojo butas lietuvlq ldlm's 
Kanados legaliems gyventojams nuo 59 metq amilaos (500 k.vad
ratiniq pėdų, tualetas, balkonas). Šio buto nuoma priklauso nuo 
Jūsų pajamų (galima pad nuolaidų, jeigu pajamos n.e per dide
lės). Skambinti į raštinę tel. 416-762-1777. 

JOTVA CONSTRUCfION.Atlieka staliaus, Wlaus sienq (clrywall), 
dažymo, plyteliq dėjimo, elektros pedimo, "plumbing" darbus. 
Skambinti Algiui teL 905 824-'821arba416 882-8531. 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PRO FESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

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

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Ji/.sų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 2.38 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 63 min. dol. bei studentif stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

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

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ORTODONTAS 
(Or thodo ntist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

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

416 769-2526 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 



SAVE THE DAT E! 
Please support Labdara Nursing Home 
with your participation and donation. 

October 24, 2009, 6 p.m. 
St. George's Golf and Country Club 

1668 lslington Avenue, Etobicoke, ON 

CHAMPAGNE RECEPTION l DINNER DANCE l SILENT AUCTION 

Tickets: $250 per person 
Attire: Black tie 

Judy Kavaliauskas: 416-532-5337 or judy_kavaliauskas@hotmail.com 
www.labdara.ca for details 

PACElllLAW 

Gold Sponsor 

F ERJ\L Oll!ECTOllS 

Presenting Sponsor 

~Remkime 

ffH 
PARAMA 

Gold Sponsor 

"Romuvos" Stovyklavietės 
Remontų vaių 

ROMUVA, INC. maloniai visus kviečia 
į pokylį, kuris įvyks 

2009 m. spalio 17, šeštadienį, 6 v.v. 

Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje 

Bus vakarienė su vynu 

Šokiai 

Veiks baras 

BILIETAI $100 ASMENIUI 

Skambinkite 416-873-9269 

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 416-879-4'937 

ar i namus 416 231 4937 
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XXXVIKANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS -

TORONTO 2009 
PENKTADIENIS, spalio 9: 

7 v.v. - Iškilmingas atidarymas - Lietuvių Namuose 

ŠEŠTADIENIS, spalio 10: 
10 v.r. - KLB pirmininkų suvažiavimas - Prisikėlimo parapijoje; mugės ir jaunų 

menininkų parodos atidarymas - Prisikėlimo parapijos kavinėje; Lietuvių Tautodailės 
instituto tarybos posėdis - Lietuvių Namų seklyčioje 

11 v.r. - Spektaklis "Katės namai" - Prisikėlimo parapijoje 
12 v.d. - Popietė ir užsiėmimai vaikams - Prisikėlimo parapijoje 
l v.p.p. - KLJS - Jaunimo popietė - Old Mill parke; sporto varžybos įvairiose 

vietose ir skirtingu laiku (žiūrėkite skelbimus) 
1.30 v.p.p. - Lietuvių Tautodailės instituto visuotinis narių susirinkimas -

Lietuvių Namų seklyčioje 

3 v.p.p. - Dr. Mildos Richardson, Ph.D., paskaita "Lietuviški koplytstulpiai ir 
koplyčios: revoliucija, tremtis ir atgimimas" - Lietuvių Namų seklyčioje 

5 v.p.p. - Meno parodos atidarymas - Anapilio sodybos parodų salėje 
6 v.v. - Iškilmingas pokylis -Anapilio sodybos salėje 

SEKMADIENIS, spalio 11: 
Iškilmingos Mišios visose parapijose - Lietuvos kankinių, Prisikėlimo ir Išganytojo 

3 v.p.p. Baigiamasis koncertas - šventės uždarymas -Anapilio sodybos salėje. 

*** 
Bilietai bus pardavinėjami visose parapijose ir Lietuvių Namuose sekmadieniais. 
Bilietus galima užsisakyti el.paštu: adm.torontolietuviai@yahoo.com. 
Platesnė informacija teikiama tinklalapyje www.torontolietuviai.org arba 
BIRUTĖ JURAS tel. 905 275-8034, DANUTĖ MAŠANAUSKAITĖ tel. 416 825-0728. 

Rengia Toronto apylinkės valdyba ir KLD rengimo komitetas 

lflJOlll VA#AIAI 
Rugsėjo 26, šeštadienii, 7 v.v. 

Toronto Lietuvių Namuose, 15 73 Bloor St. W 
PROGRAMOJE: 

*šilta vakarienė su vynu* loterija 
* šokiams dainuos -

MERŪNAS ir R'ADZI iš Lietuvos 
BARAS VEIKS nuo 6 v. v. 

Bilietai - $40. 
Dėl inf skambinti tel. 416-532-3311 

Rengėjai - Toronto Lietuvių Namai ir klubas "Santaka'" 

BaBa.Bi1ilBiil.Ba~lfOmlfOm~2lalJ!'lal.Z1112a·Zill~~~ 

l .,LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ l l · ANAPILIO pa~apijos atlaidai bus rugsėjo 27, sekmadienį l 
111 • 3 v.p.~. eisena su Svenčiausiuoju ir iškilmingos Mišios l 
l • po MISIŲ - vaišės Anapilio salėje l 
l •vaišių metu ·- paminėjimas 60 metų KLK moterų draugijos l 
l veiklos parapijoje l. 
l • meninė programa l 

l Billietus į vaiš·es galima užsisakyti pas R. Celejewską tel. 416 231-8832 l 
L. Mato. niai kviečia visus dalyvauti - AN.~ .. P. ILIO PARA., .PIJOS. TA·R. Y. BA lj 

BWZllBUBW~~~-gpaJ?&zs2&BWB!f&Sa!IB!fal 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, a1.1kita kokybė. 

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

(prie Evons] 
Savininkas Jurgis Kullešfus 

Pataisymas/patikslinimas 
• Š.m. birželio mėn. 16 d. Tėviškės žiburių nr. 24 (3091) lai

doje, 14 puslapio straipsnyje, užvardintame "A.a. TEKLES ir 
ADOLFO SEKONIŲ Vardinis fondas su nurodymais Kanados 
lietuvių fondo (KLF) pagrindiniame kapitale" yra klaidingai pa
žymėti a.a. Teklės Sekonienės mirties metai. Ji mirė 2005 m. Ka
nados lietuvių fondas nuoširdžiai atsiprašo p. Adolfą Sekonį bei 
gimines įr draugus už netikslumą. 

• TZ nr 36, 2 psl. po nuotrauka išspausdinta Kęstutis Batūra. 
Turi būti Kastytis. Atsiprašome. 
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Išganytojo parapijos 

žinios 
• Parapijos tarybos posėdis 

vyks penktadienį, rugsėįo 18, 
2.30 v.p.p. Gyčio ir Editos Sernų 
sodyboje, Caledon, ON. 

Anapilio žinios 
• Rugsėjo 6 mirė ir rugsėjo 

11 iš ~ietuvos kankinių šven
tovės Sv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidota mūsų ilgametė para
pijos tarybos narė ir kultūrinės 
sekcijos pirmininkė sol. Slava 
Žiemelytė, 84 m. amžiaus. 

• Visi Lietuvos kankinių 
šventovės chorai jau sugrįžo iš 
vasaros atostogų. Sveikiname 
juos ir kviečiame naujus choris
tus įsijungti į jų gretas. 

•Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 27, sekmadienį. Ta pro
ga bus švenčiama ir Katalikių 
moterų draugijos mūsų parapi
joje 60 m. gyvavimo sukaktis. 
Tą dieną Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišios rytą bus tik
tai 9.30 val. (Mišių 11 val. tą ry
tą nebus). Iškilmingos pamal
dos tądien~ prasidės 3 v.p.p. 
eisena su Svenčiausiuoju iš 
šventovės į kapinių kop}yčią. 
Ten bus palaiminimas Sven
čiausiuoju ir vėl grįžtama į šven
tovę Mišioms. Po Mišių - 5 v. 
p.p. bus iškilmingos vaišės su 
programa Anapilio salėje. Bi
lietus į vaišes sekmadieniais jau 
platina Regina Celejewska. Sio
kiadieniais prašome jai skam
binti tel. 416 231-8832. 

• Rugsėjo 27, sekmad., 
Anapilio autobusėlis maldinin
kus veš į mūsų šventovės iškil
mes nuo "Vilniaus rūmų" 2.30 
v.p.p. ir parveš po pamaldų. 

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

• Tūkstantmečio Evangeli
jos žinios ilgaamžei Lietuvai 
iškilmės įvyks spalio 31 ir lap
kričio l d.d. Spalio 31, šeštad., 
2 v.p.p. - arkiv. S. Tamkevi
čiaus, SJ, paskaita Prisikėlimo 
parapijos salėje Toronte ir susi
rinkusiųjų pabendravimas su 
svečiu. Lapkričio l, sekmad., 
kapinių lankymo dieną, 3 v.p.p. 
- Anapilio parapijos Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 
už visų amžių Lietuvos kanki
nius ir tikinčiuosius, tūkstant
mečio Evangelijos žinios Lietu
vai šviesoje. Mišias aukos arkiv. 
S. Tamkevičius, SJ, su visais su
važiavusiais lietuviais kunigais. 

• Wasaga Beach elektros 
bendrovė siūlė tam tikrom įstai
gom iki $1,000 vertės nemoka
mai padaryti pakeitimus, kurie 
sumažintų energijos naudoji
mą. Į tą sumą įeitų medžiagos 
ir miesto elektrikų darbas. Tokį 
pasiūlymą gavo ir Gerojo Ga
nytojo koplyčia. Buvo aptarta 
su elektriku, kad geriausias bū
das išnaudoti pasiūlytą lengva
tą - pakeisti koplyčios turimą 
apšvietimą taupančiuoju ener
giją ir tam įtaisyti atitinkamus 
prijungimus. Tas darbas jau at
liktas Kastyčio Batūros rūpes
čiu ir jo priežiūroje. 

• Mišios rugsėjo 20, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Zigmą 
Obelienių; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje rugsėjo 20, sekmad., 
10.30 v.r. už Bemotų ir Biržvil
kų šeimų mirusius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, rugsėjo 
19, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Joną 
ir Aleksandrą Dambrauskus 
(XXV metinės) ir jų sūnų Joną 
Dambrauską (XX metinės). 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį per 10.45 
v.r. Mišias giedos parapijos 
"Retkartinis" choras, o rugsėjo 
27 d. - parapijos vaikų/jaunimo 
choras. Parapijos vaikų/jau
nimo choras repetuoja po 10.45 
v.r. Mišių muzikos studijoj, o 
Toronto jaunimo choras, kuris 
ruošiasi Dainų šventei, repe
tuoja sekmadieniais 4 v.p.p. 
muzikos studijoj. 

• Parapijos jaunimo choro 
narė Sabrinna Douglas-Kulny
tė savo mokykloj gavo žymenį 
"Christian Leadership Award". 
Tai jos mokytojų ir mokinių 
sprendimas už jos pavyzdingą 
elgesį ir norą padėti kitiems. 

• Šį šeštadienį, rugsėjo 19, 
vyks N. M. Prasidėjimo seselių 
išleistuvės. Seselės, kurios dau
giau kaip 60 metų dirbo šioj pa
rapijoj ir Maironio mokykloj, 
išsikelia iš Toronto. Išleistuvių 
dienos programa: 3.30 v.p.p. 
Mišios, po Mišių parapijos salėj 
vaišės, atsisveikinimo kalbos ir 
trumpa meninė programa. Da
lyvaus seselės Eugenija, Judita, 
Loreta, Margarita ir Paulė. Visi 
kviečiami savo atsilankymu pa
reikšti, kad seselių darbas To
ronte yra įvertinamas. 

• Kun. Jonas Šileika, OFM, 
Toronto pranciškonų vienuolyno 
viršininkas, išvyko į Lietuvą da
lyvauti klierikų Antano Blužo, 
OFM, ir Alvydo Virbalio, OFM, 
kunigystės šventimuose, kurie 
vyks rugsėjo 19 d. Kaune, Šv. 
Jurgio pranciškonų šventovėje. Į 
Torontą jis sugrįš spalio 5 d. 

• Rugsėjo 14 d. palaidota 
a.a. Janina Kulikauskienė, 79 
m. Paliko vyrą Joną, sūnus Vik
torą ir Edmundą su šeimomis. 
Rugsėjo 15 d. palaidota a.a. Vi
da J ankaitienė, 52 m. Paliko 
vyrą Giedrių, sūnų Darių, duk
rą Renatą, mamą Albiną Ožins
kienę, seserį Daivą ir brolį Al
vydą. Toronte mirė a.a. J ames 
Brough, parapijiečio Michael 
Brough brolis. 

•Santuokos sakramentui 
ruošiasi Emilija Bušinskaitė su 
Gregory Boyer. 

• Platinami bilietai sekma
dieniais po Mišių salėje į meti
nę parapijos vakarienę, kuri 
vyks spalio 3 d. Bilieto kaina 
$40. Meninę programą atliks 
Toronto jaunimo ir Klyvlando 
"Nauja intriga" chorai. 

• Registruojami vaikučiai 
parapijos raštinėj 416 533-0621 
Pirmos Komunijos ir Sutvirti
nimo sakramento pasiruošimo 
pamokoms. Pirmos Komunijos 
iškilmės vyks gegužės mėnesio 
pirmą sekmadienį, o Sutvirti
nimo sakramentą suteiks vysk. 
P. Baltakis,OFM, gegužės 30 d. 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r. Jų metu vyks sekma
dienio tikybos pamokos ir po to -
Moterų draugijos susirinkimas. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kas gavote baudas rugpj. 

30, sekmadienį, Lietuvių Namų 
mašinų stovėjimo aikštelėje, 
baudų bilietus prašome prista
tyti į LN raštinę arba skambinti 
tel. 416 532-3311. 

• Rugsėjo 26 d. vyks tradi
ciniai Lietuvių Namų "Rudens 
šokiai". Programa - šiltas mais
tas, baras, loterija. Dainuos po
puliarūs jaunos kartos atlikėjai 
iš Lietuvos Merūnas ir Radzi. 
Kviečiame visus į šį pirmą ru
dens renginį. Bilietai platinami 
sekmadieniais parapijose ir LN. 
Dėl platesnės informacijos 
teirautis tel. 416 532-3311 arba 
905 821-0157. 

• LN interneto tinklalapis 
lietuvių kalba: www.torontolietuviu 
namai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanguethalls.ca. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Pirmoji mokslo diena -
rugsėjo 19. Pamokos vyks nuo 
9 v.r. iki 11.30 v.r. Kitomis die
nomis - nuo 9 v.r. iki 11.55 v.r. 
Pamokos vyksta "Our Lady of 
Peace" patalpose; adresas: 70 
Mattice Ave. (tarp Bloor ir Kip
ling gatvių). 

• Daugiau informacijos 
teikia mokyklos vedėja Aldona 
Šimonėlienė, tel. 416 626-8494 
arba el.paštu - simonelis@ 
rogers.com. Živilė 

Aukštesnieji 
lituanistiniai kursai 

•Lituanistinių kursų regist
racija vyks rugsėjo 19 d. "Our 
Lady of Peace" mokykloje 70 
Mattice Ave., Etobicoke. Pir
moji pamoka rugsėjo 26 d. 

• Iš Lituanistinių kursų 
pasitraukė kursų vedėjas My
kolas Slapšys ir literatūros mo
kytoj a Gitana Jūdvytytė. Šiais 
mokslo metais kursų vedėja bus 
Brigita Ručinskienė. Ačiū vi
siems už pasitikėjimą, kantrybę 
ir gražias kartu praleistas aki
mirkas. Sėkmės naujam kolek
tyvui ir mokiniams. 

M. Slapšys 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 20: 8 v.r. už a.a. Apoloniją 
Tumpienę; 9 v.r. už a.a. Sofiją 
ir Anthony Dziengo; 10.45 v.r. 
už a.a. Algį Jagėlą ir šeimos mi
rusius, už a.a. Vytautą Tamulai
tį, už a.a. Vladą Stabačinską; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

KVIETIMAS 
MIELI LIETUVIAI, 
DAINUOJANTYS IR MĖGSTANTYS DAINĄ, 

Su džiaugsmu pranešame apie artėjančią IX Dainų šventę, 
kuri įvyks 2010 m. liepos 2-4 d.d. Toronte, Kanadoje. Maloniai 
kviečiame prisijungti prie mūsų šventės savo dalyvavimu. Dau
gelis chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis. Pavieniai dai
nininkai taip pat gali registruotis. Junkitės bendrai dainai, mo
kykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga nuotaika atvy
kite į mūsų visų šventę. 

Registruotis galite iki rugsėjo 28 d. Registracijos mokestį 
reikia susimokėti iki spalio 31 d. Bilietai į Dainų šventės rengi
nius bus parduodami nuo lapkričio l d. Plačiau šventės žinias 
sekite internetiniame tinklalapyje - www.dainusvente.org. 

IX Dainų šventės ruošos komitetas 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Auš!os Vartų šventovėje rugsėjo 13 d., 9.30 v.r. Mišias at
našavo Sv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis. 
Giedojo po vasaros atstogų poilsio sugrįžęs parapijos choras. 

Sėkmingai praėjo dailininko Gyčio Vazalinsko paroda 
"John Vazalinskas - Just one of those things" St. Anne de 
Bellevue galerijoje. Oficialus atidarymas ir vaišės buvo penkta
dienį, rugsėjo 11. Dailininkas pristatė 38 naujausius savo kūri
nius: gamtos ir Montrealio miesto vaizdus. 

Antanas-Bronius Staškevičius ir Jessica Stevens susituokė 
Aušros Vartų šventovėje rugpjūčio 8 d. Sutuoktuvių Mišias at
našavo kleb. kun. G. Mieldažis ir Toronto Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonas kun. Vytautas Staškevičius, kuris palaimino 
jaunųjų santuoką. Kartu su jaunavedžiais džiaugiasi tėvai Arū
nas ir Silvija Staškevičiai. Ntr. L. Staškevičiaus. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
lradicinius "Q-rybų pietus" ruoši~ parapijos komitetas sek

madienį, spalio 4. Sv. Mišios - 11 v.r. Silti pietūs su vynu parapi
jos salėje. Auka - $25; moksleiviams (10 iki 16 m.) $15. Bus 
programa, veiks loterija. Galima užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. 
Skambinti Nijolei Sukienei (514 593-6859) ar Alice Skrupskytei 
(514 257-6761). Komitetas dėkoja visiems, kurie atneš laimikių 
loterijai ir saldumynų. Kviečiame visus atsilankyti. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 /:V(: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C. l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

l AUKOS l MOTERIS IŠ LIETUVOS ieš
-----------.... ko darbo. Gali prižiūrėti vai

A.a. mamos Onos Vėlyvie
nės, iškeliavusios amžinybėn 
prieš 19 metų (1990.IX.13), pri
siminimui pagerbti, dukra Onu
tė Vėlyvytė-Vindašienė, vaikai
čiai Julytė ir Steponas Tėviškės 
žiburiams aukojo $150. 

A.a. lakūno Leonardo Žil
vyčio, tragiškai žuvusio prieš 18 
metų atminimui, tėvai Alina ir Ka
zys Zilvyčiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Vincui Kėžinaičiui mi
rus, reikšdami nuoširdžią užuo
jautą seseriai Marytei (Vytui) 
Kazlauskams, broliui Juozui ir 
giminėms, D.M. Jonikai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Vinco Kėžinaičio at
minimui Irena ir Anicetas Za
lagėnai Tėviškės žiburiams au
kojo $50. 

A.a. Irenai Baltakienei mi
rus, užjausdami jos seserį Biru
tę Abromaitienę ir jos dukterį 
Angelę, S.A. Ciplijauskai Tė
viškės žiburiams aukojo $25. 

kus, slaugyti ligonius, gaminti 
maistą, valyti. Skambinti tel. 
416 233-5996. 
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). 

CO STRUCTION 

REMONTAI 

TD. 

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 




