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Nepamiršti ar ilgėtis? 
Kas praeityje žmogui buvo miela, malonu, naudinga, to 

daugiausia ilgimasi, tartum norint kažką panašaus atkurti, 
o tėvynės netekus dažnas jaučia nuolatinę gana skaudžią 
nostalgiją. Todėl praeities prisiminimai, įvairiomis formo
mis palaikoma atmintis - reiškinys suprantamas kaip žmo
gaus polėkius sotinanti gyvenimo dalis. 

P
OKARINĖJE išeivijoje per daugiau kaip 60 metų 
įsispaudė labai daug tėvynės meilę ir jos ilgesį liudi
jančių žymių. Jos buvo apčiuopiamos, daugelio mato

mos, teigiamai vertinamos kaip nemenkas tautos lobis, ku
riuo dar ilgą laiką naudosis naujai išeivijon įsijungiantys ar 
joje gimę ir užaugę. To reikšmingo lobio teikėjai jau gana 
sparčiai vienas po kito apibarstomi iš tėvynės atvežtomis 
žemėmis ir gintarėliais, palinkint jiems amžinos ramybės. 
Jei pasiliekantiesiems aišku, kokias žymes išeinantieji palie
ka, kažko nereikia, kad būtų suprasta nostalgija. Palyginant 
išeiviją su mūsų tautos kamienu, nieko nuostabaus, kad tė
vynėje gyvenantys bendraamžiai į tą mūsų svetimose padan
gėse įgytą lobį gali pažiūrėti kitaip negu mes norėtume. Tai 
normalu - skirtinga padėtis, skirtinga ir mąstysena. Pvz. iš
eivijoj e sunkiai suprantamas kai kurių sovietinės okupaci
jos ilgesys, nors kai kada viešai reiškiamas ir pateisinamas. 
Gana būdingas pareiškimas antropologo dr. Gedimino 
Lankausko pokalbyje su Amerikos lietuvio žurnaliste Aud
rone Simanonyte. Pastaroji užkalbino antropologą Grūto 
parko klausimu; norėjo sužinoti nuomonę, ar socializmo at
mintis tautai yra reikalinga? G. Lankauskas teigė, kad par
kas tai atminčiai reikalingas, nes "matome daugybę socialis
tinės nostalgijos apraiškų ( „.) socialistinė praeitis prisime
nama (.„) partijos veikėjų skulptūromis (.„) tarybinių laikų 
patiekalais bei gėrimais („.) galima paragauti degtinės, pa
vadintos CCCP ir pan." 

T AI tokia viešai pareikšta nuomonė. Panašiai pasakytų 
gal ir daugelis kitų. Aiškiai teigiama, kad viskas turi 
būti prisimenama - ir geri, ir blogi dalykai, esą nieko 

iš istorijos negalima išbraukti. Tai tiesa. Tačiau prisiminti ir 
gerus, ir negerus dalykus kartu labai dažnai sunkiau vyksta, 
nes įsipraudžia užgaida. Jeigu tos sovietinės, dargi nostalgi
jų apimtos istorijos rodoma tik viena pusė, tai jau, nori ar 
ne, kažkaip atsiduoda paprasčiausia propaganda. Tokias 
vienpusiškas istorijas priimti ir jas vertinti buvo pratinami ir 
ruošiami okupuoti lietuviai per mokyklų vadovėlius, aukš
tesnio lygio paskaitas, spaudą ir visa kita, kas santvarkai, ne 
tiesai, tarnavo. Kad iš istorijos nieko negalima išbraukti, 
turbūt kiekvienas sutiktų. Bet jos pateikimas - dalykas jau 
kitas, ir tai priklauso, kas tai atlieka ir kodėl. O kalbant 
apie tą Grūto parką, vertinti jį gal geriau reikėtų visai kitu 
požiūriu. Kaip bežvelgsi, parkas pirmiausia yra įdomi pasi
pelnymo vieta, ir tai jau plačiausiu mastu, kai turistų iš įvai
rių šalių netrūksta, ypač vasaros atostogų metu. Tuo atžvil
giu parkas gali ne vienam priminti kokį nors zoologijos so
dą ar amerikietišką "Disney World", kur žmonės renkasi ne 
tik ką nors pamatyti, bet ir įvairiau praleisti laiką, papramo
gauti. Sovietmečio atminčiai patenkinti, jei kam to reikia, 
yra daug daugiau kitokių būdų ir vietų. O tos sovietinės at
mintys pagaliau labai skirtingos. Pvz. Sasnauskui, Sadūnai
tei, Gajauskui tikriausiai yra vienokios, o Brazauskui, Kir
kilui kitokios. Kokio parko reikėtų, kad visus būtų galima 
suįdominti ir patenkinti? O gal tame pačiame parke pilnes
niam vaizdui reikėtų pridėti Lietuvos okupacij, ir laisvės 
kovotojų kankinimus pavaizduojančių rodinių? CS 
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Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seselėms 2009 m. rugsėjo 19 d. Prisi
kėlimo parapijoje pareikšti padėkos žodžiai už ilgametę sielovadinę veiklą Toronte. Viršuje -
atsisveikinime dalyvavusios seselės su kalbėtojais. Kairėje - Toronto Maironio mokyklos vedė
ja Aldona Šimonėlienė ir Tėvų komiteto pirmininkė Dalia Ažubalienė Įteikė ses. Paulei ~ova
nėlę; dešinėje ilgametė parapijos veikėja Janė Vingelienė prie torto su seselių vyresniaja Siau
rės Amerikoje ses. Paule N trs. R. J onaitienės 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Rugsėjo 19 d. torontiečiai 
atsisveikino su asmenimis ir 
su draugija, kuri buvo įaugusi 
į vietinę veiklą nuo pat mūsų 
bendruomenės ~ikūrimo die
nų. "Seselės" - Svč. Mergelės 

Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo Vargdienių seserys, nuo 
1955 metų Toronte, o ypač 
Prisikėlimo parapijoje turėjo 
svarbų vaidmenį. 

Padėkos Mišias šeštadie
nį, rugsėjo 19, aukojo Prisikė
limo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, 

OFM, kartu su Lietuvos kan
kinių parapijos klebonu kun. 
Vytautau Staškevičiumi, kun. 
Kazimieru Kaknevičiumi ir 
diak. dr. Kazimieru Ambro
zaičiu. Per Mišias giedojo mu
zikės Dalia Viskontienė ir 
Danguolė Radtke. 

Po Mišių daugiau kaip 
šimtas seselių rėmėjų, auklėti
nių ir draugų dalyvavo atsi-

sveikinimo popietėj e. Pro,_gra
mai vadovavo dr. Judita Cup
linskienė, kuri priminė, kaip 
Šv. Rašte rašoma, jog viskam 
yra metas. Atėjo ir metas atsi
sveikinti su seselėmis, padė
koti joms už ilgametį darbą. 

Invokaciją sukalbėjus 

kun. Eugenijui Jurgučiui, 

OFM, žodį tarė visiems pažįs
tama ses. Paulė Savickaitė, 
dirbusi 15 metų Montrealyje 
ir 17 metų Toronte, atlikusi 
ką reikėjo, kur reikėjo - jos 
žodžiais - nuo šlavėjos iki 
provincijolės. 

Ses. Paulė supažindino 
susirinkusius su popietėje da
lyvaujančiomis seselėmis Eu
genija, Judita, Margarita ir 
Loreta. Ji pranešė, kad nuo 
rugsėjo 1 d. seselių vyresnioji 
Lietuvoje yra dr. Daiva Kuz
mickaitė, o JAV-se - ses. Ignė 
Marijošiūtė. Jos pavaduotoja 
yra ses. Eugenija Lukoševi
čiūtė, gimusi ir augusi Mont
realyje, dabartinė vienuolijos 
finansinių reikalų vedėja. Ilgą 

laiką Montrealyje buvo Bruk
line augusi ses. Judita, buvusi 
Birutė Zabitaitė, dabar irgi 
Putname. Ses. Margarita Ba
reikaitė - pirmoji, vadovavusi 
vaikų darželiui Toronte, o ses. 
Loreta Jonušaitė buvo ilgiau
siai išbuvusi Toronte. Ji savo 
gyvenimo kelią apibūdino 

straipsnyje, išpausdintame 
Tėvškės žiburiuose. 

Ses. Ignės atsiųstus linkė
jimus, skatinančius džiaugtis 
nueitu keliu ir prisiminti, kad 
dirbant drauge viskas buvo ir 
yra įmanoma - perskaitė ses. 
Eugenija. Rūta Rusinienė ap
žvelgė tą seselių kelią Toron
te. Ji papasakojo, kaip seselės 
atvyko iš Vokietijos, kur jos 
buvo apsigyvenusios su kitais 
karo pabėgėliais iš Lietuvos. 
Aštuonios jų tikėjosi apsigy
venti 1936 m. įsteigtame vie
nuolyne Putname, Connecti
cut valstijoje, tačiau iš karto 
tik viena seselė turėjo teisę 
imigruoti į JAV. 

-------

Nukelta į 5-ą psl. 
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''Mes - Dievo vaikai'' 
Pasaulio pranciškonai šiais metais švenčia 800 metų, kai 

įkurtas pranciškonų mažesniųjų brolių ordinas. Šis jubiliejus 
turbūt neatsitiktinai sutapo su sunkmečiu Lietuvoje. Galbūt 
ši jubiliejinė data nukreips ne vieno dėmesį nuo tikrų ar ta
riamų rūpesčių ir sustiprins tikėjimą, kurį prieš 800 metų at
gaivino šventasis Pranciškus iš Asyžiaus. 

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba praneša, kad jubi
liejui paminėti vienuoliai pranciškonai nutarė surengti ant
rąjį valstybinį vaikų ir jaunimo religinės muzikos festivalį 
"Mes - Dievo vaikai. Į{ryžių kalnas 2009", pakviesdami prie 
jo prisijungti įvairias Šiaulių miesto mokymosi įstaiaas. Or
ganizavimo rūpesčiais su vienuoliais pasidalijo Siaulių 
moksleivių namai. 

Festivalyje "Mes - Dievo vaikai. Kryžių kalnas 2009", 
kuris prasidėjo rugsėjo 20 d., susilaukta apie 1000 vaikų. 
Dauguma jų giedojo šv. Mišiose Kryžių kalno vienuolyne 
sekmadieniais 11 val. Tiek daug vaikų nepavyko sutalpinti į 
vieno sekmadienio šv. Mišias, tad po 200 giedančių bei gro
jančių įvairiais muzikos instrumentais vaikų buvo paskirstyta 
į penkis sekmadienius. Šventė prasidėjo rugsėjo 20 d. ir tęsis 
visus spalio mėnesio sekmadienius - 4, 11, 18, 25 dienomis. 

Kaip pasakojo festivalio idėjos autorė ir koordinatorė, 
Šiaulių moksleivių namų vaikų choro "Diemedėlis" vadovė 
Valerija Berteškienė, prie projekto prisijungė didelis vaikų ir 
įaunimo būrys. Ruošdamiesi festivaliui, visus metus įvairūs 
Siaulių miesto, apskrities, kitų Lietuvos miestų, netgi toli
mojo Londono meno kolektyvai mokėsi giesmių, rengė kon
certinę program~ Šiaulių miesto dailės būrelių vaikai piešė 
piešini~s tema "Sventojo Pranciškaus dvasios spinduliavi
mas'', Siaulių moksleivių namų keramikos būrelis su vadove 
Laima Andruškevičiene sukūrė ir nulipdė žvakides, kurios 
šventės metu puošia altorių, o vaikai savanoriai "Dailu" stu
dijoje dekupažo technika margino ir puošė vazą. Apie šimtą 
vaikų piešinių iškabinta festivalio metu veikiančioje parodo
je vienuolyno koplytėlėje. Visus šiuos darbelius jų autoriai 
padovanos vienuoliams. 

1-gji šventė "Mes - Dievo vaikai" įvyko 2007 m. gegužės 
20 d. Siaulių rajono Kairių miestelyje. Tąkart į šventę atvyko 
apie 300 vaikų. Po šventės dar ilgai vaikai prisiminė tuomet 
išgyventą susitikimą su Dievu. Jie džiaugėsi giesmių grožiu, 
jautėsi pakylėti maldoje, ne vienas tuomet sakė, kad dalyva
vimas šv. Mišiose juos įkvėpė būti gerais žmonėmis. Tai ir 
buvo šventės prasmė. O Dievo Apvaizda neleido idėjai už
gesti. Tai jaunieji muzikantai, dainininkai, giesmininkai, dai
lininkai, keramikai norėjo šią veiklą tęsti. Visi jie - vaikai, 
norintys būti Dievo vaikais, pačia plačiausia šio žodžio 
prasme, teigė Valerija Berteškienė. 

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba 

Katalikiškos šeimos samprata 
KUN. DR. KĘSTUTIS RALYS, 

Vilniaus Pedagogikos 
universiteto lektorius 

Išganymo kelias 
Ypatingas vaidmuo socia

linės tikrovės kūrime tenka 
šeimai, kuri yra unikali socia
linė institucija pratęsianti gy
vybę, pradedanti ankstyvąją 
individo socializaciją. Daugu
ma žmonių savo gyvenimą 
pradeda šeimoje, pastovioje 
grupėje, kuriai vėliau jie pri
klausys. Šeima vaikui perduo
da pagrindines normas ir ver
tybes. Įgūdžių ir vertybių mo
koma šeimose, mokyklose, 
ekonominis gyvenimas, pasi
skirstymas ir mainai vyksta 
įstaigose, gamyklose, turguo
se ir biržose. Šiandieninės ins
titucijos yra labiau speciali
zuotos nei anksčiau, o jas jun
giantys žmonės save priskiria 
kelioms institucijoms. Antra 
vertus, šiose aplinkybėse itin 
išauga pasaulėžiūrinių sociali
nių institucijų vaidmuo, ku
riose asmuo yra ne vienos ar 
kitos socialinės veiklos atlikė
jas, o veikia ir aplinkinių suvo
kiamas kaip unikali, savita as
menybė. Šiuo požiūriu nepa
keičiama yra šeimos socialinė 
institucija. Joje atsiskleidžia 
kartų santykiai, moters ir vyro 
vaidmenų specifika. Šeimoje 
taip pat atsispindi prieštaravi
mai, būdingi konkrečiai visuo
menei. Taigi atsispindi ir mo
dernios visuomenės priešta
ravimai pasaulėjautoje bei pa
saulėžiūroje, kurie bene ryš
kiausiai stebimi sekuliarumo, 
tikėjimo, racionalumo ir dva
singumo, mokslo ir religijos 
matmenyse. 

Totalitarinės visuomenės 
linkusios priešpastatyti šiuos 
matmenis, traktuoti juos kaip 
vienas kitą neigiančius. Tokio
je pažiūrų sistemoje ilgą laiką 
buvo verčiama gyventi ir Lie
tuvos visuomenė. Demokrati
nės, humanistinės visuomenės 
siekia jų sąveikos, remiasi 
nuostata, kad jos viena kitą 
papildo. Todėl pripažįsta ir 
racionalumo, mokslo ir tran
sendentalumo, dvasinio tobu
lėjimo kelius. Pastarasis tam
pa itin aktualus, gaivinant ga
nėtinai žemai smukusią žmo
nių dvasinę - dorovinę kul
tūrą. 

Pasitelkdama religines 
bendruomenes, stiprindama 
savo auklėjamąjį vaidmenį 
Katalikų Bažnyčia gali pagel
bėti visuomenei įdiegiant 
aukštesnę dvasinę - dorovinę 

kultūrą, visiems jos nariams 
priimtinas vertybes, idealus, 
elgesio normas. Katalikų Baž
nyčia, veikdama kolektyvinę 
(bendruomeninę) sąmonę ir 
pasąmonę, gali padėti įveikti 
socialinį susvetimėjimą, žmo
gaus vienišumą. Šioje auklėja-

mosios socialinės veiklos sri
tyje ypač svarus Katalikų Baž
nyčios vaidmuo rengiant jau
nimą santuokai, saugant šei
mos pastovumą ir vertybes. 

Katalikų Bažnyčia savo 
socialinę doktriną, požiūrį į 

šeimą formuluoja 2004.X.25 
easkelbtame Kompendiume. 
Sio dokumento pirmojoje da
lyje aptariamas svarbus Baž
nyčios misijos ir socialinio gy
venimo santykis, nurodoma, 
kad Katalikų Bažnyčia, skelb
dama išganymą, pabrėžia, jog 
jis pasiekiamas ne tik naujojo
j e egzistencijoje po mirties, 
bet kad tai procesas, vykstan
tis šiame pasaulyje ekonomi
kos ir politikos, ir kultūrų dia
logo plotmėse. Bažnyčios so
cialinė doktrina remiasi nuo
stata, kad Kristaus rodomas 
išganymo kelias apima visą 
žmogų kaip asmenybę su vi
somis socialinėmis, dvasinė
mis ir kūniškomis savybėmis. 

Nepakartojama 
paskirtis 

Taigi Dievo suteiktas 
žmogaus orumas ir pareiga 
skatinti gėrį tarp kitų žmonių 
tuo pačiu sąlygoja ir išganymu 
besirūpinančios Katalikų Baž
nyčios paskirtį nenusigręžti 

nuo socialinių klausimų ir siū
lyti jų sprendimus. Todėl šian
dieną katalikų Bažnyčia yra 
svarbi socializacijos institu
cija, įtakojanti ne tik konfesi
nių bendruomenių, bet ir vi
sos visuomenės nuostatas. 
Ypač svarbus jos vaidmuo šei
mos kūrimo, jaunimo rengi
mo šeimai plotmėje. Reali
zuodama pastarąjį šeimos pa
laikymo vaidmenį Katalikų 
Bažnyčia vadovaujasi pagrin
diniais tei&iniais apie šeimos 
santykius. Sie teiginiai: 

• šeima - pirmoji natūrali 
bendruomenė; • šeima yra iš
skirtinai svarbi žmogui; • šei
ma yra svarbi visuomenei; • 
šeimos pagrindas santuoka; 
• santuokos sakramentas yra 
būtinas santuokai; • šeima 
yra meilės bendruomenė jun
gianti šeimos narius; • šeima 
privalo saugoti gyvybę; • šei
mos vaidmuo išskirtinis ug
dant vaikus; • šeima gina vai
ko teises ir orumą; • šeimai 
būdingas solidarumas (tarp 
šeimos narių ir su kitomis šei
momis bei visuomene); • šei
ma yra ekonominis vienetas; 
• visuomenė tarnauja šeimai, 
šeima tarnauja visuomenei. 

Šeimos svarba ir jos cent
riškumas žmogaus ir visuo
menės atžvilgiu ne kartą pa
brėžiama Šventajame Rašte. 
"Negera žmogui būti vienam" 
(Pr 2, 18). Remiantis tekstais, 
kuriuose pasakojama apie 
žmogaus sukūrimą (plg. Pr 1, 
26-28; 2, 7-24), paaiškėja, kaip 
sutuoktiniai Dievo plane su
daro "pirmutinę asmenų 
bendruomenę". (Gaudium et 
Spes, 12: AAS 58 (1966), 
1034) Ieva, kaip ir Adomas, 
sukuriama žmogumi, kuris pa
pildo Adomą (plg. Pr 2, 18), 
kad abu taptų "vienu kūnu" 
(Pr 2, 24; plg. Mt 19, 5-6). Tuo 
pat metu abu dalyvauja gyvy
bės perdavime, kuris juos pa
verčia Kūrėjo bendradarbiais: 
"Būkite vaisingi ir dauginki
tės, pripildykite žemę" (Pr 1, 
28). 

Šeimoje žmogus mokosi 
Viešpaties meilės ir ištikimy
bės bei poreikio atsiliepti į 
šiuos jausmus (plg. Iš 12, 25-
27; 13, 8 ir 14-15; Įst 6, 20-25; 
13, 7-11; 1Sam3, 13). 

Nukelta į 4-tą psl. 

Žolinės atlaidai Krekenavoje, Panevėžio rajone Ntr. iš leidinio Panevėžio rajonas 



Ką sako prezidentė 
Dalia Grybauskaitė: 

• Lietuvos ritmą jau
čiu kiekvieną dieną ir nuo 
jos nesu atitrūkusi, o namų 
žmogus visada pasiilgsta. 

• Norėčiau, kad Lietu
va pasinaudotų sunkme
čiu, kad galėtų save pa
keisti, apsivalyti ir pasi
rengti naujam šuoliui. 

• Taip atsitiko, kad vi
sur buvau kitokia - ir dar
be, ir gyvenime, ir politi
koje. Ko gero, toks likimas 
persekios mane ir ateityje. 

• Tikrai niekam nega
liu ir negalėsiu įsipareigo
ti. Norėsiu išlikti nepri
klausoma ir daryti tokius 
sprendimus, kokie reika
lingi Lietuvai. 

• Tokios politikos, ko
kia buvo vakar, žmonės ne
benori. Vakarykščių poli
tikų - taip pat. 

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojimo "Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžius" žydų gelbėtojams įteikimo cere
monijoje Ntr. iš LR seimo tinklalapio 

• Jei politikai ir toliau manys, kad gali kontroliuoti, dalyti postus, veržtis prie lovio, jei 
ir toliau jie politikoje matys tik intrigas ir pinigus, nesvarbu kaip vadinasi jų partija, -
žmonės tokius politikus visai nušluos. 

• Iš karto užuodžiu tinginius. Ypač nemėgstu padlaižių. Pagrindinis reikalavimas arti
miausiems kolegoms, kad nesakytų man komplimentų. Juokauju, kad jiems atlyginimas 
mokamas už tai, kad mane kritikuotų. 

• Labai konkrečiai žinau, ko noriu ir ko reikalausiu. Ir aiškiai tai išsakiau. Todėl spren
dimai bus labai greiti - arba sugeba dirbti ir taiso klaidas, arba ne. 

• Prezidentūroje dirbs tie, kurie surinks medžiagą, ją išanalizuos ir man pateiks. 
Sprendimus darysiu aš pati. Man labiau reikės profesionalių viešųjų patarėjų ir aš juos 
turėsiu. Tai bus akademikai, ir mokslininkai, ir ekonomistai. Tie, kurie liks savo pagrindinia
me darbe ir man patars visuomeniniais pagrindais. (Lietuvos rytas, 2009.VII.13) 

Krizei įveikti - visuomenės talka 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Krize vadinamą ekono
mikos sutrikimą bei smukimą 
valstybėje bandoma įveikti "iš 
viršaus", t.y. per valstybines 
institucijas. "Apačia" - visuo
menė-palikta kaip krizės pa
sekmių stebėtoja bei jų auka. 
Valstybinės institucijos pluša 
ieškodamos priemonių krizei 
įveikti, priima visuomenei 
skausmingus sprendimus, o 
visuomenė dejuoja, verkšlena 
(dažnai netikromis ašaromis), 
piketuoja, mitinguoja, strei
kuoja. 

Netenka abejoti, kad mus, 
kaip ir kitas šalis, skausmin
gai palietė pasaulinė krizė, ta
čiau jos mastas didele dalimi 
priklausė nuo "viršaus" - val
džių įžvalgumo, atsakomybės 

stokos, aplaidumo. O kaip el
gėsi "apačia" - visuomenė? 
Beatodairiškai išlaidavome, 
išteklių netaupėme, netauso
jome, įpratome saikingai dirb
ti ir nesaikingai atlygį imti, 
beatodairiškai skolinomės, į 
valstybės aruodą žiupsneliais 
pylėme, kaušais sėmėme. Į 
skolas klimpo valstybė, neatsi
liko visuomenė. 

Sudėtis bei daugyba leng
vesnė už atimtį ir dalybą, eiti 
veidu į priekį lengviau, nei ei
ti atbulomis, grįžtamieji pro
cesai visuomet sunkesni (kar
tais neįmanomi) nei tiesiogi
niai. Tačiau krizei įveikti ten
ka panaudoti atimtį, dalybą, 
eiti atbulomis, atsisakyti įgytų 

nederamų įpročių, grįžti į stai
giai pamirštą būseną. Ir tai 
daryti privalo ne tik prezi
dentė, vyriausybė, seimas, bet 
ir visuomenė, aš, tu. 

Praėjusį šimtmetį ištikusi 
pasaulinė krizė pamiršta, pa
miršti ir iš jos vadavimosi bū
dai, todėl tenka kurti naujus -
tiek valdžios institucijoms, 
tiek visuomenei. Kurti drau
ge, kurti talkoje. Deja, žalingi 
įpročiai gyvastingi, kūrybai 
priešinasi. Antai valdžiukė 
(Vilniaus meras) nuėjo pas 
valdžią (prezidentę) pinigų 
stadiono statybai prašyti. Žino 
valdžiukė, žino ir valdžia, kad 
liaudžiai reikia "duonos ir žai
dimų". Tačiau valdžiukė iš 
blogo įpročio nežino, kad pi
nigus reikia užsidirbti, o be 
žaidimų galima gyventi, be 
duonos - ne. Prezidentė žino, 
todėl atsakymas merui buvo 
trumpas: "užsidirbkite". 

Į socrūpybos, labdaros 
įstaigas, į darbo biržą būriais 
kreipiasi piliečiai, kad gautų 
davinį, piniginę pašalpą, dar
bą. Tačiau patys užsidirbti, 
taupyti, tausoti išteklius, patys 
darbo ieškoti nesibodi. Iš 
blogo įpročio ... Vartotojiškas 
elgesys, su juo susiję blogi 
įpročiai yra persmelkę val
džias ir visuomenę, todėl kri
zei įveikti itin reikalinga vi
suomenės talka, nes valdžia 
nepajėgi dorotis su jai kelia
mais uždaviniais. Visuomenė 
žino apie neva veikiančią, 
kaip antikrizinę, Saulėlydžio 

komisiją. Tačiau visuomenei 
nežinomi jos nuveikti darbai. 
Gal jų ir nėra, nes kas gi pjaus 
šaką, ant kurios sėdi. O visuo
menė tos komisijos darbus, 
jei jai būtų suteiktos teisės ir 
galios, neabejotinai, vykdytų 
geriau. 

Visuomeninės organizaci
jos bei pilietiškai susipratę as
menys, matydami iš arti nera
cionalų medžiaginių bei ener
getinių išteklių vartojimą, biu
rokratinio aparato perteklių, 
galėtų analizuoti padėtį, teikti 
siūlymus vyriausybei ir tuo 
prisidėti prie antikrizinės prog
ramos vykdymo. Be vilkinimo, 
nemokamai. Tereikia paska
tos įsteigti "Siūlymų krizei 
įveikti fondą", jį deramai pri
statyti visuomenei. Taip vi
suomenė ("apačia", sudaranti 
pačią valstybę) būtų įtraukta į 
valstybinių reikalų tvarkymą, 
kita vertus, jai tokia talka būtų 
gera ir saviugdos mokykla. 

Kai SSRS 1990 m. balan
džio 20 d. Lietuvai paskelbė 
ekonominę blokadą, sustabdė 
žaliavų (pirmiausia naftos) 
tiekimą, buvo įsteigtas Bloka
dos fondas. Žmonės į fondą 
telkė įnašus lėšomis, šeimos 
brangenybėmis. Krizinė eko
nomikos padėtis, ko gero, nė
ra geresnė už anąją, todėl, tu
rint pilietinių organizacijų bei 
judėjimų, pavienių aktyvių pi
liečių gausą, fondą nesunkiai 
galima organizuoti, sėkmin
gai plėtoti jo pobūdį ir veiklą. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Kalba JT sesijoje 

Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė rugsėjo 22 d. daly
vavo Jungtinių Tautų (JT) 
Generalinės asamblėjos 64-
osios sesijos atidarymo iškil
mėse Niujorke. Lietuvos 
vadovė rugsėjo 24 d. skaitė 
pranešimą "Veiksmingas at
sakas į pasaulines krizes: 
daugiašališkumo ir civiliza
cijų dialogo stiprinimas var
dan tarptautinės taikos, sau
gumo ir vystymosi". Savo 
kalboje ji teigė, jog nepai
sant ekonominės krizės me
tu kylančios protekcionizmo 
pagundos, sunkumus galima 
įveikti tik tarptautinei ben
drijai veikiant kartu. 

Savo kalboje Lietuvos 
prezidentė taip pat sakė pri
tarianti ambicingiems Euro
pos sąjungos (ES) siekiams 
kovoti su klimato kaita - iki 
2020 m. 20% sumažinti C02 
emisiją. Baigdama kalbą 
prezidentė pabrėžė, kad ma
žos arba mažiau išsivysčiu
sios valstybės nebegali išveng
ti pasaulinės atsakomybės. 

Prezidentų susitikimai 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė rugsėjo 23 d. susi
tiko pokalbiui su Ukrainos 
prezidentu Viktoru Juščen
ka. Aptarti valstybių dviša
liai santykiai, Ukrainos eu
roatlantinio įsijungimo eiga. 
Lietuvos prezidentei pabrė
žus bendradarbiavimo elekt
ros energijos tiekimo srityje 
svarbą, Ukrainos vadovas 
užtikrino, jog Ukraina galės 
pateikti mūsų valstybei trūks
tamą elektros energijos kiekį 
po Ignalinos atominės jėgai
nės uždarymo per Gudiją. 
Ukraina pasirengusi pasira
šyti konkrečias sutartis dėl 
elektros energijos kiekių. 

Kalbėdama su Serbijos 
prezidentu Borisu Tadičiu 
apie Serbijos prašymą pa
remti susitarimų su Europos 
sąjunga įsigaliojimą, prezi
dentė teigė, kad Lietuva 
palaiko ES poziciją, numa
tančią, kad tolesnis Serbijos 
įsijungimas priklausys nuo 
jos bendradarbiavimo su 
Tarptautiniu baudžiamuoju 
tribunolu buvusiai Jugoslavi
jai, perduodant jam karo nu
sikaltimais kaltinamus asme
nis. Ji taip pat pabrėžė eko
nominių santykių su ES šali
mis plėtros svarbą. 

Su Gruzijos prezidentu 
Michailu Saakašviliu aptar
tas Gruzijos bendradarbiavi
mas su Lietuva Europos są
jungos įsijungimo kontekste, 
Gruzijos ir Rusijos santykių 
raida. 

Keičiasi ministerija 
Ūkio ministerija nuo 

2010 m. pradžios vadinsis 
Verslo, inovacijų ir darbo 
ministerija, o spalio 1-ąją 
keičia struktūrą ir atleidžia 
apie 30-40 žmonių. Po per
tvarkų ministerijos darbuo-

tojų skaičius sumažės ma
žiausiai dešimtadaliu. Minis
terijoje bus įvestas projekti
nis valdymas, kur darbuo
tojų veiklos vertinimas tie
siogiai priklausys nuo darbo 
rezultatų. Ministerijos kanc
leris globos bendruosius dar
bus, viceministeriai bus at
sakingi už ūkio ir Europos 
sąjungos (ES) politikos bei 
verslo teisės, inovacijos ir 
ES paramos bei verslo skati
nimo įgyvendinimą. 

Apdovanoti už gelbėjimą 
Lietuvos prezidentė Da

lia Grybauskaitė rugsėjo 21 
d. Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi apdovanojo 47 as
menis, kurie Antrojo pasau
linio karo metais gelbėjo žy
dus nuo nacių genocido. Di
džioji dalis žydų gelbėtojų 
apdovanoti po mirties. 

D. Grybauskaitė pabrė
žė, kad, nors nuo minimų 
įvykių praėjo daug laiko, jie 
tebėra tokie pat skaudūs ir 
sukrečiantys. Pasak prezi
dentės, piliečiai, apdovanoti 
Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiais, verti didžiausios pagar
bos ir dėkingumo. 

Populiariausia partija 
Didžiausia valdančioji 

partija Tėvynės sąjunga-Lie
tuvos krikščionys demokra
tai (TS-LKD) prasidedant 
naujajam politiniam sezonui 
išlieka populiariausia poli
tine jėga, po jos seka opozi
cinė Lietuvos socialdemok
ratų partija (LSDP). Dabar 
vykstant rinkimams jos su
rinktų atitinkamai 15.3% ir 
13.5% balsų. Trečiąją vietą 
užima opozicinė partija 
"Tvarka ir teisingumas", ku
rią palaiko 12% gyventojų. 
Ketvirtoje vietoje - Darbo 
partija, kuri rinkimus suren
gus dabar gautų 9.4% balsų. 
Valdančiai koalicijai priklau
santis Lietuvos liberalų sąjū
dis gautų 6% gyventojų pa
laikymą. 

Mažins išmokas 
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (SADM) 
numatyta mažinti visas vals
tybines pensijas - I ir 11 
laipsnio, nukentėjusių asme
nų, pareigūnų ir karių, teisė
jų, mokslininkų, signatarų, 
sportininkų, prezidento ren
tas, visas kompensacines iš
mokas - artistų kompensa
cines išmokas, šalpos kom
pensacijas, kompensacijas 
priežiūrai ir slaugai. Socia
linio draudimo našlių pensi
jos kaip papildomos išmokos 
taip pat patenka į šią grupę. 
Išmokos bus mokamos jas 
sumažinus pagal progresinę 
lentelę, kurioje didesnėms 
sumoms nurodomi didesni 
mažinimo nuošimčiai. Gau
nantiems keletą papildomų 
išmokų, jos bus sumuojamos 
ir tada taikoma mažinimo 
lentelė. RSJ 
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Šeima ir joje įgytos verty
bės vaiko vystymesi yra bega
liniai svarbūs kertiniai pama
tai, o sekanti pakopa - tai mo
kykla ir bendruomenė, kuri 
baigia suformuoti jauną žmo
gų. Mokykloje skaityti apsaky
mai, linksniuoti žodžiai, dai
nuotos dainos išlieka visam 
laikui, todėl labai svarbios yra 
mokyklų programos ir užsi
ėmimai. 

Džiugi naujiena apskriejo 
visus Toronto lietuvių bend
ruomenės narius sužinojus, 
kad Aldona Šimonėlienė, il
gus metus išdirbusi Toronto 
Maironio mokykloje įvairiose 
pareigose, vėl grįžta i ją toliau 
tęsti prieš kelerios metus nu
traukto darbo. Aldona yra 
mokytoja Toronto katalikų 
mokykloje, užaugo lietuviško
je šeimoje, baigė Maironio 
mokyklą, priklauso katalikiš
kai parapijai, ateitininkams ir 
kitoms lietuviškoms organi
zacijoms. 

- Kas įkvėpė tokiam kil
niam darbui? 

- Po tėtės a.a.V. Aušroto 
mirties išėjau iš mokyklos gal 
todėl, kad visą laiką jaučiau, 
jog tėtė džiaugėsi manim, kai 
aš vadovavau mokyklai, po jo 
mirties nuliūdau ir pagalvo
jau, kad dabar niekam nebe
svarbu, ką aš darau. Per tą 
pertrauką pajutau, kad kažko 
vistiek trūksta, kad turiu jėgų 
ir žinių ir galiu prisidėti prie 
visuomeninio darbo, prie lie
tuviškos veiklos, kuri sufor
mavo ir mane. Kai paklausiau 
dukrą, ką ji galvoja apie mano 
grįžimą į Maironio mokyklą, 
išgirdau: "grįžk, jei tave pri
ims". Mano sprendimas buvo 
aiškus. Maironio šeštadieni
nėje mokykloje šiais 2009-
2010 mokslo metais Aldona 
tikisi sulaukti per 150 mokinių 
nuo jaunesniųjų darželio iki 
8-to skyriaus, o mokytojų ir 
pagalbinių darbuotojų bus 
apie 25. 

- Kokios programos sėk
mingai bus tęsiamos toliau ir 
ką naujo planuojate suorga
nizuoti? 

- Toronto katalikų mo
kyklų švietimo skyrius remia 
šią mūsų programą, dauguma 
mokinių priklauso vienai ar 
kitai parapijai, be to tikėjimas 

Mūsų mokykla ir daina 
Ką sako Toronto Maironio mokyklos vedėja ir 

IX Dainų šventės meno vadovė? 

yra svarbi dalis lietuviško gy
venimo, todėl man svarbu, 
kad būtų dėstoma tikyba. Tu
liau tęsime ir etnografijos pa
mokėles. Muzika labai svarbi 
mūsų mokyklos programos 
dalis. Mokiniai išmoksta kal
bą per dainavimą, o ir IX Dai
nų šventė vyks mūsų mieste, 
tai tam darbui skirsime labai 
daug pastangų šiais metais. 

Zinoma toks atsakymas 
džiugina visus choristus-vete
ranus, o ypač Dainų šventės 
organizatorius. Vyriausia Dai
nų šventės meno vadovė D. 
Viskontienė trumpai apibū- Pirmoji naujų mokslo metų diena Toronto lietnviškoje Mairo
dindama repertuarą pabrėžia: nio mokykloje - darbymetis ir mokyklos vadovams. Prie būsi
"Dainos buvo atrinktos pagal mo pamokų tvarkaraščio - (iš dešinės) mokyklos vedėja A. 
vaikų sugebėjimus ir lygį, Šim.onėlienė, pavaduotoja B. Degutienė, mokytoja V. Kairienė 

Vėl sugrįžus i klasę. Pamokoje - trečiaklasiai (mokyt. E. Krukonienė, padėjėja LSungailienė) 

jiems bus suprantami tekstai, 
ritmai. Vaikų dainos, kaip ir 
visas repertuaras, turi išreikšti 
jų išgyvenimus ir pasaulio pa
žinimo supratimą šitoje že
mėje, jų jausmus, viltis ir 
džiaugsmą". 

Maironio mokyklos vedė
ja A. Šimonėlienė dar papil
do, kad šiais ateinančiais 
mokslo metais jauna muzikos 
mokytoja Julija Kriščiūnaitė, 
bebaigianti muzikos studijas 
Turonto universitete, kiek
vieną savaitę mokys mokinius 
nuo 3 iki 8 sk. Dainų šventės 
repertuaro dainas. Mes nori
me prisidėti ir padėti stipriau 
paruošti tuos mokinius, kurie 
jau priklauso kokiam nors Tu-

ranto vaikų chorui, o taip pat 
sudaryti ir Maironio mokyk
los chorą iš tų vaikų, kurie ne
priklauso kitiem choram, kad 
ir jie galėtų dalyvauti tokioje 
didelėje ir įspūdingoje Dainų 
šventėje Toronte. 

Kalbant apie programas, 
tai mokyklos vedėja šiais me
tais turi dar ir kitokių planų, 
kurie gal būt turėjo būti įgy
vendinti žymiai anksčiau: -
Planuoju sustatyt klases pagal 
mokinių lietuvių kalbos žino
jimą, - sako Aldona, - kaip 
visi gerai žinome, turime mo
kinių, kurie stipriai kalba, 
skaito, rašo lietuviškai, taip 
pat turime vaikų, kurie beveik 
nekalba lietuviškai, ir šie vai-

kai bei jų tėveliai greit atsi
traukia nuo mokyklos bend
ruomenės. Man atrodo, kad 
mums būtinai reikia prie visų 
mokinių lygių prisitaikyti. To
dėl šiais metais skirstysime 
mokinius į grupes pagal kal
bos žinojimą. Bendri užsiėmi
mai: dainavimas, etnografija, 
tikyba ir kt. visiems mokiniams 
vyks bendrai, o lietuvių kal
bos, gramatikos mokinimasis 
vyks pagal kalbos lygį. Tą mo
kinių lygio nustatymą, pana
šiai kaip ir anglų kalbos mo
kyklose ESL programoje, at
liksime mokslo metų pradžio
je, kad tuoj pat vyktų progre
syvus mokymas. Atsiminkite, 
čia bus bandymas, todėl gal 

Katalikiškos šeimos samprata 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Šeima yra itin svarbi žmo
gui. Šiame gyvybės ir meilės 
lopšy gimsta ir auga žmogus; 
kai vaikas gimsta, visuomenė 
apdovanojama nauju žmogu
mi, kuris pačioje gelmėje yra 
pašauktas bendrai su kitais 
gyventi ir save kitiem dovano
ti (Jonas Paulius 11, Posinodi
nis apaštališkasis paraginimas 
Christifideles Laici, 40: AAS 
81 (1989), 468. ). Tuigi šeimoje 
vyro ir moters abipusis pasiau
kojimas sukuria tokią gyve
namąją aplinką, kurioje vai
kas ugdo savo galimybes, su-

vokia savo orumą ir pasiren
gia savo vienintelei ir nepa
kartojamai paskirčiai (Jonas 
Paulius 11, Enciklika Centesi
mus Annus, 39: AAS 83 
(1991), 841). Žmogus, patir
damas įgimtą meilę, kuri su
jungia šeimos narius, yra pri
pažįstamas ir mokosi įsiparei
gojimų kaip vientisa asmeny
bė. Šeimos - natūralios bend
ruomenės, kurioje pasireiškia 
žmogaus visuomeninė prigim
tis, - indėlis į visuomenės gėrį 
yra nepaprastas ir nepakeičia
mas. Šeima iš tikrųjų yra kilusi 
iš asmenų bendrystės. Bend
rystė yra asmeniškas santykis 

tarp "aš" ir "tu". "Bendruo
menė" šią schemą praplečia 
"visuomenės", kryptimi. Šei
ma, asmenų bendruomenė, 
yra pirmoji žmonijos "visuo
menė" (Jonas Paulius 11, En
ciklika Centesimus Annus, 39: 
AAS 83 (1991), 841). 

Visuomenė, kuri remiasi 
šeimos vertybėmis, yra geriau
sias garantas prieš nukrypimą 
į individualizmą ar asmenybę 
neigiantį kolektyvizmą, nes 
žmogus visada yra šeimos dė
mesio centre ne kaip priemo
nė, bet kaip tikslas. Seimoje 
žmogus mokosi socialinių įsi
pareigojimų ir solidarumo 

(Jonas Paulius 11, Laiškas šei
moms Gratissimam Sane,7: 
AAS 86 (1994), 875). 

Kiekvienas socialinis mo
delis, kuriame numatoma tar
nauti žmogaus gėriui, negali 
nepastebėti šeimos centrišku
mo ir jos socialinių įsipareigo
jimų. Dėl sąryšio su šeima, vi
suomenė ir valstybė rimtai įsi
pareigoja laikytis subsidiaru
mo principo. Remdamosi šiuo 
principu, valstybinės instituci
jos negali atimti iš šeimos 
užduočių, kurias ji gali gerai 
atlikti pati arba laisvai kartu 
su kitomis šeimomis. Kita ver
tus, tos pačios institucijos įsi-

reikės pakeitimų, bet naujus 
mokslo metus planuoju pra
dėti taip, - baigia Aldona. 

Iš anksto norisi džiaugtis 
turtinga Toronto Maironio 
mokyklos mokslo metų prog
rama, kurioje ir tikyba, ir et
nografija, ir nauja lietuvių kal
bos programa bei pasiruoši
mas Dainų šventei vyks vienu 
metu kiekvieną šeštadienį, pa
brėžiant tai, kad ypatingai 
daug mokslinių darbų yra at
likta ir įrodyta kalbos moky
mosi pranašumą jungiant jį su 
dainavimu. 

O meno vadovė D. Vis
kontienė, be abejo, planuoja 
dažnai lankytis šeštadieninėje 
mokykloje. "Vaikai turi labai 
įvairų repertuarą ir yra įtrauk
ti į visą programą, kaip ir kiti 
atlikėjai, - sako Dalia, - jie 
dainuos 6 savo dainas, naujas 
ir anksčiau parašytas, 5 su 
žiūrovais, 2 su "kitais", t.y. 
jaunimu ir moterimis ir 8 su 
visais. 

Vaikučiai labai imlūs, jie 
mūsų "ateitis' ir ''viltis'', todėl 
dalyvaus kaip visiškai lygūs su 
kitomis grupėmis. Man Dainų 
šventė yra mūsų gyvas liudiji
mas, kas mes esame, kur gyve
name ir ką jaučiame. Tui jokiu 
būdu nėra tik prisiminimų ir 
nostalgijos popietė ar pasi
matymas su draugais." 

Didžiausias mūsų Toron
to lietuvių bendruomenės 
renginys, grįžtantis pas mus 
po 32 metų-IX Dainų šventė. 
Ruošos darbai, pradėti jau 
prieš trejus metus, įgauna vis 
didesnį pagreitį. 

Viskas atlikta, belieka tik 
susiskaičiuoti, kiek mūsų yra, 
išmokti repertuarą ir daly
vauti šventėje, iki kurios liko 
290 dienų, o mokiniams tik 
30 šeštadienių šeštadieninėje 
mokykloje. 

Padėkime savo vaikams, 
vaikaičiams, remkime moky
tojus ir vedėją naujų pro
gramų įgyvendinimo projekte 
ir žinoma - DAINUOKIME, 
nes mokslo metų pabaigoje 
gražia lietuvių kalba ir skam
biais dainų garsais stebinsime 
ne tik save, bet ir daugiatautę 
Toronto visuomenę dalyvau
dami išskirtiniame renginyje. 

Kalbėjosi-
Nijolė Benotienė 

(Ntrs. S. Katkauskaitės) 

pareigoja palaikyti šeimą, 
garantuodamos, kad ji gaus 
visą reikiamą paramą tinka
mai atlikti savo pareigas (Ka
talikų Bažnyčios katekizmas, 
2224). 

Šeimos pagrindas yra lais
vas vyro ir moters pasirinki
mas sudaryti santuoką, atsi
žvelgiant į šios institucijos 
reikšmę ir vertybes: "Dėl su
tuoktinių, palikuonių ir visuo
menės gerovės šis šventas ry
šys jau nebepriklauso nuo 
žmogaus valios, nes pats Die
vas yra įkūręs santuoką su 
įvairiomis jos vertybėmis ir 
tikslais (Šeimos teisių charti
ja, Preambulė, D-E, Vatican 
Polyglot Press, Vatikanas 
1983, p.6. ). 

(Bus daugiau) 



Atsisveikinimas su dvasios 
stiprintojomis 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Likusios prašėsi imigruoti 
į Kanadą, kur, lietuviams ne
atsiliepus, į pagalbą stojo To
ronto arkivyskupas, kardino
las J ames McGuigan. Po karo 
atvykstant srautams imigrantų 
iš Europos, jis rūpinosi etni
nių parapijų steigimu. 1948 
m. seselėms jis užtikrino apsi
gyvenimą Loreto seselių vie
nuolyne, o dirbti jas priėmė 
Neil McNeil našlaityne. 

1955 m. jos talkino ir vė
liau perėmė kottyniečių veda
mą vaikų darželį Delaware 
gatvėje, kada kotrynietės grį
žo į Vokietiją. Darželiui vado
vavo ses. Margarita, diplo
muota mokytoja, su ja dirbo 
ses. Michaelė ir Loreta. 

Su laiku keitėsi seselių pa
skyrimai ir uždaviniai. Vienos 
išvyko, kitos atvyko - bet jos 
nesiribojo vaikų darželiu, o 
taip pat ėmėsi vaikų katechi
zacijos, paruošdamos vaikus 
Pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimo sakramentui. Jos vedė 
tikybos pamokas šeštadieni
nėje Maironio lituanistinėje 
mokykloje, įsijungė į darbą 
stovyklose Vasagoje, Daina
voje, Putname, vėliau Nerin
goje. Jos buvo veiklios ir atei
tininkų organizacijos vadova
vime, dirbo kartu su dvasios 
vadais kun. Viktoru Gidžiūnu, 
OFM, Rafaeliu Šakaliu, 
OFM, ir Vincu Kolyčiumi. 

Jau 1959 m. seselių rėmė
jai pasirūpino lėšų telkimu ir 
nupirko sklypą vienuolynui. 
Patalpos, suprojektuotos ar
chitekto Alfredo Kulpa-Kul
pavičiaus, ir pastatytos sta
tybininko Jono Matulaičio, 
1960 m. buvo pašventinto to 
paties globėjo kardinolo 
McGuigan, kuris buvo suda
ręs galimybes seselėms atvykti 
į Kanadą. Naujas vienuolynas 
ir vaikų darželis priglaudė ne 
tik darželinukus, bet visas lie
tuviškas organizacijas. Vyko 
įvairiausi susirinkimai ir suva
ži.avimai, "Birbynės" jaunimo 
choro repeticijos, rekolekci-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

jos, paskaitos, charizmatinių 
maldos grupių susitikimai. 
Kai sumažėjo lietuviukų skai
čius, seselėms teko priimti ir 
kitataučių vaikučius į darželį, 
tačiau visada buvo skirtas vie
nas kambarys lietuvių kilmės 
vaikams. 

R. Rusinienė palinkėjo iš
vykstančioms seselėms Dievo 
palaimos, o toliau perskaitė ir 

ninkijos globėjas Toronte ir 
charizmatinio maldos būrelio 
vardu Vincas Kolyčius. 

Užbaigiant popietę ses. 
Paulė padėkojo visiems, pa
brėždama, jog seselių išvyki
mas - kaip rugiapjūtė, ne aša
rų laikas, bet proga džiaugtis 
kiekvieno darbo ir aukos vai
siumi. 

Per 61 metus į Toronto 

Koplytstulpis prie buv. seselių namų Sylvan gatvije Toronte 

LVK delegato užsienio lietu
vių katalikų sielovadai prel. 
Edmundo Putrimo linkėji
mus. Taip pat perskaitytas 
Kastyčio Batūros, Kanados 
lietuvių katalikų centro pir
mininko, atsisveikinimo žodis. 

Padėką ir gerus linkėji
mus ateities darbams pareiškė 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. Vytautas Staš
kevičius, KLB Toronto apy
linkės pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė, Maironio li
tuanistinės mokyklos vedėja 
Aldona Šimonėlienė, Prisikė
limo parapijos tarybos pirmi
ninkas Morkus Sungaila, reli
ginės sekcijos pirmininkė An
gelė Ambrozaitienė ir ateiti-

veiklą įsijungusios 30 seselių 
atliko savo kartos uždavinius. 
Ji paskatino visus melstis už 
jaunimą su viltimi, kad būtų 
naujų pašaukimų. Ji E,akvietė 
visus kartu sukalbėti Sv. Ber
nardo maldą, kuri buvo at
spausdinta atvirukuose, padė
tuose visiems ant stalų. 

Tuo baigėsi oficialioji at
sisveikinimo dalis, po kurios 
pasimėgaujant užkandėliais ir 
kava bei "atsisveikinimo tor
tu" dar buvo laiko pabend
rauti su seselėmis, pasidalinti 
prisiminimais. 

Gili padėka darbščio
sioms seselėms už tokį puikų 
ilgalaikį įnašą lietuvybės išlai
kymui ir sielovadai Kanadoje. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

--o:'r~ ·~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 
115 Lakeshorc Road E. 

~ 1 Mississauga, ON L5G 1E5 
~-----' www.watcrsidcdcntal.ca 

(905) 785-3900 
104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mis.5issauga, ON L5N OA5 
www.9thlincdental.ca 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Ekonomikos rūpesčiai 
Vasaros pabaigoje Ka

nados vadovas nemažai lai
ko praleido kaimyninėj e 
JAV. Ministerio pirmininko 
S. Harper susitikime su JAV 

Ntr. J. Rausom, PMO 

prezidentu B. Obama buvo 
aptarti karo Afganistane rei
kalai ir ateitis, tarpusavio 
prekybos, energijos ir eko
nomikos klausimai, svarbūs 
abiems valstybėms. Neap
lenkta ir itin opi Kanadai 
amerikiečių nuostata ekono
minio skatinimo lėšas leisti 
tik amerikietiškos gamybos 
prekėms ir žaliavoms. Tui 
trikdo lygiateisį Kanados 
provincijų ir JAV valstijų 
bendradarbiavimą. Abu pa
šnekovai sutiko, kad šita iš
imtis neturėtų pakenkti bend
rai prekybai, bet S. Harper, 
atrodo, jokių konkrečių pa
žadų atšaukti Kanadai eko
nomiškai žalingą sprendimą 
nesulaukė. Ministeris pirmi
ninkas susitiko ir su Kongre
so bei opozicijos vadovais, 
dalyvavo susitikimuose su 
Kanados-JAV sąjungos vers
lininkais. Būdamas Jungti
nių Tuutų organizacijos pa
sitarime Kanados vyriausy
bės vadovas susitiko su Niu
jorko meru M. Bloomberg, 
skatindamas kaimynišką bend
radarbiavimą ir prekybą. Vė
liau Kanados vyriausybės va
dovas dalyvavo didžiausių 
pasaulio valstybių vadovų 
(G-20) pasitarime. 

Vienuoliktoje pasauli
nėje finansinių leidinių ap
klausoje Turontas pagal pa
trauklumą finansų verslui 
vertinimo eilutėje iš vienuo
liktos vietos smuktelėjo že
myn. Patraukliausiu fmansų 
verslui miestu pripažintas 
Londonas (D. Britanija). Th.rp 
Šiaurės Amerikos miestų pa
gal finansinio verslo galimy
bes Turontas - vienas iš pir
mųjų, tik šiek tiek atsilieka 
nuo Niujorko. 

Kanada pasirengusi 
kreiptis į Jungtinių Tu.utų or
ganizaciją, siūlydama pasau
lyje paskelbti taikos paliau
bas per Vankuverio žiemos 
olimpines žaidynes - 2010. 
Kanados olimpinio komiteto 
nuomone, nuo pat atsiradi
mo laikų olimpinės žaidynės 
savo esme yra taikaus ir 
draugiško sambūvio moky
toja. Olimpinių žaidynių me
tu prašoma sustabdyti bet 
kokius karinius ar civilinius 
konfliktus, pagerbiant žaidy
nėse dalyvaujančius sporti
ninkus. 

Br. Kolumbijos provin
cijos teisme svarstoma svei
katos apsaugos tarnybos at-

sakomybė už savo darbuoto
jus ir pacientų teises. Byla 
prasidėjo nuo vieno ligonio 
istorijos. Nuo 2000 metų dir
bantis chirurgas padarė ne
leistinų gydymo klaidų, ku
~as teko taisyti jo kolegoms. 
Siam gydytojui dėl neprofe
sionalumo buvo sustabdytas 
leidimas dirbti chirurgu JAV. 
Jis, nuslėpęs tą informaciją, 
buvo priimtas dirbti į Br. 
Kolumbijos miesto ligoninę, 
suteikiant teisę operuoti. 
Bet pakartotinų klaidų gran
dinė privertė buvusius ligo
nius ir jų advokatus aiškin
tis, kodėl Kanados sveikatos 
tarnyba priima į darbą abe
jotino profesionalumo gy
dytoją, ir ar pacientai turi 
teisę žinoti apie gydytojo 
darbo istoriją? 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper Kalgaryje buvo su
tiktas Kanados ir JAV gam
tosaugininkų protesto eity
nėmis. Albertos naftos gavy
baiš smėlio-vienas iš didžiau
sių pasaulio energijos pro
jektų. Jau investuota 200 
bln. dol. i naftinguosius smė
lynus, bet daugelį neramina 
oro ir aplinkos tarša. Green 
Peace organizacijos prašy
mu, tyrėjai pripažino, kad 
aplinkosaugos problemos 
lenkia verslo plėtrą blogąja 
prasme. Jų nuomone, labai 
skatinamas ir giriamas ang
lies dvideginio išskyrų sau
gojimas po žeme labai bran
gus ir dar niekur nepatikrin
tas oro švarinimo būdas. 
Naftingieji smėlynai traukia 
kuro gamintojus, investicijos 
i naftos gavybą didėja, bet 
aplinkos - dirvos, požeminių 
vandenų ir oro tarša didėja 
sparčiau nei buvo laukta. 

Ontario provincija, jei 
bus priimtas Svarios energi
jos aktas ir pritarta planui, 
turės pirmąją saulės energi
jos jėgainę. Investavus 5 bln. 
dol., 81 hektaro plote būtų 
įrengta saulės šilumą suren
kančios plokštės. Įgyvendi
nus šį planą, būtų sukurta 
10,000 ilgalaikių darbo vietų. 
Kai kurie politikai priešinasi 
šiam sumanymui, nes saulės 
jėgainei būtų naudojami ge
riausios dirbamos žemės 
plotai, esantys netoli elekt
ros perdavimo linijų. Bet šva
rios energijos šalininkai 
įrodinėja, kad dirvai saulės 
jėgainė jokio nuostolio nepa
darys. Pasibaigus naudojimo 
laikui, maždaug po 20 m. že
mė vėl būtų grąžinta ūki
ninJcams. 

Toronto televizijos bokš
tas tebelieka Guinness pa
siekimų knygoje kaip aukš
čiausias pasaulyje ryšių sta
tinys, iškilęs nuo žemės pa
viršiaus į dangų 553 m. Jo 
konkurentas, Jungtinių Ara
bų Emyratų mieste Dubaju
je baigiamas statyti viešbutis 
gerokai aukštesnis - 818 
metrų. SK 
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e® MllSU TBVYl\IEJE 
UNESCO VADOVĖ 
Rugsėjo 18 d. Lietuva 

atšaukė ambasadorės Inos 
Marčiulionytės kandidatūrą 
UNESCO generalinio di
rektoriaus rinkimuose ir pa
rėmė Austrijos atstovę, eu
rokomisarę Benitą Ferrero
Waldner. Lietuvos ambasa
dorė UNESCO l. Marčiu
lionytė per pirmąjį balsavi
mo ratą Paryžiuje gavo 3, o 
antrajame rate - 4 balsus iš 
58. UNESCO generaliniam 
direktoriui išrinkti reikia 30 
balsų. Dabartinio UNESCO 
gen. direktoriaus Koichiro 
Matsuuros antroji kaden
cija baigiasi lapkričio mė
nesį. Bulgarų karjeros dip
lomatė Irina Bokova po rin
kimų kovos, kurią temdė jos 
varžovui, Egipto kultūros 
ministeriui Faruq Hosniui 
metami kaltinimai antisemi
tizmu, rugsėjo 23 d. laimėjo 
Jungtinių Tautų (JT) švie
timo, mokslo ir kultūros or
ganizacijos (UNESCO) va
dovo postą. Buvusi užsienio 
reikalų ministerė UNESCO 
gen. direktore buvo išrinkta 
po penkių balsavimo ratų 
organizacijos vykdomojoje 
taryboje. 

APLEISTOS ŽEMĖS 
Šiuo metu Lietuvoje ap

leisti nedirbamos žemės 
plotai siekia net pusę milijo
no hektarų. Tokių žemių 
daugiausia yra apie didžiuo
sius šalies miestus - Vilnių, 

Kauną, Panevėžį. Tuo tagm 
savo žemę gerai prižiūri Ze
maitijoje ir Suvalkijoje. Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė 
žemės ūkio ministerį Kazį 
Starkevičių paragino šiai 
problemai spręsti skirtas 
Europos sąjungos fondų lė
šas naudoti efektyviau ir ra
cionaliau. Valstybės vadovė 
atkreipė dėmesį, kad valsty
bės mokesčių sistema galėtų 
skatinti nedirbamos žemės 
panaudojimą. Dėl kitos že
mės ūkio sektoriaus proble
mos - pieno supirkimo kai
nos, prezidentė pabrėžė, 
kad jos yra kritusios ir siekia 
2004 m. lygį, o tai yra že
miausias kainų lygis visoje 
Europos sąjungoje. Spren
džiant pieno sektoriaus 
problemas, būtina garan
tuoti aukštą pieno kokybę, 
atitinkančią gamybos efek
tyvumo bei eksporto rinkų 
reikalavimus, ir taip apginti 
vartotojų interesus. K. Star
kevičius tikisi, kad vyriausy
bė skirs paramą pieno ga
mintojų kooperatyvui "Pie
nas LT" įsteigti naują pieno 
perdirbimo įmonę. Tum vy
riausybė numato skirti 60 
min. litų. Tai sudarys 60% 
visos projekto vertės. 

MAŽĖS PAŠALPOS 
Seimo nutarimu, nuo 

kitų metų liepos dešimta
daliu mažinamos motinys
tės pašalpos. Motinos, ku-

rioms pašalpos bus paskir
tos iki 2010 m. liepos, išlai
kys esamas pašalpas - 100% 
gauto darbo užmokesčio 
pirmais ir 85% antrais me
tais. Tuo tarpu nuo kitų me
tų liepos vaikus iki vienerių 
metų auginantiems tėvams 
bus mokamos 90%, o nuo 
vienerių iki dvejų metų -
75% gauto darbo užmokes
čio dydžio motinystės pašal
pos. Liepos pabaigoje sei
mas buvo nutaręs mažinti 
šias pašalpas jau nuo šių me
tų rugsėjo, bet prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pataisas 
vetavo ir pasiūlė savo pa
taisą - motinystės (tėvystės) 

pašalpas 10% sumažinti nuo 
2010 m. liepos l d. ir tik nau
jai skiriamoms pašalpoms. 
Ir toliau motinystės pašalpa 
negalės viršyti 5 draudžia
mųjų pajamų dydžio - 7440 
litų (iki mokesčių). Jeigu 
gaunantys pašalpą tėvai įsi
darbins, jiems pašalpos arba 
bus mažinamos, jeigu alga 
nesieks pašalpos dydžio, ar
ba iš viso nebebus moka
mos, jeigu jų gaunamas dar
bo užmokestis bus didesnis 
už pašalpą. Pasaulio bankas 
yra pasiūlęs Lietuvai trum
pinti motinystės pašalpų 
mokėjimo laikotarpį iki vie
nerių metų, tačiau reko
menduoja šiuo laikotarpiu 
kompensuoti 100% darbo 
užmokesčio. 

PASITIKI PREZIDENTE 
Lietuvos gyventojai la

biausiai pasitiki ugniagesiais 
ir prezidento institucija. Vi
suomenės nuomonės ir rin
kos tyrimų centro "Vilmo
ms" apklausos rezultatai ro
do, kad pasitikėjimą ugnia
gesiais gelbėtojais liepos 
mėnesį pareiškė 91 % ap
klaustųjų, o prezidento ins
titucija pasitiki 77.9 %. Baž
nyčia teigė pasitikintys 
61.4% apklausoje dalyvavu
sių, o kariuomenės populia
rumas siekia 52.3%. Kaip ir 
liepos mėnesį, mažiausiai 
pasitikima partijomis (nepa
sitiki 75% ), seimu (nepasi
tiki 73.9% ), vyriausybe (ne
pasitiki 50.6%) ir teismais 
(nepasitiki 38. % ). 

ŽURNAIAS LIEfUVIŠKAI 
Apie gamtą, mokslą ir 

technologijas rašantis tarp
tautinis žurnalas National 
Geogrophic pradedamas leisti 
ir Lietuvoje, skelbia BNS. 
Rugsėjo 25 d. išleidžiamas 
pirmasis National Geo
graphic Lietuva žurnalo nu
meris, kuriame bus naujau
sia informacija iš Vašing
tone rengiamo žurnalo bei 
1938 metų archyvuose ras
tas D. Chandler straipsnis 
"Kelionė aplink Baltiją". 31 
kalba pasaulyje leidžiamas 
žurnalas garsėja išskirtinė
mis fotografijomis, repor
tažais, fotografijomis ir že
mėlapiais. Anglų kalba jis 
leidžiamas nuo 1888 m. 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ._. __ _ 

Apdovanotas žurnalistas 
Š.m. rugsėjo 20 d. Lietu

vos ambasadorė Kanadoje 
Gintė Damušytė iškilmingai 
įteikė apdovanojimą Mont
realio lietuvių radijo laidos 
vedėjui Liudui Stankevičiui 
per šv. Elzbietos draugijos 90 
metų jubiliejų Montrealyje. 

L.Stankevičius buvo ap
dovanotas Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos respublikos Vyriau
sybės Garbės aukso ženklu 
"Už nuopelnus" už ilgametę 
aktyvią visuomeninę veiklą, 

svarų įnašą į lietuvių kultūros Iš k. Lietuvos garbės konsulas A.Staškevičius, V. Stankevi
Kanados Kvebeko provinci- čienė, L. Stankevičius ir amb. G. Damušytė 
joje puoselėjimą ir Lietuvos 
vardo garsinimą. 

Žurnalistas Liudas Stankevičius, rašantis Kanados prancūzų, anglų bei lietuvių laikraš
čiams, 1963 metais įsteigė Montrealio lietuvišką radijo programą, kuriai vadovauja 46 metus. 
2004 m. už nuopelnus Lietuvai L. Stankevičius buvo apdovanotas Lietuvos respublikos Vy
tauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, taip pat 2002 m. pripažintas CFMB radijas stoties 
vadovybės už ilgametį darbą radijuje. Amb.inf. 

Konkurso laimėtoja 
Vasario 16-osios gimnazi

jos direktorės pareigas pradė
jo eiti dr. Bronė Narkevičienė. 
Ligšiol ji vadovavo jos pačios 
ir Mstislavo Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo Pa
galba Lietuvos vaikams 2006 
m. įkurtai "Nacionalinei moks
leivių akademijai", skirtai ga
bių Lietuvos vaikų papildo
mam ugdymui. 

B. Narkevičienė 1982 m. 
pradėjo dirbti matematikos 
mokytoja Kaune; vėliau tapo 
matematikos mokytoja žinove 
bei mokinių į KTU gimnaziją 
atrankos konkursų vadove. 
Nuo 1996 m. dirbo asistente 
ir vyr. asistente, nuo 2003 m. 
docente KTU Fundamenta
liųjų mokslų fakultete. 23 me
tų matematikos mokytojos 
darbo patirtį turinti bei socia
linių ( edukologijos) mokslų 
daktarės laipsnį įgijusi peda
gogė yra paskelbusi daugelį 

London, ON 
EVANGELIJOS ŽINIŲ 

TŪKSTANTMEČIO ILGAAM
ŽEI LIETUVAI iškilmės įvyks 
spalio 31 ir lapkričio l d.d. Spa
lio 31, šeštadienį, 2 v.p.p. -
arkiv. S. Tamkevičiaus, SJ, 
paskaita Prisikėlimo parapijos 
salėje Toronte ir meninė dalis, 
vaišės bei susirinkusiųjų pa
bendravimas su svečiu. Lapkri
čio 1, sekmadienį ir KAPINIŲ 
LANKYMO DIENĄ, 3 v.p.p. -
Anapilio parapijos Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios, 
kurias su suvažiavusiais lietu
viais kunigais aukos arkiv. Sigi
tas Thmkevičius, SJ, ir pasakys 
atitinkamą pamokslą. Visi lon
doniečiai kviečiami iškilmėse 
dalyvauti. 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS. 
Spalio 4, sekmadienį, Mišios 
bus aukojamos už a.a. Oną Ke
rienę. Inf. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

Dr. Bronė Narkevičienė, nau
joji Vasario 16-osios gimnazi
jos direktorė 

mokslinių straipsnių ir pel
niusi įvairių apdovanojimų. 

Pradėjo ir vadovavo dau
geliui projektų ir švietimo ty
rimų Lietuvoje, stažavosi JAV 

(Templeton stipendija), Vo
kietijoje (DAAD stipendija), 
Kanadoje (BIP) ir Skotijoje 
(PHARE), pranešimus skaitė 
Vokietijos, Ispanijos, Austri
jos, Graikijos, Cekijos bei 
Latvijos universitetuose vyku
siose mokslo konferencijose. 
Šiuo metu gimnazijoje dirba 
32 pedagogai, 10 administra
cinių/ūkinių darbuotojų, mo
kosi 200 lietuvių bei vokiečių 
moksleivių. 

Kadangi nuo 1982 m. gim
nazijai vadovavęs direktorius 
Andrius Šmitas šių metų va
sarą ketino išeiti į pensiją, jau 
2008 m. gegužės mėn. buvo 
paskelbtas tarptautinis kon
kursas, kurį laimėjo dr. B. 
Narkevičienė. 

2008 m. gruodžio 14 d. ne
tikėtai mirus A. Šmitui, gim
nazijai laikinai vadovavo pa
vaduotojos Irena Grevienė ir 
Lieselotte ManB. V16 inf. 

~w~:iv~~ 

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

23 73 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
• Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
• Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Parapijas jungianti šventė 
Midland - 2009 m. rugpjūčio 23 d. 

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

Kanados lietuvių katalikų 
centras kasmet rugpjūčio mė
nesį Kanados kankinių šven
tovėje Midlande rengia lietu
viškas pamaldas prisiminti 
Lietuvos kankiniams. Ten ša
lia šventovės yra pastatytas 
gražus, tautine ornamentika 
papuoštas lietuviškas kryžius, 
išlaikomas Centro. Midlande 
iškilmės yra religinis renginys, 
kuris apima Kryžiaus kelius, 
lietuvių kunigų atnašaujamas 
Mišias, organizacijų dalyvavi
mą su vėliavomis, maldas ir 
Tautos himną prie lietuviško 
kryžiaus. Pamaldas pasikeis
damos organizuoja Hamilto
no Aušros Vartų, Anapilio 
Lietuvos kankinių ir Toronto 
Prisikėlimo parapijos. Pernai 
šventėm Šiluvos Mergelės 

Marijos 400 metų jubiliejų, ir 
iškilmės Midlande buvo orga
nizuojamos Centro. Šiemet 
buvo Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos eilė. 

Kaip jau daugelį metų da
roma, buvo pasamdytas auto
busas, kuris paėmė tautiečius 
iš Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos ir iš Toronto Prisi
kėlimo parapijos aikštės ir at
vežė į Midlandą. Keliavo net 
49 žmonės. Iškilmės pradėtos 
lauke prie Kanados kankinių 
šventovės 2.30 v.p.p. Kryžiaus 
kelio ėjimu, kurį vedė br. Ber
nardas Beliekas, OFM, iš Ha
miltono. Išpažinčių buvo klau
soma nuo 2 v.p.p. Iškilmingos 
Mišios šventovėje prasidėjo 3 
v.p.p. Prieš Mišias procesiją į 
šventovę vedė šauliai, vado-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

•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 

vaujami Vytauto Pečiulio, 

nešdami Kanados bei Lietu
vos vėliavas. Po jų ėjo Katali
kių moterų atstovės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais: 
Hamiltono Katalikių moterų 
draugijos vėliavą nešė Daiva 
Leliekaitė, Anapilio Katalikių 
moterų vėliavą nešė Jūratė 
Batūrienė, o šaulių vėliavą -
Kazimieras Pajaujis. Vėliavas 
sekė kunigai: Audrius Šarka, 
OFM, Hamiltono klebonas, 
svečias kunigas iš Kauno, 
Laurynas Grikietis, Vytas 
Staškevičius, Anapilio Lietu
vos kankinių parapijos klebo
nas, prel. Jonas Staškevičius, 
Londono Šiluvos Marijos pa
rapijos klebonas, Augustinas 
Simanavičius, OFM, Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebo
nas, K. Kaknevičius ir diako
nas br. Bernardas, OFM. 

Mišias aukojo kun. Aud
rius Šarka, OFM, su visais ku
nigais. Mišių skaitinius skaitė 
Alina Žilvytienė iš Hamilto
no. Br. Bernardas, OFM, 
skaitė Evangeliją ir kun. Lau
rynas Grikietis pasakė pa
mokslą, pritaikytą šiai šventei 
ir kartu tam sekmadieniui. 
Kadangi Hamiltono choro va
dovė negalėjo dalyvauti Mid
lande, tai buvo pakviestas Wa
saga Beach Gerojo Ganytojo 
šventovės choras ir jo vadovas 
Algis Ulbinas. Dalyvavo dide
lis skaičius Wasaga Beach 
choristų, kurie labai gražiai 
giedojo. Rinkliavas (pirmą, 
skirtą vietinei šventovei, ir 
antrą, skirtą Katalikų centro 
prižiūrimam lietuviškam kry
žiui) vedė Jonas Karaliūnas iš 
St. Catharines ir Stasys Ka
reckas iš Hamiltono. Mišiose 
dalyvavo apie 200 žmonių. 

Po Mišių vėl vėliavų ir ku
nigų procesija vedė Mišių da
lyvius prie lietuviško kryžiaus. 
Kun. Audrius Šarka, OFM, 
sukalbėjo maldą, buvo sugie
dota Marija, Marija giesmė ir 
Lietuvos himnas. 

Po visų iškilmių susirin
kusieji dar pasiliko aikštėje 
prie lietuviško kryžiaus, kur 
buvo proga pabendrauti su 
draugais iš kitų vietovių. 

Kastytis Batūra 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV Lenkija 

A.a. Lionginas Pliūra, 
visuomenės veikėjas, mirė 

rugpjūčio 6 d. Racine, WI. 
Velionis kilęs iš Titonių kai
mo, Linkuvos valsč. Buvo mu
zikalus. Tarnaudamas dra
gūnų pulke grojo orkestre. 
Artinantis sovietams pasi
traukė į Vokietiją. Čia susi
pažino su Felicija Vilipaite 
ir sukūrė šeimą. 1949 m. at
vyko į JAV-bes ir apsigyveno 
Racine mieste. Susilaukė 
dukros Bronės ir sūnaus Ra
mučio. Nuo pat atvykimo į 
šią vietovę abu Pliūros pri
klausė lietuviškoms organi
zacijoms: šauliams, ALTai ir 
kt. Velionis buvo ilgametis 
LB Wisconsin LB valdybos 
pirmininkas. Lietuviškoje dva
sioj e išaugino savo šeimos 
atžalas. Dukra ir sūnus su
kūrė lietuviškas šeimas, se
neliai susilaukė vaikaičių. 
Palaidotas rugpjūčio 10 d. 
Holy Cross kapinėse. Jo liū
di šeima ir Wisconsin tau
tiečiai. 

Rochester, NY, miesto 
lietuviai rugsėjo 13, sekma
dienį, šventė Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį. 
Renginį organizavo Lietuvos 
garbės Jrnnsulas Niujorke 
Rimas Cesonis, organizacija 
"Baltų vaikai" ir Alytus-Ro
chester miestų draugystės ko
mitetas. Šventė vyko Šv. Ma
rijos ukrainiečių šventovės 
salėje. Programą atliko Ha
miltono, ON, tautinių šokių 
ansamblis "Gyva taras", vado
vaujamas Irenos Žukauskai
tės, ir vietinės lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Veikė ir 
mugė, kurioje buvo galima 
įsigyti gintaro papuošalų, li
no audinių, meno kūrinių, 
paragauti ir lietuviško mais
to. Vyko loterija. 

Rusija 
Altajaus krašto Lietuvių 

kultūros draugijos nariai 
Lietuvos vardo tūkstantmetį 
paminėjo aplankydami lietu
vių tremtinių, mirusių 1941-
1955 metais, kapus. Bijsko 
miesto Matišenko kapinėse 
Lietuvos vyriausybė, prisi
mindama savo tautiečius 
tremtinius, pastatydino gra
žų granito paminklą, kurį su
kūrė architektas Vytautas 
Nasvytis. 1990 metais buvo 
pastatytas medinis kryžius. 
Altajaus krašto Lietuvių drau
gija nuolat prižiūri naują pa
minklą, kasmet tvarko aplin
ką, padeda gėlių, uždega at
minimo žvakes. Ir šį kartą 
draugijos nariai atvyko prisi
minti kančioms ir mirčiai pa
smerktųjų. Tarp atvykusių 
su gėlėmis buvo išlikusių gy
vų tremtinių vaikai bei vai
kaičiai. Jaunimas, klausyda
mas pasakojimų apie žiaurią 
tremties patirtį, tapo lyg tų 
įvykių dalyviais. Pasak Alta
jaus lietuvių kultūros draugi
jos pirmininkės Irinos Korič
ko, tokie susitikimai su pra
eitimi yra reikalingi. 

Šią vasarą Seinijos lietu
vius aplankė ypatinga dvira
tininkų grupė, susidedanti iš 
Lietuvos ministerio pirmi
ninko Andriaus Kubiliaus ir 
seimo narių - Edmundo Pu
pinio, Donato J ankaus, Vito 
Motuzo ir Justino Urbana
vičiaus. Premjeras pastaruo
sius 7-rius metus atosto
gaudavo važinėdamas po 
Lietuvą dviračiu. Šį kartą ke
lionė pradėta iš Vilniaus. 
Pervažiavus Lenkijos sieną 
buvo sustota Berznykų kapi
nėse, kur palaidoti istorinėse 
1920 metų kautynėse žuvę 
Lietuvos kariai. Grupė ap
lankė Seinų "Žiburio" mo
kyklą ir vyskupo Antano Ba
ranausko paminklą Vidugi
riuose ir susitiko su šios apy
linkės tautiečiais, Pristavo
nyse, Dariaus Radzevičiaus 
sodyboje, atidengė Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui skirtą 
skulptūrą, prie Kovo 11-osios 
paminklo Kampuočiuose pa
dėjo gėlių, pabendravo su 
susirinkusiais ūkininkais ir 
jų šeimomis. Toliau važiuo
dami aplankė Punsko šven
tovę, senąją kleboniją, o prie 
Punios ežero surengtoje va
karonėje svečius iš Lietuvos 
pasitiko gausiai susirinkę 
punskiečiai, jų meno sambū
riai. Sveikinimo žodį tarė 
Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkė Irena 
Gasperavičiūtė, pareikšda
ma, kad yra jaučiama Lietu
vos valdžios parama, ir tai 
suteikia šio krašto tautie
čiams daugiau jėgų. Punsko 
valsčiaus viršaitis Vytautas 
Liškauskas premjerui A. Ku
biliui ir jo žmonai Rasai įtei
kė specialius žygio Seinijos 
keliais medalius. Premjeras 
savo žodyje Seinijos lietu
vius pavadino lietuvybės 
čempionais. Iš Lenkijos dvi
račių žygio dalyvai grįžo į 
Lietuvą, aplankę Suvalkiją 
ir Žemaitiją; kelionę baigė 
Klaipėdoje. 

Australija 
Auckland mieste rugpjū

čio 25-29 d.d. vyko akordeo
nistų konkursas Mondalio 
taurei laimėti. Kaip rašoma 
Mūsų pastogėje, tai vienas 
svarbiausių akordeono pa
saulinio lygio renginių, orga
nizuojamų kasmet nuo 1938 
metų. Šiemet konkurse daly
vavo 60 akordeonistų iš dvy
likos pasaulio kraštų septy
niose kategorijose. Tarptau
tinėje klavišinių akordeonų 
kategorijoje Lietuvai atsto
vavo Romas Morkūnas. Tarp 
devynių varžovų Romas lai
mėjo trečią vietą. Pastarojo 
mokytojas Raimondas Sviat
kevičius džiaugėsi savo mo
kinio puikiu pasirodymu. 
2009 m. Mondalio taurės 
konkurse R. Sviatkevičius 
buvo pakviestas dalyvauti 
vertinimo komisijoje. JA 
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PIRMOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - 1953 

1953 m. rugsėjo 5-6 d.d. pačios pirmosios įspūdingos Kanados lietuvių dienos sutraukė daugybę dalyvių ii arti ir iš toli į tuometines Hamiltono miesto 
kareivinių patalpas. 2009 m. Kanados Iietuvi11 dienų rengėjai kviečia dalyvius Į 36-ąsias Kanados lietuvių dienas, Įvyksiančias š.m. spalio 9 d. Toronto 
Uetuvių Namuose, ir spalio 10ir11 d.d. Prisikėlimo parapijoje Toronte bei Anapllio sodyboje Mississaugoje su Įvairia programa - informacija tinklalapyje 
www·torontoUetuyjaj.nrglKl,nphtml 

KNYGOS 

Obuolys toli nuo obels 
nenukrenta 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

AngelėLauciūtė.Pa.duti

nis sugrižimas. Vilnius, 
2009. Mmkitais 'ririieliais, 
206 psl Nei leidykla, nei 
kaina nepalymėta. 

Knygos apibūdinime ra-
šoma, kad čia sudėti eilėraš
čiai apie sunkų pokarį ir ko
munistinės priespaudos me
tus, šventą jaunystės meilę, 
apie didelę ir sudužusią svajo
nę - rasti laimę svetur, apie 
praeinančio gyvenimo pras
mę ir artėjančią nežinomybę. 
Viršelis - autorės, o skyrelių 
iliustracijos - dailininkės Al
mos Alchimavičiūtės-Bukaus
kienės. 

Prieš keletą metų man te
ko aptarti tos pačios autorės 
knygą Barakudos dienoraltis 
arba lietuvaitės įspūdiiai Ka
nadoje (Draugas, 2005.II.19). 
Tą aptarimą baigiau tokiais 
žodžiais: "Gal Angelė ir toliau 
rašė savo dienoraštį ir vėl iš
drįs juo pasidalinti su nežino
mais skaitytojais". Kiek su
prantu, toks dienoraščio tęsi
mas vyko toliau, ir ateityje jį 
gal matysime spausdinta for
ma. Tuo tarpu turime autorės 

tarsi dienoraščio pratęsimą. 
Jis pasirodė eilėraščių rinki
nyje. Jame nėra jokios užuo
minos apie pačią autorę, jos 
odisėją svetimame krašte. 
Vienintelis "išsidavimas" yra 
jos eilėraščių kūrimo metai ir 
vietovė. Iš tų prierašų žinome, 
kad eiles kūrė (išvardinsiu 
chronologine eile) Joniškyje 
(15), Vilniuje (32), Klaipėdoje 
(5), Turonto (106), Dalias (3), 
Tuxas (1), JAV (1) ir Bamaul, 
Sibire (1). Skliausteliuose pa
žymėtas apytikris eilėraščių 
skaičius. Nėra klausimo, kad 
produktingiausia vietovė buvo 
Turonto miestas. 'Ilečioji vieta 
atiteko autorės gimtajam Jo
niškiui, kuriam skirta ši eilė
raščių knyga Knygoje eilėraš
čiai apima 1951-2009 metų 
laikotarpi. 

Knygos turinys susideda 
iš aštuonių skyrelių. Tumatika 
išdėstyta chronologiškai. Ką 
autorė turėjo pasakyti apie 
"Pavasarį", tai atliko 1951-
1962 metų laikotarpiu. Pava
saris (25, 1951-1962); Sudžiū
vusi giesmė (12, 1973-1978); 
Atpažinkite save (10, 1975-
1985); ŠVintant (8, 1989); Sve
timos dienos (29, 1992-2002); 
Ateina diena amžinos paslap-

ties (34, 2001-2004); Gyveni
mo slenksčiai (58, 2004-2009). 
Šis eilėraščių rinkinys prade
damas autorės dukros Birutės 
eilėraštuku savo mamytei, su
kurtu 1bronte 1996 m. Tus pa
čios dukters eilėraščiu savo 
tėvui, taip pat parašytu 1996 
m. Toronte, baigiama pati 
knyga. Jokių paaiškinimų, o 
jų gal ir reikėjo, arba nereikė
jo dėti tų dviejų eilėraščių. 

Skaityti nemėgstu. 'Thd ste
bėtina, kad šį eilėraščių rinki
nį perskaičiau per keletą die
nų. Autorė rašo pagaunan
čiai, tiesiog užburiančiai. Per 
daug apie poeziją nenusima
nau, bet to nereikia, kad eiles 
suprastum ir įvertintum. Jas 
ne tik supratau, bet galiu ir 
teigiamai įvertinti. Jas skai
tant sunku buvo atsikratyti 
įspūdžio, kad šiose eilėse kal
ba pati autorė apie savo gyve
nimo džiaugsmus, sunkų ke
lią, patirtus skausmus ir nusi
vylimus. Viskuo tuo dalinda
masi, ji nepagailėjo savo kūry
binio talento ir juo tarsi penė
jo skaitytojo dvasią. 

Randame patriotinių te
mų, skirtų Lietuvai, kenčian
čiai žmonijai, bet pagrindinė 
tematika niekada nenutolsta 

nuo gruodo širdyje, skausmo, 
laimės šukių, blėstančių žari
jų. Skyrelis Atpažinkite save 
skiriamas A Jonyno aklųjų ir 
silpnaregių mokyklos-inter
nato pedagogams - buvu
siems sovietmečio kolegoms 
1975-1985 metais. Dešimt ei
lėraščių skiriama mokyklos 
direktoriui, darbų mokytojui, 
profsąjungos pirmininkui, vir
šininkui, kolegoms, kolabo
rantei, viršininkų padėjėjai. 
Tun tuo metu dirbusiems tur
būt nesunku bus atrasti save 
ir kitus. Turbūt to autorės ir 
norėta. 

Su autorės atvykimu į 10-
rontą 1990 m. porai metų tarsi 
išdžiūva jos kūrybinė rašali
nė. Per pirmuosius penkeris 
metus sukurta vos šešetas ei
lėraščių. Turbūt - reikia spėti 
- autorė buvo užimta įsikūri
mo naujame krašte reikalais, 
ir tai suprantama. Prieš atvyk
dama į K.an adą, ji dar Vilniuje 
spėjo parašyti Gruzijos gedulo 
dienai, TSKP platforma, Lie
tuvai ir Stalinizmo aukoms. 
Po atvykimo į Turontą praėjus 
porai metų ją pasivijo tėvynės 
ilgesys, apniko imigranto da
lia. Pagaliau autorė turėjo 
grumtis su depresija, kurią su
eiliavo 2001 m. Atrodo, kad 
svetimame krašte vis daugiau 
ir daugiau eilėraščių buvo ski
riama paskiriems asmenims. 

Su laiku savo eilėraščiuo
se autorė įklimpo į jausmų 
klampynę, pilną sielvarto, nu
sivylimų, gailesčio negrįžtamu 
gyvenimu. Tučiau ji turėjo kū
rybinių jėgų bent dalį tų jaus-

mų susemti ir ant popieriaus 
lakšto išrašyti. Su laiku autorė 
susidūrė su negtjžtama laiko 
tėkme ir senatvės baime. 
Metai ritas pakalnėn kaip upės, 
l Niekas, niekas užtvenkt jų ne
gali, l Nors maldautum sekun
dės suklupęs, l Nors ir būtum 
lios žemės karalius (psl. 97). 
Kitoje vietoje skaitome, Su
sidėvėjo akys, lūpos, l Lyg ga
balais retėja atmintis. l Rudens 
dienos mano gatvėn renkas, l 
Ir liūdesys vis beldžiasi širdin 
(psl. 98). 

Paskutiniame ir ilgiausia
me knygos skyrelyje autorė 
grumiasi su didžiaisiais gyve
nimo klausimais ar proble
momis - su atleidimu, su 
draugyste, nerimu, prakeikta 
senatve, vienatve. Tuliau ji do
rojasi su ištikimybe, sudužu
sia draugyste, tuštuma, skaus
mu, prabėgusiais metais, pa
vydu, senatve, keliu be žvaigž
džių. Tui depresinės temos. 
Prie jų galima skirti ir tėvynės 
ilj;esį, išreikštą Svetur eilėse: 
Cia ne tremtis Siberijos 1edynuoa 
l Ir ne lalta poliarinė naktis ... l 
Tilc man ši žemė - gyvas kapi
nynas, l Tilc man čia alpsta ilge
siu širdis. Į - - - l Čia davė duo
nos. 11 namų nevaro. l Ir atsi
gerti - laiitolo vandens. l Tik 
man lirdy lyg surūdijęs varis l 
Varpai Tėrynės lig mirties skar
dens... (psl. 176). 

Galiniame knygos viršely
je rašoma: Susirinkim, sugrįž
kim, brangieji draugai, l Į svajo
nių ir pasakų gatvę, l Iš lauios bė
gom laimėn skirtingais keliais, l o 
atbėgome tik ... į senatvę. 



Turtinga darbų įvairovė 
Judita Židžiūnienė, žino

ma menininkė, grafikė, knygų 
dailininkė, iliustratorė, gyve
na ir kuria Vilniuje. 2002 m. 
baigė Vilniaus dailės akade
miją, vaizduojamosios dailės 
fakultetą, grafikos katedrą. 
Įgijo magistro laipsnį. Didelę 
įtaką studijų metu padarė 
prof. A. Žviliaus darbai ir mo
kymas. Ieškodama savo brai
žo, Judita nuolat tobulino sa
vo įgūdžius kūrybiniuose ple
neruose, individualiose prak
tikose, kurdama naujas for
mas ir ekspozicijas. Kūrybinis 
kelias driekėsi ne tik Lietu
voje, bet ir toli už jos ribų: su
rengtos grupinės ir persona
lios parodos Vokietijoje, Rusi
joje, Japonijoje, Prancūzijoje 
ir kt. šalyse. Juditos sukurti 
knygų viršeliai puikuojasi žy
miausių Lietuvos leidyklų sto
vuose. Juditos apipavidalintos 
knygos - vienos populiariau
sių Lietuvoje, džiuginančios 
skaitytojo akį ir pelniusios 
daugybę apdovanojimų. At
skleisti knygos tekstą, per
teikti autoriaus viziją - tai 
ypatingas, nepaprastas kūry
binis procesas, kurio paslaptis 
išmano dailininkė Judita Ži
džiūnienė. Jos apipavidalintų 
kūrinių lobyne - nuo populia
riausių romanų suaugusiems 
iki iliustruotų pasakų ir legen
dų vaikams. 

- tai klasikinė grafika, dažnai 
dekoruota spalvomis, išsiski
rianti gracinga linija. Jei pa
vadinti vienu žodžiu - tai ele
gantiška. Jautru. Subtilu. Dar
bai įdomūs savo stilistika -
jungia tekstą ir piešinį, tai gi
liau atskleidžia kūrinio kon-

tekstą. Tapyba ant medžio, 
liejimas kinietišku tušu ant 
drobių - tai dar vienas kūrybi
nis eksperimentas, naujai at
skleidžiantis kūrybos gylį ir 
dvasios polėkį. Juk ji - sva
joklė ... 

Savo darbais Judita nori 
pabrėžti estetinę - dvasinę ir 
meditatyviąją meno veiklą, 
savo kūryba priešpriešinant 
agresyvioms šiuolaikinės dai
lės atmainoms. 

Dail. Judita Židžiūnienė 

Ji neketina mėgdžioti tra
dicinio meno pavidalų, o atsi
duoda subjektyviai išraiškai, 
kur svarbu jausmai, pozityvu
mas ir būsenos perteikimas. 
Jai svarbi dvasinė intencija 
tikrąja šio žodžio prasme, t.y. 
siekis išorinius reiškinius ir 
vizijų fenomenus paversti 
transformacijos simboliais. 

Inf. 

Reikėtų taip pat paminė
ti, kad Judita sugebėjo atsi
skleisti tokiose skirtingose 
dailės technikose kaip ofor
tas, pastelė ar tapyba ant me
džio. Žvelgiant į jos darbus 
sunku suvokti, kad tai ta pati 
autorė - tokia turtinga darbų 
įvairovė, tarsi "nepagaunamo 
kūrėjo" vizija. Juditos ofortai Dail. Judita Židžiūnienė. Du angelai 

Lietuvių dailininkų paroda 
Danijoje, Gimsinghoved dvare (www. 

gimsinghoved.dk) rugpjūčio 14 d. buvo ati
daryta lietuvių šiuolaikinio meno paroda, 
kurioje pristatyti penkių lietuvių dailininkų 
darbai. Danų kolekcininkas Dennis Nande iš 
savo kolekcijos paskolino net 178 lietuvių 
šiuolaikinės dailės kūrinius. Parodoje rodomi 
Aliaus Berdenkovo, Lino Cicėno, Mindaugo 
Ūbos, Mariaus Jonučio ir Vytauto Tomaševi
čiaus darbai. Parodos atidaryme koncertavo 
danų džiazo atlikėjos Anne Bech Hald ir 
Amalie Thusgaard. 

Parodoje buvo pristatyti 34 dailininko 

Dail. Marius Jonutis, Namai 

Aliaus Berdenkovo darbai - 7 skulptūros ir 
27 modelių piešiniai, kuriuos jis sukūrė nuo 
1992 m. iki 2008 m. Alius Berdenkovas yra 
architektas, parodose dalyvauja dažniausiai 
kaip skulptorius. 

Galima pamatyti ir 28 dailininko Lino 
Cicėno darbus - nuo ganėtinai mažų mono
tipijų iki jausmingų, sąmojingų, didingų reli
ginių aliejinės tapybos darbų. Sio menininko 
talentas yra įvairiapusiškas, apimantis įvairių 
laikotarpių atlikimo technikas. 

Parodoje rodomi ir 13 paties jauniausio 
parodos dalyvio, devyniolikmečio lietuvių 
dailininko Mindaugo Ūbos darbų. Šį meni
ninką danų kolekcionierius pirmą kartą su
tiko pas Liną Cicėną ir laiko jį vienu įdo
miausių Lino mokinių. 

Dail. Marius Jonutis, kurio net 49 darbai 
rodomi, yra ne tik plačiai žinomas vardas 
Lietuvoje, bet ir Danijoje. 

Parodoje matomi net 54 menininko Vy
tauto Tomaševičiaus tapybos darbai. Jau aš
tuonerius metus Danijos parodiniame gyve
nime dalyvaujantis dailininkas yra sufor
mavęs nemažą savo kūrybos gerbėjų ratą, 
ypač Jutlandijoje. 

Paroda Gimsinghoved meno ir kultūros 
centre veikė iki 2009 m. rugsėjo 27 d. 

Liana Ruokytė J onsson, 
LR kultūros atašė Danijoje, Islandijoje 

ir Norvegijoje 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Berniukų ir jaunuolių 

choras "Ąžuoliukas" rugsė
jo 12 dieną paminėjo savo 
pirmosios repeticijos pen
kiasdešimtmetį. Tą dieną Vil
niaus mokytojų namų kie
melyje vyko visų kartų ąžuo
liukų ir jų klausytojų susiti
kimas, o vėliau - koncertas 
Šv. Kotrynos šventovėje. 
Choro įsteigėjas Hermanas 
Perelšteinas pirmąją repeti
ciją surengė Vilniaus sena
miestyje, dabartinėje Jonų 
gatvėje esančiame pastate. 
Jo paties Vilniaus mokyklo
se atrinktų 8-12 metų ber
niukų grupė padėjo pama
tus muzikos studijai, suge
bančiai profesionaliai atlikti 
sudėtingus chorinės muzikos 
kūrinius. 

''Ąžuoliuko" choras nuo 
1959 metų padarė per šimtą 
įrašų Lietuvos bei užsienio 
radijuje, dalyvavo televizijos 
laidose, kino filmuose bei 
muzikiniuose spektakliuose 
Lietuvoje ir užsienyje, įrašė 
35 plokšteles ir 20 kompakti
nių diskečių; koncertavo 
Lietuvoje, daugelyje Euro
pos valstybių, Japonijoje, 
JAV, Kanadoje, bendradar
biavo su daugeliu Lietuvos 
ir užsienio muzikinių viene
tų: Lietuvos kameriniu or
kestru, Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, Mask
vos radijo ir televizijos, Iz
raelio filharmonijos, Varšu
vos radijo, Sankt Peterburgo 
filharmonijos bei Marijos 
teatro ir kitais simfoniniais 
orkestrais. Šiuo metu chorui 
vadovauja muzikas Vytautas 
Miškinis. 

Merkinė švenčia 650 
metų jubiliejų nuo pirmojo 
jos paminėjimo kryžiuočių 
kronikose. Kronikose buvo 
paminėta Nemuno ir Mer
kio santakoje stovėjusi Mer
kinės gyvenvietė (Merken) 
ir pilis (Merkenpille ), kurią 
1377 m. kryžiuočiai nusiau
bė. Rugpjūčio 15-16 dieno
mis Merkinėįe vyko jubilie
jinė šventė "Cia Vienaragio 
gyventa". Iškilmingo rengi
nio metu svečiai ir merkiniš
kiai buvo supažindinami su 
legendomis apipinta Merki
nės praeitimi, miestelio aikš
tėj e šurmuliavo tautodaili
ninkų ir senųjų amatininkų 
mugė. Šventiniame koncerte 
dalyvavo operos solistas Lai
monas Pautienius, aktoriai 
Tomas Vaisieta ir Olita Dau
tartaitė, Merkinės folkloro 
ansamblis "Kukumbalis", 
kaimo kapela "Vienaragis". 

Merkinėje buvo atideng
tas skulptoriaus Kęstučio 
Lanausko sukurtas jubilieji
nis paminklas - akmuo su iš
kaltomis istorinėmis dato
mis: 1359 m. Merkinė pirmą 
kartą minima kronikose, 
1387 m. Merkinėje buvo pa
sirašytos Magdeburgo teisės 
Vilniaus miestui, o 1569 m. 
Žygimantas Augustas sutei
kė Merkinei Magdeburgo 
teises ir patvirtino miesto 
antspaudą su Vienaragiu. 

1648 metais Merkinėje mirė 
karalius Vladislovas Vaza. 
XVI-XVIII š. Merkinė išau
go ir tapo vienu svarbiausių 
ekonominių, dvasinių ir kultū
rinių Dainavos krašto centrų. 

Jurgos lvanauskaitės 
(1961-2007) apsakymų rinki
nys Kaip užsiauginti baimę 
sulaukė antrojo leidimo. Tai 
buvo trečioji jaunos rašyto
jos knyga (1989) po apsaky
mų rinkinio Pakalnučių me
tai (1985) ir romano Mėnulio 
vaikai (1988). Dailininkė, 
rašytoja, keliautoja, Valsty
binės premijos laureatė J. 
Ivanauskaitė per 45 gyveni
mo metus parašė šešis ro
manus, pasaką vaikams, ke
lionių trilogiją apie Hima
lajus, apybraižų ir publicisti
kos rinkinį, eilėraščių knygą 
Odė džiaugsmui. Jos knygų 
yra išversta į anglų, latvių, 
lenkų, rusų, vokiečių kalbas. 

Europos paveldo dienos 
Lietuvoje vyko rugsėjo 18-
27 dienomis. Šių metų tema 
- Istoriją kuriame kartu. Su
pažindinant visuomenę su 
Lietuvoje gyvenančiomis tau
tomis ir religijomis, lankyto
j ai galėjo dalyvauti 40 eks
kursijų, išklausyti 24 paskai
tas, aplankyti daugiau nei 20 
parodų ir pamatyti režisierės 
Janinos Lapinskaitės specia
liai šioms dienoms sukurtą 
filmą Istoriją kuriame kartu. 

Išskirtina paveldo dienų 
programa vyko Vilniuje, kur 
nuolat gyveno kelių skirtin
gų religijų ir tautybių žmo
nės. Kiekvieną dieną lanky
tojai buvo supažindinami su 
vis kitos bendrijos kultūriniu 
palikimu. Karaimų dieną 
ekskursantai susipažino su 
Karališkaisiais karaimų lau
kais, senosiomis karaimų ka
pinėmis Žaliojoje gatvėje, 
geležiniu karaimų tiltu, Ke
nesa, karaimų mokykla, poe
to bei dvasininko S. Firkovi
čiaus namu, karaimų etno
grafine paroda. Totorių die
ną Keturiadešimties totorių 
kaime buvo pristatyta Ra
madan Bairam šventė, skam
bėjo tradicinės totorių dainos. 

Protestantų paveldui skir
tą dieną dalyviai pasivaikš
čiojo po senamiestį vokiečių 
kultūrinio palikimo takais. 
Žydų paveldo dieną laukė 
pažintinė kelionė, paskaita 
"Vilniaus žydų bendruome
nės moterys". Lenkų pavel
do dieną vyko pažintinė ke
lionė po J. Slovackio atmin
ties vietas, supažindinama su 
S. Moniuškos, F. Ruščico ir 
A. Mickevičiaus laikų Vil
niumi. Rusų, gudų ir ukrai
niečių dieną buvo lankomas 
rusėniškasis ir Rusijos impe
rijos laikų Vilnius. Baigia
majame renginyje Šv. Kotry
nos šventovėje klausytojai 
girdėjo žydų, karaimų, sta
čiatikių, sentikių, lenkų, liu
teronų ir evangelikų refor
matų religines giesmes bei 
musulmonų Korano posmų 
deklamavimą. 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% 

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

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

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

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 

lc·"1•'.LIP<1111 

FAX: (416) 237-0426 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M. e., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Gripas HlNl - grėsmė ir pagalba 
Ankstyvą šių metų pava

sarį iš Meksikos po pasaulį 
paplito keista gripo atmaina. 
Ji buvo pastebėta kiaulių ūky
je, tad ir gavo vardą kiaulių 
gripas, vėliau politiniais ir 
mokslo terminijos sumetimais 
pavadintas H1NL Lig tol 
žmonių visuomenėje nesutik
tas susirgimas plito gana grei
tai, ypač paveikdamas vaikus, 
sveikus jaunuolius arba turin
čius kitus antrinius susirgimus 
žmones. 

Pasaulio sveikatos orga
nizacija pirmą kartą per 41 
metus buvo paskelbusi 4 lygio 
(iš viso yra 6) pavojaus signa
lą ir masinio gripo plitimo ga
limybę. Laimei, būkštavimai 
nepasitvirtino, nes, vasarai 
atėjus, gripo susirgimai lyg ir 
aprimo arba didėjo nežymiai. 
Tačiau Pasaulio sveikatos or
ganizacijos įspėjimas, kadru
denį šis susirgimas sugrįš su 
didele grėsme, paskatino vals
tybes ir jų sveikatos apsaugos 
tarnybas pasiruošti bet kokiai 
galimybei. 

Kanada viena iš pirmųjų 
patyrė naujojo gripo sklaidą, 
patyrė ir aukų, tačiau padėtis 
yra valdoma. Gripo sklaidos 
galimybės valstybėje lieka ne
mažos dėl gana plačių ryšių 
su pasauliu. Daugiau kaip 
80% keliautojų atvyksta iš 4 
besivystančių valstybių- Mek
sikos, Kinijos, Indijos ir Fili
pinų, ir dar kitų 9 pasiturin
čių, daugiausia Europos vals
tybių, ir, žinoma, JAV. Panau
dodama patirtį, įgytą SARS 
protrūkio metais, Kanados 
sveikatos apsaugos darbuoto
jai pasiruošė patys ir skatina 
gyventojus iš anksto pasi
rengti bet kokioms aplinky
bėms. 

Kanados sveikatos apsau
gos tarnyba nurodo, kad pag
rindiniai H1N1 gripo požy
miai mažai kuo skiriasi nuo 
įprastinio. Susirgusiems pasi
reiškia kosėjimas ir karštinė, 
raumenų ir galvos bei gerklės 
skausmai, varvanti nosis, 
dingsta apetitas, kartais - py-

kinimas, vėmimas arba vidu
riavimas. Nuo kitų gripo at
mainų H1N1 skirasi tuo, kad 
juo dažniau suserga jauni ir 
sveiki žmonės, gal todėl, kad 
jie dar neįgiję atsparumo vi
rusiniams susirgimams, kurį 

Kanados federacinės vyriau
sybės sveikatos ministerė 
Leona Aglukkaq su indėnų 
bendruomenės vadovais ap
tarė pagalbos programą 

jau turi vyresni nei 65 m. Šiam 
susirgimui nėra įgimto atspa
rumo, jis pažeidžia silpnes
nius, jau sergančius kokia 
nors liga gyventojus. 

Ar galima išvengti šio gri
po? Pasaulinė sveikatos orga
nizacija ir Kanados sveikatos 
apsaugos tarnyba siūlo atito
linti H1N1 gripo grėsmę, 
kruopščiai laikantis asmeni
nės higienos ir didinant bend
rą organizmo atsparumą. Jie 
primena daug kartų kartoja
mą tiesą: kuo dažniau plauki
me rankas, bent 20 sek. po 
vandeniu ir su muilu. Kiti pa
tarimai: kosėti ar čiaudėti į 
sulenktą alkūnę, ne į delną; 
neliesti delnu veido ar akių. 
Namuose ir darbavietėje valy
ti durų rankenas, kompiute
rio pelę ir klavišus, virtuvės 
darbastalių paviršių, kur daž
niausiai pakliūva bakterijų. 
Jei pasijutai blogai - pasilik 
namie (ligonis gali tapti už
krato šaltiniu nuo 2 iki 7 die
nų); sveikatai blogėjant,ypač 
pasunkėjus kvėpavimui, reikia 
kreiptis į gydytoją. 

Stiprus organizmas grei
čiau atsispiria bet kokiam už
kratui. Thd visą laiką stiprin
kime jo atsparumą sportuo
dami, valgydami daug daržo
vių ir vaisių, mažindami nervi
nę įtampą, gerai pailsėdami. 
Specialistai dar patvirtina, 
kad valgant kiaulieną tikrai 

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

PACE LAW FIRM 
• asmen inės žalo , atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• teslamenlų udarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirk.ima /pardavima 
• kon ultacijo Lietuvos re publiko tei ės klau imai 

295 T he West Malt, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: W\~w.m1cclawfirm.com El.pašt <L~: Ja"ycrs@oacelawfjrm.com 

neužsikrečiama. 
Savo namų vaistinėlėje 

turėkime Advil arba 1Jilenol 
galvos skausmui mažinti, ter
mometrą, tačiau venkime an
tibiotikų ir neskubėkime pa
tys, be gydytojo žinios, ieškoti 
Tamiflu, kuris nepadeda iš
vengti gripo. Šie vaistai, pa
naudoti per artimiausias 12 
valandų nuo pirmųjų gripo 
požymių, padeda juos suma
žinti. 

Šį rudenį, tikėtina, lapkri
čio mėnesį, gausime dviejų 
rūšių skiepus - vienas nuo 
įprastinio gripo, kitas nuo 
HlNI. Sveikatos tarnyba jau 
turi užsakiusi 55 min. vienetų 
Tamiflu ir Relenza vaistų skie
pams, jų turėtų užtekti vi
siems. 

Vyriausybė ne tik pasirū
pino vaistais, bet daugiau kaip 
5 min. skiria švietimui - rekla
mai ir aiškinimui, kaip išveng
ti gripo ir kaip jo saugotis. Vi
sų pirma, numatytos valstybi
nės priemonės, kaip elgtis ki
lus masiniam šio gripo protrū
kiui. 

Viešai paskelbtas būsi
mojo skiepijimo planas. Nu
matytas eiliškumas, kurios 
grupės gyventojais turėtų būti 
pasirūpinta pirmiausia. Kaip 
minėjome, labiausiai šio gripo 
pažeidžiami žmonės, turintys 
kokių nors antrinių, dažniau
siai ilgalaikių susirgimų; vai
kai, besilaukiančios moterys. 
Tad pagal gydytojų siūlymus 
pirmiausia ir bus skiepijami 
kanadiečiai iki 65 m. su kita 
nuolatine liga; besilaukian
čios motinos, vaikai - nuo 6 
mėn. iki 5 m., žmonės, gyve
nantys toli nuo gydymo įstai
gų; dirbantieji mėsos apdirbi
mo pramonėje, sveikatos ap
saugos įstaigų darbuotoj ai; 
tie, kurie prižiūri vaikus ar ki
tus sunkiai sergančius ligo
nius. Pasirūpinti skiepais nuo 
gripo turėtų ir pirminės pagal
bos darbuotoj ai - policinin
kai, gaisrininkai. 

Vyriausybė atskirą sutartį 
sudarė su indėnų bendruome
nės vadovais dėl pagalbos ir 
abipusio bendradarbiavimo 
H1N1 gripo epidemijos atve
ju. Indėnų gyvenvietės dažnai 
nutolusios nuo gydymo įstai
gų, ten trūksta sveikatos dar
buotojų. Ankštos gyvenvietės, 
skurdas ir nepakankama hi
giena gali sukelti sunkesnį gri
po protrūkį šiose bendruome
nėse. Jau iš anksto stengiama
si aprūpinti indėnų gyvenvie
tes vaistais ir kitomis reikalin
gomis priemonėmis, numatyti 
stebėjimo ir pagalbos punktai 
vietose. 

Sveikatos apsaugos tarny
ba skelbia H1N1 pagalbos ir 
informacijos telefoną 1.:.800.:. 
454-8302. 

Pagal tinklalapį 
www.publichealth.gc.ca 

parengė Sigina Katkauskaitė 



NUOlVIONĖ 

Kenksmingas pamėgdžiojimas 
ALGIMANTAS 
MATULEVIČIUS 

Mums visuose lygiuose 
yra aiškinama, kad ES, NATO 
- tai ne tik kas nors aukščiau 
virš mūsų, bet mes ten esame 
vieni iš šeimininkų ir taip tu
rime jaustis. Deja, labai daug 
pavyzdžių kaip elgiamės at
virkščiai. Tik vienas pavyzdys, 
stojanti ES (dabar jau įrody
ta) buvo galima susiderėti, 
kad vėliau uždarysime II Ig
nalinos AE bloką - kai pasta
tysim naują AE. Thi galima 
buvo įrašyti kaip sąlygą, kai 
bandoma buvo priimti ES 
konstituciją, kurios priėmimą 
sužlugdė Olandija ir Prancū
zija. Lietuva, tarp kitko be jo
kių sąlygų, ją skubiai patvirti
no pirmoji. Kita labai reali 
galimybė susitart dėl Ignali
nos buvo prieš patvirtinant 
Lisabonos sutartį. Šia gali
mybe labai sėkmingai savų 
problemų sprendimui pasi
naudojo Airija. Lietuva visais 
minėtais atvejais tuo nepasi
naudojo. 

Analizuojant įvairių val
džių veiksmus po nepriklauso
mybės susidaro įspūdis, kad 
buvo elgiamasi kaip dramb
liui, pakliuvusiam į stiklo par
duotuvę, arba mažamečiam 
vaikui, kuris nesąmoningai 
viską mėgdžioja. Praradus 
sveiką nuovoką buvo viskas 
griaunama ir ardoma, prade
dant fermomis, gamyklomis, 
baigiant padoriais žmonių tar
pusavio santykiais. Pastarieji 
mūsų naujausios istorijos dvi
dešimt metų pasižymi aklu ir 
neapgalvotu keliaklupsčiavi
mu prieš ne visada mums nau
dingas ideologijas. Netoliare
giškai mūsų visų bėdų kalti
ninku įvardijama Rusija ir ko
munistai. Thi nieko bendro 
neturi su tikrove ir daro žalą 
mūsų valstybei. Vietoj to, kad 
sutelktai ir vieningai, kaip ne
didelė tauta, išnaudotume 
mums atsivėrusias galimybes 
ir tikrai sukurtume gerovės 
valstybę bent didesnei daugu
mai, mes šiandien turime la
bai supriešintą ir nuskurdintą 
visuomenę. Tuip įvyko, kad 
aklai buvo priimamos mums 
svetimos ir nenaudingos gyve
nimo normos. 

Net Konstitucijoje yra su
absoliutinta privati nuosavy
bė, nuvertinant valstybinę. 
Rezultate turime kriminali
zuotą valstybės valdymą, kur 
valstybinė nuosavybė tapo vo
gimo objektu, o viešo intereso 
nebeliko kam ginti. Politinė 
valdžia korumpuota ir pažei-

At)iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta koky~. 

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

(prie Evons) 
Sa vininkas Jurgis K ulle!ilus 

džiama. Antra esminė klaida, 
ką net pasauliniu lygmeniu 
apnuogino dabartinė krizė -
tai rinkos galių suabsoliutini
mas. Dogma, kad rinka pati 
viską sutvarko - patyrė visišką 
pralaimėjimą. Blogiausia, kad 
to akivaizdaus fakto net ne
norima pripažinti. Kitas labai 
charakteringas nepilnavertiš
kumo pavyzdys, kai norint 
įtikti ne visada sąžiningiems 
ir tik pasipelnymo siekusiems 
užsienio svečiams, buvo pus
velčiui išparduotos mūsų ge
riausios ūkio įmonės, galėju
sios ir dabar nešti bendrą nau
dą valstybei. Kam reikėjo tik 
už 120 milijonų dolerių par
duoti valstybinį-komercinį 
Tuupomąjį banką, Baltijos lai
vų ir Vakarų laivų remonto 
gamyklas, prekybinį jūrų lai
vyną, "Lietuvos draudimą". 
Koks tikslas prisidengiant pri
vatizacija parduoti "Teleko
mą" Suomijos ir Švedijos vals
tybiniam konsorciumui, kam 
reikėjo leisti už vieną litą pa
sisavinti "Lietuvos kurą" su 
140 benzino kolonėlių tinklu. 

Kodėl buvo vykdoma eilė 
aferų su "Mažeikių nafta", 
kuri galėjo ir toliau būti lietu
viška bendrovė, juk ir lenkai 
neturi savo naftos. Tui tik keli 
pavyzdžiai. O atsakymas labai 
paprastas - didžiulis nepasi
tikėjimas savais, sureikšmini
mas svetimų - užsieniečių, ir 

korupcija. Dėl šių nevykusių 
eksperimentų turime saujelę 
"super" turtingų ir labai daug 
ubagų ir nedidelę vidurinę 
klas~. 

Salyje trūksta šiuolaikinių 
modernių gamyklų, sunai
kintas mūsų inžinerinis ir in
~~lektuali~s darbininkijos pa
Jegumas. Salis paversta pre
kybos su XIX šimtmečio kai
mo kraštu. Jei toliau taip pat 
bus elgiamasi, šalies sunaiki
nimo procesas taps nebegrįž
tamu. Privalome atsibusti ir 
baigti šią mūsų savastį naiki
nančią veiklą. 

Stengiantis pamėgdžioti 
didžiąsias užsienio valstybes, 
neišdiskutavę, savanoriškais 
atskirų išsišokėlių politikų 
veiksmais, rinkos santykiai 
buvo išplėtoti ir į mokslo, svei
katos, socialinę, kultūros sri
tis. Galbūt tokia sistema iš da
lies pasiteisina JAV, Kanado
je, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Japonijoje ar kurioje kitoje 
didelėje valstybėje. Tučiau ir 
ten krizė išryškino šios siste
mos blogąsias puses. O mūsų 
šaliai, turinčiai tik 3 milijonus 
gyventojų ir nukentėjusiai 
nuo priverstinės ekonominės 
emigracijos bangos, negalima 
mėgdžioti ir ten ne visai pasi
teisinusių rinkos santykių, 
žmonių intelektualinėje-dva
sinėje sferoje. 

Bernardinai.It 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian \..--<J-t---'1 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9/\ 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei sLudenLif stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

. . .Rei:nkime Kanados lietuvių fondą! 
Pr1s1mmkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 o v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefo~a~ atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp g v.r. ir s v.p.p. 

lsrasome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

" TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 

~ 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

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

t--------------1 Neša metines ar sudėtines 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.00% 

"Planas 24" Kasdienin i ų 
pa l ūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0- $4,999.99 0 .025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00- $24,999.99 0.100% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuoši mčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV _DO LER IŲ KASDIE N INIŲ 
PALU KANŲ 0.20% 

palūkanas 

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

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 d ienų 
90- 1 79 dienų 
180-269 dienų 
270- 364 dienų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS Iškeičiami prieš term iną 

mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 3.00% t-----------..1 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 2.65% 
1 metų 3.40% PENSIJŲ FONDAI 
2 metų 3.60% Kasdieninių 
3 metų 3_753 kintamųjų pa lūkanų 
4 metų 4.00% l metų 
5 metų 5.00% 2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

Į------------~ 5 metų 

1.20% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keič iami be įspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

MH 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimč ia i . Malonus ir sąžini ngas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ke1v 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 

LIE T U VIŲ K RED I TO K OO P ERATYVAS PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO WSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 
"Kovas" pradeda sezoną 

Hamiltone 
Hamiltono lietuvių sporto klubas "Kovas" pradėjo tre

niruotes Westdale gimnazijos patalpose (800 Main St.W., 
Hamilton, ON) šeštadieniais nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. Vyrai 
krepšininkai žaidžia didžiojoje salėje, berniukų A ir B ko
mandos vidurinėje salėje -visi nuo 2 v.p.p. "Kovas" veda vai
kų programą visiems jaunesniems nuo 3.30 v.p.p. Taip pat šie
met vesim "Kovas Kids" programą vaikams nuo 4 iki 6 m. am
žiaus. Tie vaikai žais krepšinį, tinklinį, futbolą, kvadratą ir kt. 

Metinis nario mokestis lieka - $40 suaugusiems ir $20 -
vaikams bei studentams. Šeimos moka tik $50 už visus daly
vius. Per metinį susirinkimą rugsėjo 11 d. buvo išrinkta val
dyba: Stasys Bakšys (pirmininkas), Rimas Miečius (vice:eir
mininkas ), Andrius Pargauskas (iždininkas), Kazimieras Zil
vytis (sekretorius), Rūta ir Tony O'Grady (ūkio vadovai). 
Nutarta ruošti "Kovo" metinę Kalėdų vakarienę gruodžio 5 
d. Hamiltono Jaunimo centre. Dešimt klubo narių dalyvavo 
Pasaulio lietuvių žaidynėse Vilniuje šią vasarą. Penki berniu
kai žaidė Kanados jaunių rinktinėje, kuri laimėjo trečią vietą 
19-mečių grupėje. Rimas Miečius 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Tarptautinė krepšinio 

federacija (FIBA), pasibaigus 
2009-ų metų Europos čem
pionatui, paskelbė atnaujintą 
geriausių pasaulio vyrų rinkti
nių sąrašą. Pirmaujančių pozi
cijos nepasikeitė, o nesėkmin
gai pasirodžiusi Lietuvos rink
tinė išsaugojo šeštąją poziciją. 

• 2009-2010 metų - šešta
jame - Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) sezone rungtyniaus 25 
vyrų krepšinio klubai. Dešimt 
komandų varžysis BBL eliti
nėje grupėje - Vilniaus v"Lie
tuvos rytas", Kauno "Zalgi
ris", Šiaulių "Šiauliai", Kėdai
nių "Nevėžis", Ventspilio 
"Ventspils", Rygos VEF, 
Valmieros "Valmiera", Liepo
jos "Lauvas" bei Talino "Ka
lev-Cramo". 

• Kačerginėje, "Nemuno 
žiedo" take pajėgiausieji žie
dinių lenktynių meistrai baigė 
šių metų Baltijos šalių čem
pionatų lenktynes. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pirmenybių 
paskutiniųjų ratų lenktynėse 
jėgas išmėgino 19 sportininkų 
iš minėtų šalių ir Didžiosios 
Britanijos. "BMW taurės" 
įskaitoje varžėsi 15 sportinin
kų, o didžiausią susidomėjimą 
kėlusiose, šiame take šiemet 
surengtose jau trečiosiose 4 
valandų lenktynėse, kurių da
lyviai varžėsi dėl spaudos 
namų "ARX-Baltica" taurės, 
pareiškė norą dalyvauti 20 ko
mandų. 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) Dainavos apy
gardos 1-osios rinktinės karė 
savanorė eilinė Sandra Pau
žaitė užėmė antrąją vietą, nu
sileidusi tik Rusijos atstovei, 
trečia liko Suomijos atstovė. 
Atkakli kova vyko ir estafečių 
varžybose, kur ir vėl laimė nu
sisuko nuo moterų koman
dos. Po sėkmingos pradmės 
tik paskutiniuose nuotolio 
metruose Lietuvos kariuome
nės atstovės nusileido Latvijos 
komandai. VP 

Lietuvis stebina amerikiečius 
Apie sportininko Luko Veržbicko naujus laimėjimus 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šis 16 metų jaunuolis iš 
Čikagos priemiesčių JAV di
džiojoje spaudoje vis susilau
kia didelio dėmesio ir šiuo 
metu pagal rezultatus bėgimo 
srityje yra sportininkas Nr. 1. 
Apie Luką liepos 14 d. rašė ir 
didžiausias bei populiariau
sias JAV sporto savaitraštis 
Sports Illustrated, šiam jau
nam lietuviukui (Luką prista
to kaip "Lithuanian - born") 
skirdamas išsamų straipsnį su 
nuotraukomis. 

Daug apie jauną sporti
ninką Luką Veržbicką rašė 

abu didieji Čikagos dienraš
čiai rugsėjo 6 d. laidose, po jo 
pergalės vykusiose "cross -
country" bėgimo varžybose 
"Lions Pride Invitational", 
surengtose Western Springs, 
IL. Jose Lukas pagerino šių 
metinių lenktynių rekordą, 4 
800 metrų nuotolį įveikęs per 
14 minučių ir 19.76 sekundes. 
Jis antru atbėgusį Sam Talfer 
iš Lyons, IL (rezultatas 15.-
15.62) pralenkė beveik 56 se
kundėmis. 

Luko rezultatas buvo 16 
sekundžių geresnis nei pernai 
vykusiose tokiose pat lenkty
nėse, kai jis atstovavo Lin
coln-Way Centrai gimnazijos 
komandai kaip pirmametis 
mokinys. Šiemet, persikėlus 
gyventi į naują vietą, Lukas 
turėjo pereiti mokytis į kitą 
mokyklą ir dabar lanko Sand-

burg gimnaziją. v 
Savo straipsniuose Cika

gos dienraščiai daugiausia dė
mesio skiria jaunuolio pasiro
dymui, jo pavardę minėdami 
ir antraštėse. Spausdinamos 
ir sportininko nuotraukos. 
Chicago Sun-Times įdėjo jo 
nuotrauką beveik per visą 
laikraščio puslapį. Minima, 
kad Lukas dalyvaus duatlono 
pasaulio pirmenybėse (5 km 
bėgimas, 20 km dviračiu ir 2.5 
km bėgimas), kurios vyks rug
sėjo 26 d. Concord, NC. Spor
tininkas buvo pakviestas į 
Australijoje vykstančias triat
lono pasaulio jaunimo pir
menybes, bet ten skristi atsi
sakė, norėdamas susikoncent
ruoti pasaulio duatlono varžy
boms. Čia nereikės sugaišti 
tiek daug laiko ir praleisti 
daugybės pamokų nei vyks
tant į Australiją, be to, Con
cord, NC, yra daugiau vilčių 
užimti aukštesnę vietą, nu
sprendė Lukas. 

Teko kalbėtis ir su pačiu 
sportininku, amerikiečių vadi
namu fenomenaliu jaunuoliu, 
ypač kai jis tapo visos Ameri
kos uždarų patalpų bėgimo, 
kuriame dalyvavo sportinin
kai iki 19 m. amžiaus Gis tada 
buvo 15 metų), čempionu. O 
naujoje mokykloje Lukas po 
truputį apsipranta ir gerai su
gyvena su lietuvių kilmės tre
neriu. Nepaisant, kad dau
giausia Lukas pasižymi kaip 
bėgikas arba dalyvauja duat-

lono varžybose, jo mėgsta
miausia sporto šaka yra triat
lonas (jis gimnazijose nėra 
kultivuojamas). Vaikinas čia 
tikisi pasiekti geriausių rezul
tatų (be bėgimo ir lenktynių 
dviračiu, yra dar ir plauki
mas). 

Praėjusią vasarą - nuo lie
pos 24 iki rugpjūčio 9 d. - jis 
buvo JAV olimpinio komiteto 
pakviestas pasitreniruoti JAV 
olimpinėje treniruočių vietoje 
- Colorado Springs, CO, kur 
turėjo progą susipažinti ir 
sportuoti su geriausiais šio 
krašto sportininkais. 

Pats Lukas turi vilčių pa
tekti į JAV olimpinę komandą 
- jeigu ne 2012-aisiais, tai 
2016 metais. Skaitant gausius 
žinovų atsiliepimus internete 
(ten yra šimtai rašinių bei vi
deovaizdų apie šaunųjį mūsų 
lengvaatletį), atrodo, kad 
jaunuolis turi daug galimybių 
atstovauti Amerikai. 

Pažymėtina, jog Lukas yra 
dėmesio centre visur. Jis buvo 
paskelbtas didžiulės Sandburg 
gimnazijos "savaitės atletu". 
Pas jį buvo atvykę reporteriai 
iš "Fox" televizijos kanalo ir 
ilgą laiką filmavo. 

Jį liečianti medžiaga buvo 
parodyta per tos televizijos 
stoties žinias rugsėjo 8 d. va
kare, kur Lukui buvo negaili
ma gražių žodžių. 

Linkime šiam darbščiam 
ir gabiam lietuviukui geros 
sėkmės ateities varžybose. 

• Dianos Žiliūtės vardas 
po ilgo laiko vėl suskambėjo. 
Italijoje pasibaigusių šešių 
ratų daugiadienių "Gira della 
Toscana Int. Femminile - Me
morial Michela Fanini" dvira
tininkių lenktynių nugalėtoja 
tapo "Safi Pasta Zara Tita
nedi" komandos narė Diana 
Žiliūtė. KRETINGA 2009. Lietuviškai kalbančių vaikų stovykla 2009 m. vasarą Wasaga Beach, ON 

• Viru mieste (Estija) vy
kusiame 42-ajame pasaulio 00 
kariškių orientavimosi sporto O 
čempionate Lietuvos kariuo- ~ 
menės sporto rinktinė iškovo- oo 
jo tris sidabro medalius. As- ~ 
meninėse moterų varžybose >OO 

Ntr. D. Puterienės 

*** 
Vienas turtuolis išvyko atostogauti į 

Bahamų salas. Kadangi žmona turėjo at
skristi kitą dieną, pasiekęs viešbutį vyras 
elektroniniu paštu išsiuntė jai žinutę, ta-

čiau suklydo rašydamas adresą ir ją gavo 
pagyvenusi moteris, prieš porą dienų pa
laidojusi vyrą. Kai gedinti moteriškė per
skaitė žinutę, namuose pasigirdo širdį 
veriantis klyksmas. Subėgusi šeima kom-

piuterio ekrane pamatė tekstą: "Mieloji 
žmonele, aš ką tik užsiregistravau. Viskas 
parengta tavo rytdienos atvykimui. P.S. 
Čia nepaprastai karšta". 

Iš Laiškai bičiuliams 



Vainikas iškeltas 
Švęsime "Romuvos" stovyklavietės 

kapitalinio remonto užbaigą 

2008 metų pavasarį "Ro
muva Inc." tarybos nariai savo 
posėdžiuose aptarė "Romu
vos" stovyklavietės valgyklos 
ir virtuvės būklę. Prieš penke
ri us metus pietinė dalis val
gyklos buvo suremontuota su
stiprinant šią pastato dalį. 
Vėliau paaiškėjo, kad yra bū
tina suremontuoti ir šiaurinę 
pastato dalį bei virtuvę. Pa
stato sienos kilnojosi, paveik
tos šalčio ciklo, ir apatinė (3-
4 pėdų) dalis sienų ir atramų 
baigė supūti. Sienų nelygus 
kilnojimasis sudarė pavojų 
stogui sugriūti. Retkarčiais 
sveikatos ministerijos inspek
torius mums duodavo pastabų 
apie nesaugią pastato būklę. 

Su senojo rangovo pagal
ba mes paruošėme reikalingų 
darbų finansinę sąmatą. Ši są
mata ir darbų vykdymo tvar
karaštis tuomet buvo išsamiai 
išdiskutuotas per 2008 m. vi
suotinį metinį narių susirinki
mą. Buvo nuspręsta nelaukti, 
kol remontui reikalingi finan
siniai ištekliai bus per vajus 
surinkti, bet darbus kaip ga
lint greičiau pradėti, pasire
miant "Paramos" kredito ko
operatyvo paskola. 

Nuo 2008 m. rugpjūčio 
mėnesio pabaigos, per keletą 
savaitgalių savanoriai darba
vosi prie "Romuvos" valgyk
los pastato, jį ištuštindami, iš
montuodami krosnis bei įran
gą, kuriuos padėjo į atsargą. 
Sienų uždanga buvo nuimta ir 
betoninės grindys sutriuškin
tos. Savanorių darbas mums 
sutaupė per $10,000. Kai sa
vanoriai darbą užbaigė, pa
samdyti rangovai pradėjo savo 
darbą. 

Sunkvežimiai su betonu 
galėjo betoną atvežti tik ge
gužės mėnesio pabaigoje ir 
tik tuomet grindys galėjo būti 
betonuojamos. Po to vyko vi
dinės ir laukutinės sienos sta
tyba su atitinkama nauja ap
daila. 

Kai mūsų rangovas buvo 
beveik savo darbą baigęs, mes 
pasamdėme elektros darbų 
specialistą, kuris paruošė 
elektros tinklą virtuvėje ir val-

gykloje. Ir vėl mūsų savano
riai galėjo pasireikšti, užbaig
dami vidines patalpų sienas, 
paruošdami virtuvės spinte
les, lentynas bei stalus. Jie tai
pogi dirbo prie sanitarinių 
vamzdžių, indų plovimo maši
nos prijungimo ir šaldomo 
kambarėlio. 

Savanoriai sutaupė mums 
daug lėšų įdėdami į šį darbą 
daug valandų su savo sugebė
jimais. Darbai buvo užbaigti 
keletą dienų prieš OFAH 
"Get Outdoors Camp" atida
rymą. Virtuvė dabar naujai 
sutvarkyta su nauja indų plo
vimo mašina ir su visais ko
mercinio restorano lygio įren
gimais. Ją bus lengva švarinti, 
joje bus žymiai lengviau dirbti, 
ir ji mums tarnaus ilgą laiką. 

Šito kapitalinio "Romu
vos" projekto sąmata buvo 
apie $200,000. Tačiau įvairūs 
netikėtumai, padidėjusios vir
tuvės įrengimų kainos ir elekt
ros tinklo specialisto samdy
mas pakėlė projekto kainą iki 
netoli $240,000. 

Man yra malonu pranešti, 
kad vajų ir visuomenės dosnu
mo dėka skola sumažėjo iki 
$75,000 (2009 m. rugsėjo mėn. 
1 d.). "Romuvos Inc." tarybos 
vardu ir skautų bei skaučių 
vardu, kurie naudojasi mūsų 
stovyklaviete, norėčiau iš
reikšti padėką už talkinimą 
bei paramą šitam mūsų didžiu
liam projektui įgyvendinti. 

Stengdamasis panaikinti 
"Romuva Inc." skolą, kuri su
sidarė finansuojant šį pro
jektą, aš kviečiu jus į vajų ir 
vakarienę su šokiais pavadin
tą "Ruduo Romuvoje". Šis va
karas žada būti pilnas puikiai 
pagaminto maisto, gero vyno, 
linksmų dainų bei šokių ir bi
čiulystės su senais draugais ir 
draugėmis. Tikiuosi, kad jūs 
galėsite su mumis švęsti šio 
projekto užbaigimą ir kartu 
sumažinti likusią skolą. 

Skautiškas ačiū ir iki pasi
matymo šeštadienį, spalio 17. 
Dėl informacijos prašau kreip
tis tel. 416 873-9269. 

Rimas Sriubiškis, 
"Romuva Inc." tarybos pirm. 

------•1111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Rūmai atviri visiems 

Ne tik politikai, diploma
tai ar garbingi užsienio svečiai 
lankosi Lietuvos prezidentų 
rūmuose. Penktadieniais ir 
šeštadieniais rengiamos eks
kursijos norintiems pamatyti 
Lietuvos prezidento darbo ir 
svečių priėmimo patalpas. O 
šį rudenį vidiniame rūmų kie
melyje prasideda koncertų cik
las "Ruduo prezidentūroje 
2009". Pirmajame koncerte 
dalyvavo Vilniaus kamerinis 
jaunimo choras Aidija, Vil
niaus chorinio dainavimo mo- Piešimo pamoka po atviru dangumi Lietuvos prezidentūros 
kyklos merginų choras Liepai- kieme ir S. Daukanto aikštėje Vilniaus jaunimo ir vaikų dai
tės, Vilniaus universiteto mer- lės mokyklos moksleiviams Ntr. iš Lietuvos seimo tinklalapio 
ginų choras Virgo. Koncerto 
klausytojai galėjo susipažinti su Vilniaus jaunimo ir vaikų dailės mokyklos moksleivių pieši
niais. Dvi dešimtys šios mokyklos menui gabių vaikų buvo surengę prezidentūros kieme ir S. 
Daukanto aikštėje piešimo studiją po atviru dangumi. Į savo piešinius jie perkėlė senojo 
Vilniaus architektūros statinių detales, žmonių veidus, medžių ir tūkstantmečio akmeninio 
grindinio vaizdus. Inf. 

Lietuviška mokykla Dubline 
Dubline (Airija) jau šeštuosius mokslo metus pradeda lietuviška mokykla Keturi vėjai. Į 

mokslo šventę susirinkę tėvai ir būsimi mokiniai, mokytojai ir mokyklos rėmėjai - Lietuvos 
ambasados Airijoje atstovai renginį pradėjo Tautine giesme. Po jos rengėjai linksma išradin
ga programa pasveikino visus su nelengvo darbo pradžia, palinkėjo visiems - tėvams, moky
tojams ir moksleiviams ištvermės ir kūrybingumo, mokantis lietuvių kalbos, susipažįstant su 
Lietuvos kultūra ir istorija. Inf. 

Dublino lietuvių Keturių vėjų mokyklos šventėje programos akimirkos 

JOTVA CONSTRUCTION. 
Atlieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821arba416 
882-8531. 
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). 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-1~~~--\i,I..~.;· .i.J,~-..:.... 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking'Į 

(905) 333-5553 
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Geradarį amžinybėn palydėjus 
Gražią rugpjūčio dieną 

palydėjome a.a. Vincą K.ėži
naitį į Anapilį. Mus paliko 
doras, sąžiningas, mylėjęs 
gyvenimą ir žmones, lietu.vis. 
Komunistinės negandos iš
gintas iš brangiosios Tėvy
nės, Vincas likusį gyvenimą 
garbingai nugyveno Kanadcr 
je, tačiau Lietuvos niekada 
nepamiršo. Bažnyčia ir Lie
tuva jam buvo svarbiausia 
gyvenime. 

Visada uolus Hamiltono 
parapijos talkininkas ir nuo
širdus Dievo tarnas, Vincas 

A.a. Vmcas Kėiinaitis 

Jo dosnumą ir geros šir
dies šilumą juto giminės Lie
tuvoj e, Alvito šventovė ir 
našlaičių namai, Kauno J ė
zuitų gimnazija, Šiluvos 
šventovė, Hamiltono ligoni
nės, būrelis Vilniaus univer
siteto fizikų, kuriuos pakai
tomis Vincas priglaudė savo 
namuose jiems dirbant ir 
studijuojant McMaster uni
versitete - visi prisimins ge
radarį Vincą visą gyvenimą. 

taipogi aukojo savo lėšas ir laisvą laiką Lietu.
vai remti. Vinco vardas yra visuose Hamil
tono lietuvių aukotojų sąrašuose nuo pat pir
mųjų pokario emigracijos veiklos renginių. 

Jis visada buvo katalikiško 
rūpestingumo, meilės arti
mui, neblėstančio optimizmo 

~ Vm.cas mokėjo džiaugtis gyvenimu ir 
sugebėjo rasti grožį kiek.viename žmoguje. 

Ilsėkis ramybėje, mūsų mielas Vmcai. 
Smetonų šeima, JAV 

Rudens žydėjimas Lietuvoje 
RASA NORKUTt: 

Tulsta saulėta vasara. At
eina metas užleisti vietą rude
niui. Miškai šiugžda krin
tančiais lapais. 'fyliai šnabžda 
atsisveikindami su medžiais. 
Tik į pievą, į miško pakraščius 
išbėgusios eglaitės, dar žales
nės nei vasarą. Paūgėjusios, 
pagirdytos išeinančios vasaros 
lietaus, linksmos žvelgia į nu
vaiskėjusią padangę. Ruošiasi 
žiemai ir miško gyventojai -
paukščiai, žvėrys. Maino kaili
nius ir kloja sau patalą ežiai ir 
barsukai, riešutauja, grybauja 
voverės, po samanomis slepia 
giles kėkštai. Palikę gimtinės 
laukuose ir miškuose įgiedo
tas savo giesmes, vejasi nuto
lusią vasarą paukščiai. 

Ne visi dar ruošiasi žie
mai. Turbūt visi pažįstame 
kraujažolę. Thi kantrus, ištver
mingas augalas. Jis vienas iš 
nedaugelio pakeliantis vasa
ros kaitras, sausrą. Atkakli 
kraujažolė net spalio mėnesį 
boluoja savo parausvintų žie
delių graižais pakelėse, pie
vose, dirvonuose. Savo ryžtu, 
atkaklumu, net ir šienpjovių 
nupjauta, ji vėl netrukus at
želia, žiedynus krauna. Krau
jažolės ryžto, gebėjimo atlai
kyti visokias negandas-šie au
galai primena mums: būkime 
stiprūs. Kraujažolė ne tik vi
durvasary pražysta baltais, lyg 
putinas, žiedais ir karžygiškai 
nusiteikia vasaros karščiams ir 
rudens šalnas atlaiko, bet ji ir 
vaistinis augalas. Savo laiku ji 
pasitarnavo Antikos kariams. 
Ji ir šiandien geba sustabdyĮi 
kraujavimą, gydyti žaizdas. Ši 
kukli gėlė pagelbėjo daugelio 
kartų žmonėms. Ji puiki ir 
kasmetinė priemonė. Neskin
kime jų be reikalo ten, kur ji 
niekam netrukdo po gimtinės 
dangumi. 

Rugsėjis senovėje dau
giausia iš visų metų mėnesių 
turėjo skirtingų pavadinimų: 
dagos, rudugio, paukštlėkio. 
Kaimo senoliai dar ir šiandien 
rugsėjį vadina darbštuoliu, li
nų rovėju, bulviakasiu. O nuo 
medžių krenta geltonas me-

džių auksas, vėsta naktys. Kol 
šalnų dar nebus, medžių šak
nys drėgmę gers ir iki pat vir
šūnės ją visoms savo dalims 
nuneš. Ant dar šalnų nenu
kąstų katilėlių žiedų nutupia 
drugys - paskarusiais sparne
liais, pavargęs, bet dar toks 

Rasa Norkutė 

ryžtingas. Jis tęsia savo trum
pą ir tokį ilgą gyvenimą - iki 
vėlyvo rudens. Drugelis ne
moka liūdėti. Jis gyvena ir 
džiaugiasi. Įvairių katilėlių rū
šių auga mūsų pievose ir miš
kuose. Žiedų forma labai pa
naši į mažą varpelį. Jos varpe
liais ir vadinamos. N eskubė
kime jų skinti. Pasiklausykime 
jų muzikos, kai virš pievų pra
bėga vėjo šuoras, kviesdamas į 

rugsėjo šventę bites, žiedmu
ses, drugius, visus žiedadulkių 
ir nektaro mėgėjus. 

Katilėliai daugiausia pra
žysta vidurvasarį. Yra jų žy
dinčių ir rugsėjo mėnesį. 
Giedrą rugsėjo dieną pasi
džiaukite žydinčiais katilėliais. 
Juk Įdomu pastebėti, kaip jie 
pakylėja į saulę žiedus, o va
kare, kai sutemos ima gaubti 
laukus ir miškus arba dangų 
užtraukia lietaus debesys, ka
tilėliai nulenkia savo galveles, 
kad lietus neužlytų, nesudrėk
tų žiedadulkės. O mažiems 
drugeliams, įvairiems vaba
lėliams - užuovėja nuo šalčio, 
jauku ir šilta. Nelieskime šių 
mėlynų palapinių - tegu ma
žieji gyventojai vėl sulaukia 
saulėto ryto giedrios dienos. 
Rytmetį, kai iš artimiausio 
miško pro rūką atsklinda 
paukščio giesmė, pranašau
janti saulėtą dieną, virš rasos 
lašeliais mirguliuojančios pie
vos, iš katilėlio žiedo išropoja 
pakirdusi boružė (Dievo kar
vytė ). Padėkojusi katilėliui už 
nakvynę, nuzvimbia bitė, iš ar
tėjančio rudens miego pa
bunda ir plaštakė. Pasiklausy
kime jos šokio muzikos, kai ji 
skris nuo vieno žiedo prie ki
to, o katilėlių varpeliai tyliai 
pritars neregėtų spalvų plaš
takei. 

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 pake tai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

s300• s300• off for 1 parcel off 
coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

IU-~ <T.WUl, \IQl'UI,. Dlnl (JM • l'llL>IUU\10 
rutUUCJ><a.\lllt, 

MALONIAI KYIEČIA \ 1SUS 

PYRAGŲ STALO! 

KL Katali.kiq moterų draugijos Prisikėlimo parapijos ~us 
pradeda rudens veiklą su pirmuoju pyragų pardavimu. 
Nuotraukoje - dalis naujai išrinktos valdybos (iš k.) pirminin
kė Daiva Miceikaitė-Vorps, vicepirmininkė Danguolė Bazi
liauskienė, sekretorė Sigita Štuopienė ir valdybos nari Zita 
Klevinienė Ntr. D. Vorps 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS ROŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

> dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

• 

~< E S '''\ l i'I Ja\ S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAJ 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... IAUGĘ NAGAI 

... VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SEN IORŲ Pl':DŲ PRIEŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• Pl':DOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 
'--=-----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS IRANKIAI 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WILLSON ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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XXXVI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS • 2009 
Kad taptume laimingesni 

KANADOS LIETUVIŲ 
MENASI - 2009 

XXXVI Kanados lietuvių dienų proga, Turonto 
apylinkei švenčiant veiklos 60-metį bei minint Lietu
vos vardo tūkstantmetį, yra surengta 22 Kanados lie
tuvių menininkų darbų paroda. S.m. spalio 10 d„ 5 
v.v. Anapilio sodybos Muziejaus/parodlĮ salėje įvyks 
šios parodos atidarymas. Parodą sudaro apie 50 įvai
rių žanrų - tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, 
gobeleno, batikos - darbų. Tai apžvalginė paroda, 
apimanti mūsų vyresniosios kartos bei dabartinių 
menininkų nueitą kelią. Dėl laiko ir vietos stokos ne
buvo įmanoma sutalpinti visų Kanados lietuvių meni
ninkų darbų, bet esama paroda yra gana didelė ir 
turininga. KLD ruošos komitetas išleido visų paro
doje išstatytų darbų katalogą. Jį bus galima įsigyti 
parodos metu. 

Parodą KLB muziejaus salėje, Anapilyje, bus ga
lima lankyti spalio 10 d. nuo 5 v.v. iki 10 v.v. ir 11 d. 
nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p., o spalio 23-30 d.d. ji bus 
perkelta į Mississaugos rotušę (City Hall). Daugiau 
informacijos apie šią parodą rasite vėliau Tėviškės 
žiburiuose. Kviečiu visus neabejingus menui tau
tiečius aplankyti šią įspūdingą parodą ir maloniai 
praleisti laiką. Kuratorius - dail. Kęstutis Kesminas 

RUDUO ~ 

Ro Remk~V~ 
"Romuvos" SloQldavietes 

Remontų vajų 

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

2009 m. spalio 17, šeštadieni, 6 Y.Y. 

Prisiktlimo parapijos didžiojoi• sal•i• 

Bus vakarienė su vynu 

Šokiai 

Veiks baras 

BILIETAI $100 ASMENIUI 

Skambinkite 416-873-9269 

GRAŽIAME JANE/B~-OINT 
rajone parduo "1ž miega-
mųjų na galow) su gali-
my!A nti l 2 aukštų rezi-
denWiją ant 38x140 pėdų skly
po. Prašo $649,900. 

RYTUOSE/SCARBOROUGH 
parduodamas 1 miegamojo bu
tas. Prašo $107,900. 

SKAMBINT/ 

TEODORUI 
STANULIUI, 

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

ar į namus 416-231-4937 

Jaunųjų menininkų paroda, mugė ir spektaklis vaikams 

XXXVI Kanados lietuvių 
dienų proga mums atsirado 
palanki galimybė surinkti lie
tuvių kilmės Kanadoje gimu
sius, taip pat iš Lietuvos emig
ravusius lietuvius, kurie turė
dami menininko talentą, iš
reiškia save kūrybiniais dar
bais. Ir jaunimas, ir brandaus 
amžiaus mūsų išeivijos lietu
viai turės progą parodyti savo 
darbus Prisikėlimo parapijos 
kavinės salėje š.m. spalio 10-
11 d.d. nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 

Kviečiame visus tėvynai
nius susidomėti mūsų meni-

Dail.L.Byra, 
Gedimino prospektas naktį 

ninkų darbais, atvykti ir pasi
gėrėti jų išraiškos priemonė
mis, išgerti kavutės su gardžiais 
sausainiais ir laikinai tapti 
meno kritikais. Jūs taip pat 
turėsite galimybę įsigyti ir kai 
kuriuos menininkų ar namu
dininkų darbus. Kai kurie dar
bai, kuriuos matysite šioje pa-

Dail. E. Steponas 
rodoje, buvo įkvėpti Lietuvos v.d. gretimoje salėje įvyks 
vardo 1000-mečio paminėji- spektaklis vaikams Katės na
mo idėjos. mai. Po jo visi vaikučiai galės 

Ši ypatinga proga mums pasivaišinti įvairiais skanumy
visiems suteikia galimybę per- nais ir gardumynais, pabend
žvelgti mūsų krašto turtingą 
istoriją ir ja pasididžiuoti. 
Kūrinių pasirinkimas gan pla
tus - rinktiniai gintaro juve
lyriniai dirbiniai, vitražas, ta
pyba, fotografija, šiauštos vil
nos charakteriniai rankinukai, 
tautinės lėlės, atvirutės, austi 
ir pinti angeliukai ir t.t. 

Tą patį rytą nuo 11 iki 12 

Vitražas E. Nekro!iiaus 

Gintaro dirbiniai iš Lietuvos 

rauti vieniems su kitais, pa
žaisti ir užmegzti naujas pa
žintis. Koks bus tėveliams 
džiaugsmas, kai jų atžalos 
grįždamos namo bus labai 
linksmos, paveiktos malonių 
atsiminimų. Juk tos akimirkos 
išliks visam jų gyvenimui! 

Šiai popietei baigiantis, 
tikriausiai visi dalyvavusieji 
parodoje ar spektaklyje pasi
jaus laimingesni ir vieninges
~ suprasdami, kad mus visus 
riša bendros šaknys. AB 

Linksma muzika, lietuviškas 
žodis, humoras ... 

Linksma muzika, lietuviškas žodis ir humoras, kuriuos pristatys atlikėjai iš Lietuvos -
aktorė-dainininkė Nijolė Narmontaitė, žinomos programos "Emigrant Cafe'' ir daugelio kitų 
renginių atlikėja, ir jau 25 metus linksminanti žiūrovus profesionalios, "country'' muzikos 
grupė "Jonis" suartins mus visus su mūsą broliais ir seserimis Uetuvoje! Tud kvieliame visus 
pasilinksminti ir pasidžiaugti kartu Kanados lietuvių dieną iškilmingame pokylyje, kuris 
įvyks šeštadienį, spalio 10, 6 v.v. Anapilio sodyboje. Labai laukiame visą ••• 

NAUJASTELEFONAS-
311, kuriuo galima teirautis 180 
kalbomis apie įvairias miesto 
teikiamas paslaugas, ne greito
sios pagalbos reikalaujantiems. 
Interneto tinklalapyje .b.UJz.i.lĮ 
!f!n!f.toronto.ca/311/ irgi pa
skelbta informacija apie įvai
rius miesto leidimus, sąskaitas, 
įvykius, taisykles. Už miesto ri
bų skambinti tel. 416-392-CITY 
(2489). Telefonas veikia 24 val., 
7 dienas per savaitę. 

DĖMESIO 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 j 
Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio 1 d. 
Plačiau šventės žinias sekite internetiniame tinklalapyje -
www.dainusvente.ore. IX Dainų šventės ruošos komitetas 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Sekmadienį, rugsėjo 27, 

gražiai praėjo mūsų parapijos 
šventė - Lietuvos kankinių at
laidai. Šia proga atšvęsta ir Ka
talikių moterų draugijos mūsų 
parapijoje 60 m. gyvavimo su
kaktis. 

• Wasaga Beach miesto Ge
rojo Ganytojo šventovėje sek
madieninės Mišios ateinantį sek
madienį dar bus 10.30 v.r., o po 
to bus grįžtama prie žieminės 
Mišių tvarkos ir spalio 11, sek
madienį, Mišios jau bus 2 v. p.p. 

• Spalio 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir 3 v.p.p., o po Mi
šių - šventoji Valanda prie 
Švenčiausiojo. 

• Anapilio knygyne platina
ma Žodis tarp mūsų knygelių 
rugsėjo-spalio laida. Taip pat ga
lima įsigyti "Dainavos" vysų viene
to garsaplokštę (CD) "Sešiese". 

• Evangelijos žinių tūks
tantmečio ilgaamžei Lietuvai 
iškilmės įvyks spalio 31 ir lap
kričio 1 dienomis. Spalio 31, 
šeštadienį, 2 v.p.p. - arkiv. S. 
Tamkevičiaus, SJ, paskaita Pri
sikėlimo parapijos salėje To
ronte ir meninė dalis bei susi
rinkusiųjų pasivaišinimas ir pa
bendravimas su svečiu. Lapkri
čio l, sekmadienį, kapinių lan
kymo dieną, 3 v.p.p. - Anapilio 
parapijos Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišios bus už visų 
amžių Lietuvos kankinius ir ti
kinčiuosius tūkstantmečio Evan
gelijos žinių Lietuvai šviesoje. 
Mišias aukos arkiv. S. Tamkevi
čius, SJ, su visais suvažiavusiais 
lietuviais kunigais. 

• Mišios spalio 4, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Angelę Lešins
kienę (VI metinės) ir Palčiaus
kų mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje spalio 4, sekmad., 10.30 
v.r. už a.a. Mariją ir Joną Sen
kus; Delhi ŠV. Kazimiero švento
vėje spalio 3, šeštad., 3 v.p.p. už 
a.a. Antaną ir Albiną Lapėnus. 

DĖL ILGO PADĖKOS DIE
NOS SAVAITGALIO TŽ bus 
išleidžiami spalio 14, trečia
dienį, ne antradienį, kaip 
įprasta. Administracija ir re
dakcija nedirbs Padėkos die
ną - spalio 12, pirmadienį. 

MOTERIS ieško darbo. Gali 
gaminti maistą, prižiūrėti vai
kus, senelius, ligonius. Skam
binti tel. 416 766-3740. 

VYRAS IŠ LIETUVOS, apsigy
venęs Kanadoje, ieško darbo. 
Galėtų padėti prie namų ruo
šos darbų, slaugyti ligonius. 
Gali vairuoti mašiną. Skam
binti tel. 519 353-4454. 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Prisikėlimo parapija ir 
joje dirbantys pranciškonai 
sveikina KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos seniausią 
Kanadoje skyrių, kuris per tos 
parapijos metinę vakarienę pa
minėjo savo 60-tąją gyvavimo 
sukaktį. 

• Sis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmą penktadienį 7 v.v. vyks 
Mišios ir šventoji Valanda prie 
Švenčiausiojo bei palaimini
mas. Prieš Mišias klausoma iš
pažinčių. Pirmą šeštadienį 
10.30 v.r. Gyvojo rožinio drau
gijos nariai renkasi Rožinio 
maldai ir Mišioms. 

• Viso pasaulio pranciško
nai šiemet švenčia savo Ordino 
800 m. sukaktį. Vilniuje spalio 
2-4 d.d. vyks lietuvių pranciš
konų suvažiavimas, simpoziu
mai, iškilmingos pama}dos ir 
sukakties paminėjimas. Sioj pa
rapijoj iškilmę mini ir pasau
liečių Trečiojo ordino kongrega
sija, kuri šį sekmadienį, spalio 4, 
Sv. Pranciškaus šventės proga 
pavaišins parapijiečius kava. 

• Metinė parapijos vaka
rienė bus šį šeštadienį, spalio 3, 
5 v.p.p., parapijos salėj. Prieš 
vakarienę vyks meninė progra
ma, kurią atliks parapijos ir 
Klyvlando "Naujoji intriga" jau
nimo chorai. 

• Pirmos Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramentams pasi
ruošimo pamokos prasidės spa
lio 18 d. Tėvelius prašom užre
gistruoti savo vaikus parapijos 
raštinėj 416 533-0621, kad mo
kytoj ai žinotų vaikų skaičių ir 
galėtų tinkamai tam pasiruošti. 

• Sriubos vakaronė vyks 
parapijos salėj lapkričio 22 d., 4 
v.p.p. Tai jau tradicija tapusi 
vakarienė, kurios tikslas telkti 
lėšų Kretingos, Kauno ir Vil
niaus vargšų sriubos virtuvėms 
paremti. Vakarienės dalyviai 
gaus pagal Kauno "Caritas" sriu
bos receptus pagamintą sriubą 
su lietuviška duona. Pagrindinė 
kalbėtoja bus ilgus metus To
ronte ir Lietuvoje dirbusi ses. 
Ignė Marijošiūtė. 

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyriaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis: valdybos pirminin
kė D. Vorps-Miceikaitė, vice
pirm. D,; Baziliauskienė, sekre
torė S. Stuopienė, iždininkė D. 
Didžbalienė, parengimų vado
vė J. Ruslienė, valdybos narės 
N. Ardavičiūtė, J. Dziengo-Dū
daitė, A. Januškienė, Z. Klevi
nienė, T. Samonienė, A. Ser
gautienė, D. Simanavičiūtė ir 
V. Zubrickienė. 

• Pakrikštyta Simona, Mil
dos v ( Grasmanaitės) ir Laimo
no Silerių dukrelė. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyks spalio 23-
24 d.d. parapijos salėj. Daiktus 
galima vežti tiesiai į salę spalio 
20-21 d.d. Rengėjai prašo tau
pyti plastikinius maišus išpar
davimui, nes jų daug reikia. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 4: 8 v.r. už a.a. Ramutę Gri
gonienę; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
a.a. Vincą Naruševičių, už a.a. 
Juozą ir Mariją Vaserius ir Lorą 
Corsi ir už a.a. Mariją Valiulie
nę; 12.15 v.d. už a.a. Praną (111 
metinės) ir Moniką (11 m et.) 
Gapučius. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku -11.15 v. ry!o. 
Pamaldose bus dalinama Sv. 
Komunija, jų metu vyks tikybos 
pamokos vaikams, po kurių bus 
konfirmantų bei jų tėvelių susi
rinkimas. 

• Padėkos šventės pamal
dos - spalio 18 d., 11.15 v. ryto, 
po kurių 1 v.p.p. Lietuvių Namų 
patalpose vyks Moterų draugi
jos rengiama Padėkos šventės 
puota. Bilietus platina Ana 
Langienė, 416 233-0511. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugsėjo 26 d. įvyko tra

diciniai Lietuvių Namų "Ru
dens šokiai". Programoje ir šo
kiams dainavo populiarūs jau
nos kartos atlikėjai iš Lietuvos 
Merūnas ir Radzi. Merūno bal
sas ir Radzi energija pavergė 
susirinkusius nuo pirmų dainų. 
Svečiai, kurių buvo per 200, tu
rėjo galimybę išgirsti jų atlieka
mas dainas nuo populiarios 
klasikos iki šiuolaikinės lietu
viškos pop muzikos. Vakarą 
lydėjo šilta ir draugiška aplinka. 
Dėkojame visiems atsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie mū
sų renginio. Vakarą rengė To
ronto Lietuvių Namai ir klubas 
"Santaka". 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Dėmesio, tėveliai! Spalio 
10 d. pamokų nebus - Padėkos 
savaitgalis. Dar primename, 
kad spalio 9, 10 ir 11 d.d. vyks 
Lietuvių dienos. 

• Jeigu dar neužpildėte 
Dainų šventės anketos, prašo
me užpildyti ir sugrąžinti moky
tojoms. 

• Jaunimas, kuris dalyvaus 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
rese, dar kartą pardavinės gra
žius metalinius vandens bute
lius mokyklos kieme. Surinktos 
lėšos bus panaudotos konferen
cijos išlaidoms padengti. Živilė 

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS su virtuve, Toronto miesto 
centre, ramiame rajone, geras 
susisiekimas. Skambinkite po 
4 v.p.p. tel. 416 656-6167. 

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

VIDUTINIO AMŽIAUS MO
TERIS su pedagoginiu išsilavi
nimu ieško bet kokio darbo. 
Taiso drabužius. Gali gyventi 
šeimoje. Moka rusų, anglų kal
bas. Skambinti bet kuriuo me
tu. Tel. 416 839-6857; el.paštas: 
laibima@gmail.com. 

DRIVERS: Top Wages + Bene
fits. Nice Equipment. Clean 
CVOR. Driver Abstracts U.S. 
Qualified. English Speaking l 
yr. AZ Exp. Email address -
con tactus@erbgroup.com; 
website - erb group.com. 

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

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Lietuvos kredito unijų 9 asmenų delegacija, vadovaujama 
centrinės kredito unijos valdybos pirmininko Sigito Bubnio, 
nuo rugsėjo 19 d. iki rugsėjo 27 d. lankėsi Kvebeke. Delegaciją 
sudarė du centrinės kredito unijos darbuotojai ir Kelmės, Pa
langos, Kretingos, Pagėgių, Sedos, Kvedarnos bei Telšių kredi
to unijų atstovai. Desjardins įstaigoje Montrealyje ir Levis jie 
klausėsi paskaitų pagilinti žinioms apie kredito unijų veiklą. 
Aplankė Kvebeko ir Montrealio miestų senamiesčius, indėnų 
miestelį Wendake prie Kvebeko miesto, Montmorency kriok
lius. Lankėsi ir domėjosi LITO veikla, aplankė ir kitas Des
jardins įstaigas. Šeštadienio vakarą praleido pas Reginą Pie
čaitienę, kurijų kelionės metu buvo jų vadovė, vertėja ir globėja. 
Sekmadienį dar suspėjo aplankyti Otavą, o vakare jau išskrido 
atgal į Lietuvą. 

Montrealio lituanistinė mokykla rugsėjo 26, šeštadienį, 
pradėjo naujus mokslo metus. Mokyklos vedėja Daiva J auge
lytė-Zatkovic, mokytojos Aušra Geralavičiūtė-Drysdale, Dana 
Mickutė-Heroux ir Toma Piečaitienė - lietuviškai nekalbančių 
grupės mokytoja. Pamokos vyksta Aušros Vartų parapijos pa
talpose. 

Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūrų parodoje St. 
Anne de Bellevue galerie ouest, 37 rue St. Thomas bus išsta
tyta apie 40 kūrinių. Paroda vyks nuo spalio 1 d. iki 6 d. Lanky
mo valandos ketvirtadienį ir penktadienį nuo 12 val. iki 9 
val.vak., o nuo šeštadienio iki antradienio tarp 12 val. ir 5 
v.p.p. Atidarymas su vaišėmis bus penktadienį nuo 6 iki 9 v.v. 
Šią parodą rengia velionies skulptoriaus duktė Vida Baltuonytė
Remeikienė. Daugiau žinių tinklalapyje www.galerieouest.ca. 

Gauta žinia, kad rugsėjo 18 d. Lietuvoje mirė buvusio Auš
ros Vartų par. klebono kun. Gedimino Mieldažio tėvelis. Taip 
pat mirė uolaus mūsų parapijos talkininko klieriko Simon Roy 
senelis. Parapijiečiai nuoširdžiai užjaučia juos ir jų gimines. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Tradiciniai Grybų pietūs - sekmadienį, spalio 4, po šv. Mi

šių. Kviečiame visus atsilankyti.y 
Sekmadienį, rugsėjo 20, Sv. Kazimiero parapijos salėje 

buvo iškilmingai paminėti du įvykiai - šv. Elzbietos draugijos 90 
m. jubiliejus ir Lietuvos respublikos apdovanojimo įteikimas 
montrealiečiui Liudui Stankevičiui. Po šv. Mišių visi susirinko 
salėje, kur buvo vaišinamasi užkandžiais. Meninę programą 
atliko Montrealio lietuvių choras "Mamos ir vaikai", dir. muz. 
Aleksandro Stankevičiaus. Po linksmos dainos pakartojimo 
programos vedėja Vida Lietuvninkaitė padėkojo chorui ir jo 
vadovui. Pirmininkė Antoinette Ouellette-Brilvičienė pasveiki
no visus ir padėkojo už gausų dalyvavimą šventėje. Sveikino 
kleb. kun. Aloyzas Volskis, kleb. emeritas kun. dr. Feliksas 
Jucevičius, šv. Onos draugijos ir "Auksinio ratelio" pirmininkė 
Helen Kurylienė, parapijos komiteto pirm. Alice Skrupskytė, 
KLB Montrealio apylinkės pirm. Silvija Staškevičienė, KLKM 
dr-jos atstovė Genė Kudžmienė ir "Rūtos" klubo pirm. Hilda 
Lapinienė. Lietuvos garbės konsulas Montrealyje Arūnas Staš
kevičius pristatė žurnalistą L. Stankevičių, kuris įsteigė ir dar 
vadovauja Montrealio lietuviškai radijo programai nuo 1963 
m., daug rašęs Kanados prancūzų, anglų bei lietuvių laikraš
čiams. Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė įteikė L. Stan
kevičiui Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lie
tuvos Vyriausybės garbės aukso ženklą "Už nuopelnus", skiria
mą už ilgametę visuomeninę veiklą. L. Stankevičius padėkojo 
už apdovanojimą. Amb. Gintė Damušytė tarė keletą žodžių 
susirinkusiems. Draugijos komitetas visų narių vardu įteikė 
ambasadorei korsažą, šv. Kazimiero parapijos 100-mečio met
raštį ir šv. Elzbietos draugijos medalį, ją priėmus draugijos gar
bės nare. Korsažais pagerbtos buvo ir buvusios draugijos 
pirmininkės Albina Astrauskienė ir Julie Bernotienė bei 
dabartinė pirmininkė A. Brilvičienė. Sol. Guy Zenaitis pradėjo 
dainą Ilgiausių metų. Programos vedėja padėkojo Montrealio 
lietuvių kredito unijai LITAS už dosnią paramą. Vice
pirmininkė J. Bernotienė padėkojo šeimininkei ir jos padėjė
joms, ir narėms už tortus bei saldumynus. Kun. A. Volskis pa
laimino stalus. Visi vaišinosi šiltais pietumis su vynu. Prie 
pyrago komiteto narės vaišino saldžiais gėrimais. VL 
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