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Be jūsų ir su jumis 
Prieš dvidešimt metų, Lietuvai atgaunant nepriklauso

mybę ir laisviau besikeičiant politinio pobūdžio nuomonė
mis, šiapus Atlanto galima buvo išgirsti iš tėvynės siunčia
mas pastabas, lyg tam tikrus įspėjimus: mes patys susitvar
kysime. 

T AI tiesa - paprastai tvarkosi tie, kuriems tai būtinai 
reikalinga. Pasitraukusių iš krašto pretenzijos pagel
bėti tvarkdariams būna menkai pagrįstos. Juo labiau 

mūsų atveju, kai išeiviams, taip neseniai valdančiųjų viršū
nių vadintiems "vaduotojais" politinis kelias buvo aklinai 
uždarytas, po "dainuojančios revoliucijos" skubant raudo
niesiems vadovams arba "persikrikštyti", arba kaip nors pa
togiau išsiskirstyti. Vienam kitam, kaip Bobelis ar Adamkus, 
pavyko įsiterpti esminių permainų vyksme, pritapti prie se
nųjų vadovų naujo politinio ritmo. Kiek ir kam tų išeivijos 
veikėjų įsijungimas buvo naudingas, žodį kada nors tars po
litinių įvykių tyrinėtojai ir vertintojai. Siandien po dviejų 
dešimtmečių, kai Lietuva susiduria su kitokia, besikeičiančia 
išeivija, kai svarstomi masinės emigracijos ir kartu ryšių su 
palikta tėvyne klausimai, kai rimtai užsimota kurti ligi šiolei 
nepažįstamą darinį - globalinę Lietuvą - "mes be jūsų susi
tvarkysime" pareiškimų nebegirdėti. Ir peršasi mintis - o 
jeigu anuomet, užuot tokius išdidžius pareiškimus skleidus, 
būtų buvę į užsieniuose gyvenančius tautiečius kitaip pažiū
rėta, gal šiandien nebūtų buvusios nė tokios tautos nykimo 
baimę keliančios emigracijos? Estai, iškart pasinaudoję už
sienio jėgomis, šiandien nelaksto po pasaulį ieškodami ge
resnio gyvenimo, o jį kuria tėvynėje, kurią myli ir gerbia. 
Mūsų individualizmas ir savanaudiškumas, kai jau niekas iš 
šalies rykštėmis nebeplaka, auga dienomis, ardo vienybę ir 
požiūrius į gyvenimo tvarkymą. 

P ASIGIRSTA balsų, kad kaskart vis stipriau jaučia
mas beveik visų gyvenimo sričių "žemės drebėjimas". 
Kažkas pradeda judėti pačiose gilumose su grasini

mais keisti viską, kas ligi šiolei egzistavo ir buvo tradiciškai 
vertinama. Galimas dalykas, kad smarkūs šuoliai į priekį 
padeda išjudinti nusistovėjimą - žmogų taip neša, kad jis 
nebespėja dairytis ir pastebėti, kur esąs nulėkęs. O jeigu 
taip - nebereikia sukti galvos dėl vyksmų ir jų prasmės. Pa
togiausia - pamėgdžioti, imituoti, kad atrodytum toks pat 
kaip nusižiūrėtasis. Po Antrojo pasaulinio karo daugelio 
naujovių versmės tryško Vakaruose, kai kuriose srityse su
stiprintai - Amerikoje. Ši ekonomiškai pasaulyje pirmau
janti valstybė sukėlė visuotinį dėmesį ir ne vienam "ameri
konizmas" tapo sektinu idealu. Žinoma, tai palietė ir mus, 
jau laisvus. Galgi dėl to nereikėtų per daug ir jaudintis -
dangus negriūva, laisvi žmonės gyvena kaip kas išmano. Ta
čiau, kai šitokie pamėgdžiojimai tampa tautą ardančiais, 
moralę smukdančiais įrankiais, vis dėlto yra šis tas bent gi
lesniam pamąstymui - kas esame, kur einame? Emigracinės 
bangos nenurimsta, keičiasi vadovai, projektuojame "naują" 
Lietuvą- žvilgsniai vis kitur, tik ne į pačią tėvynę, kuri turė
tų susilaukti stipriausio dėmesio ir sutelktinės paramos. 
Viltis neprarasta, kad pasitaisyti galime. Laikas ir besikei
čianti demografinė padėtis privers keisti ir vadovaujančių 
pažiūras įgyvendinant valstybiškumą ir tautos suglaudini
mą. Maskvos diktuojamo komunistinio režimo su jono
menklatūra palikimas, reikia tikėtis, tolydžio išblės, nebepir
maus nė tas amerikietiškasis idealas, kilęs ne iš kultūros, 
kurios Amerikoje nestinga. Kas nespėta padaryti per dvi
dešimt metų, tikėtina, bus atlikta greičiau sujungtų jėgų 
dėka. ČS 
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Kaip išsaugoti valstybę? 
Viltingas Lietuvos politikos posūkis 

ONA VOVERIENĖ 

Krizės, kaip ir pralaimėjimai parodo mums, 
ką padarėme klaidingai ir ko dar turime mokytis, 
kad galėtume pasiekti tikslą. J oseph Kirshner 

Apsidžiaugiau perskaičiusi Leonido Dons
kio straipsnį "Ar Rusija pakirs ES ir NATO na
rių solidarumą?" (Lietuvos aidas. - 2010, birž. 
2, p. 1,2). Jis visiškai patvirtino ir parėmė fak
tais mintis, pateiktas mano straipsniuose Lietu
va geopolitikos kontekste (XXI amžius. - 2010, 
geg. 5, p. 4,5) ir Naujas žvilgsnis į Niurnbergo 
procesą 11 XXI amžius. - 2010, geg. 26, p. 7). 

Tuose straipsniuose rašiau, kad po kelis 
dešimtmečius trukusio šaltojo karo tarp Rytų 
ir Vakarų ir ilgo politinio chaoso byrant ir su
byrėjus komunistinei imperijai, atėjęs į Rusijos 
valdžią V. Putinas politinę būklę Rusijoje, o 
vėliau ir visą geopolitinę būklę Europoje kar
dinaliai pakeitė. Jis sugrąžino Rusiją į Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą, kai Rusija tapo nu
galėtoja, užvedė ir paleido maksimaliu pajė
gumu dirbti galingiausią pasaulyje politinę 
agitacinę-propagandinę mašiną, kų_ri be per
stojimo diena iš dienos kartoja: "Stai kokia 
puiki buvo mūsų sistema, kuri atnešė mums 
pergalę. Rusija tapo lygiaverte didžiosioms 
pasaulio galiūnėms valstybe". Per jo valdymo 
laikotarpį V. Putinas daug pasiekė - į Rusiją ir 
Europą grįžo Stalino dvasia. 

Prof. Fransuaza Thom teigia, kad dauge
lis prancūzų (ir ne tik prancūzų) yra įsitikinę, 
kad dabartinis pasaulis yra padalintas į Ame
rikos įtakos zoną ir Rusijos įtakos zoną, tarsi 
kitų valstybių ir nebūtų. Prancūzijoje laisvė 
jau seniai nustojo būti vertybe. Didžiosios Eu
ropos galybės Prancūzija ir Vokietija paraly
žiuotos socializmo. Italija ir Ispanija eina jų 
keliu, o Graikija jau komunistų suvirškinta. 
Niekas ten nenori dirbti, tik linksminasi gatvių 
mitinguose, streikuose ir riaušėse, naikindami 
valstybės ir žmonių turtą. Ir tai tęsiasi mėne
sių mėnesiais. Prancūzija ir Vokietija - abi 
pripažįsta, kad pasaulio geopolitikoje V. Puti
no iniciatyva, pagrindinėmis varžovėmis vėl 
tapo Amerika ir Rusija. O Europoje rusai 
vaikšto kaip po savo kiemą. Nuvalęs nuo Sta
lino dvasios laiko dulkes ir naudodamas stali
nistinius bendravimo metodus, V. Putinas Eu
ropoje užvaldo valstybę po valstybės. Kaip ra
šytojas Jonas Mikelinskas savo knygoje Niurn
bergo šešėlyje (V., 2009) rašė apie Stalino elgesį 
Teherane ir J altoje, Vakarų valstybių vadovai 
W. Churchill ir F.D. Roosevelt, "susidūrę su 
hipnotizuojančiu budelio, tarsi kokios barškuo
lės gyvatės žvilgsniu, kaustančiu gyvūno ju
desius ir protus" tapo "ne tik raudonosios ar
mijos ginklanešiais, bet ir Stalino trubadūrais". 

Nukelta į 10-tą psl. 
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~ REUGINIAMf G'fVfMME 
Pop. Benediktas XVI rug

sėjo 2 d. priėmė Izraelio pre
zidentą Shimoną Peresą. Jį 
taip pat priėmė popiežiaus 
valstybės sekretorius kard. 
Tarcisio Bertone. Pokalbių 
metu buvo prisiminta Šv. Tė
".,O piligriminė kelionė į Šv. 
Zemę 2009 m. Buvo pareikš
ta viltis, kad Vašingtone at
naujintos tiesioginės izrae
liečių ir palestiniečių derybos 
padės pasiekti susitarimą. 
Paliesta religijų dialogo svar
ba ir apžvelgta bendra tarp
tautinio gyvenimo padėtis. 
t--ptarti Izraelio valstybės ir 
Sv. Sosto bei vietinių katali
kų bendruomenių ir valstybi
nių institucijų santykiai bei 
pažanga dvišalės darbo komi
sijos, rengiančios sutartį eko
nominiais klausimais. 

Katalikų, ortodoksų ir 
armėnų Bažnyčios priėmė 
bendrą istorinį sprendimą 
atnaujinti Betliejaus Kris
taus Gimimo bazilikos stogą. 
Susitarjmą pasirašė Pranciš
konų Sv. Zemės kustodas 
pranciškonas Pierbattista 
Pizzabella, Jeruzalės graikų
ortodoksų patriarchas Teofi
lis III bei armėnų Patriarcho 
atstovas arkivysk. Tarkom 
Manoogian. Tai žymi naujo 
buvimo kartu Betliejuje pra
džia, nes senoji Kristaus Gi
mimo bazilika, kurią reikia 
būtinai atnaujinti, tapo tar
pusavio nesusikalbėjimo sim
boliu. Prie susitarimo prisi
dėjo ir Palestinos valdžia, ku
ri skyrė milijoną dolerių at
naujinimo darbams. Dar 
2008 m. Palestiniečių savival
dos prezidentas Abu Mazen 
paragino Bažnyčių atstovus 
susitarti dėl atnaujinimo dar
bų. Paskutinį kartą Betlie
jaus Kristaus Gimimo bazili
ka buvo atnaujinta 1832 m. 
Kristaus Gimimo bazilika yra 
ne tik viena iš svarbiausių 
krikščionybei šventų vietų, 

bet taip pat - viena iš seniau
sių šventovių. IV š. pradžioje 
baziliką pastatė imperato-

rius Konstantinas, o VI š. im
peratorius Justinianas ją per
statė. 

Vokietijos katalikų šal
pos organizacijos Renovabis, 
remiančios Rytų Europos 
Bažnyčias suvažiavimas vyko 
rugsėjo 2-4 d.d. Freisinge, 
Bavarijoje. Organizacijai pa
vadinimą davė dažnai liturgi
joje kartojama antifona, pa
imta iš 103 psalmės: "Emittes 
spiritum tuum, et creabun
tur, et renovabis faciem ter
rae" (Viešpatie atsiųsk savo 
Dvasią ir atnaujinki žemės 
veidą). Matydami milžinišką 
atsinaujinimo poreikį, suku
riuo susidūrė iš komunizmo 
išsivadavusios Rytų Europos 
bažnytinės bendruomenės, o 
tuo pat metu menkus jų turi
mus materialinius išteklius, 
Vokietijos vyskupai 1993 m. 
pradėjo aukų rinkimo vajų, 
skirtą būtent pagalbai Rytų 
Europos katalikams. Prieš 
17 m. pradėta pagalbos veik
la Renovabis tęsiama ir šian -
dien. Per pastarąjį laikotarpį 
buvo finansuojama apie 
14,000 įvairiausių projektų 
28 Europos šalyse. Bendra 
suteiktos paramos suma jau 
viršijo 300 mln. eurų. Suva
žiavime pagrindinis dėmesys 
skiriamas ekologijai. 

Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje nuo rugsėjo 5 d. 
18.30 v. Mišios aukojamos 
lotyniškai. Paskutinėse die
nos Mišiose jau 21 metus gie
da garsiausias Lietuvos gri
gališkasis choras - "Schola 
Gregoriana Vilnensis". Sie
kiant atskleisti ir integraliai 
išgyventi lotyniškosios Ro
mos liturgijos visumą dabar 
ir Mišių tekstai bus giedami 
lotyniškai. Šv. Rašto skaiti
niai bei pamokslas skambės 
lietuviškai. "Lotynų kalba 
leidžia ypatingai išgyventi 
per du tūkstantmečius su
kauptą Visuotinės Bažnyčios 
paveldą", teigė arkikatedros 
bazilikos administratorius 
kun. Robertas Šalaševičius. 

Dvasinių sparnų paminklas 

Skulptoriaus Vidmanto Gylikio bei architektų Jono Anuškevičiaus ir Vytenio Izokaičio 
sukurto kovotojų už Lietuvos laisvę taurios lietuvės Motinos paminklo Kauno Senosiose kapi
nėse atidengimas 

ZIGMAS TAMAKAUSKAS, 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos 
Švietimo s. pirmininkas, miesto 

savivaldybės Švietimo 
tarybos narys 

Kauno Senosiose kapinė
s~ netoli baltojo paminklo 
"Zuvome dėl Tėvynės" po ke
lerių metų trukusių pastangų 
dvasiniais sparnais ir sudva
sinta kančia į mus prabilo 
naujas - kovotojų už Lietuvos 
laisvę taurios lietuvės Moti
nos paminklas, apibendrintai 
išsakantis tą motinišką skaus
mą, kurį išgyveno daugelis 
mūsų motinų, kurių vaikus su
trypė kruvinas sovietinio oku
panto batas. Skulptoriaus 
Vidmanto Gylikio bei archi-

Žodį taria Kauno meras 
Andrius Kupčinskas 

tektų Jono Anuškevičiaus ir 
Vytenio Izokaičio sukurtame 
paminkle matome ne tik moti
nos skausmą, bet svarbiausia 
- dvasinį stiprumą, tą didelį 

ryšį su savo žeme, su savo na
mais, su nepalaužtu tikėjimu. 
Lietuvė motina išlaikė savo 
širdyje Lietuvą, gimtosios kal
bos gyvybę, dvasinį paveldą. 
Lietuvos Motina su tauriu 
skausmu laimino savo vaikus, 
išeinančius į nelygią partizani
nę kovą, su neapsakoma tylos 
širdgėla sutikdavusi jų žūtį, 
slėpdama savo skausmą maty
dama ant grindinio numestus 

išdarkytus savo vaikų - Lietu
vos laisvės kovotojų kūnus. 
Lietuvės Motinos širdį vėrė 
Rainių miškelio, Budavonės 
šilo, Pravieniškių, Petrašiūnų, 

Panevėžio ir kitose vietose nu
kankintų jos sūnų ir dukrų 
paskutiniai atodūsiai. Daug 
iškentėjo mūsų motinos, pa
tyrusios stribų patyčias, trem
ties, lagerių ir kalėjimų dalią. 
Jos nesugniužo iškentusios 
skausmų kalvarijas, kaip ne
sugniužo ir Lietuva. 

Prieš atidengiant pamink
lą pilnutėlėje Įgulos švento
vėje šv. Mišias už lietuves mo
tinas aukojo šventovės rekto
rius, kariuomenės kapelionas 
Tomas Karklys, pasakęs labai 
prasmingą patriotinio turinio 
pamokslą. Jam talkino žinomi 
kunigai - Laisvės kovų sąjū

džio vyriausiasis kapelionas 
monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas ir kunigas Algimantas 
Keina. Didžiulė eilė tikinčiųjų 
nusidriekė norėdama priimti 
Komuniją. Ir turbūt pirmą 
kartą šios šventovės istorijoje 
jos pritrūko ... 

Ir atidengiant paminklą 
jau senokai Senosios kapinės 
matė tokią daugybę čia susi
rinkusių žmonių. Malonu, kad 
šioje iškilmėje dalyvavo, tar
damas įtaigų žodį Atkuriamo
jo seimo pirmininkas, pirma
sis atkurtos nepriklausomos 
mūsų Valstybės vadovas pro
fesorius Vytautas Lands
bergis. Dalyvavo taip pat sei
mo nariai - Lietuvos Sąjūdžio 
pirmininkas Rytas Kupčins
kas, Arimantas Dumčius ir ki
ti. Tačiau gaila, kad į šią pras
mingą iškilmę neatvyko nė 
vienas vyriausybės narys. Prie 
Motinos paminklo kalbėjo 
miesto meras Andrius Kup
činskas, Lietuvos laisvės ko
vos sąjūdžio štabo viršininkas 
dimisijos majoras Vytautas 
Balsys, LPKTS pirmininkas 
Povilas Jakučionis, šio pa
minklo statybos iniciatorius, 
legendinio partizano Juozo 
Lukšos brolis - LPKTS Val
dybos pirmininkas Antanas 
Lukša. Jis pabrėžė: "Įgyven-

dinta pati didžiausia mano 
svajonė. Paminklas turėjo būti 
atidengtas Motinos dieną, ta
čiau užtruko leidimo derini-

Kalba prof. V. Landsbergis 

mas su Paveldo specialis
tais ... " Į tai vėliau kai kurie 
kalbėtojai pastebėjo, kad Pa
veldas labiau rūpinasi sovie
tinių okupacinių žvaigždžių 
išsaugojimu, negu patriotinio 
turinio vertybėmis. 

Paminklą pašventino ka
riuomenės kapelionas, Įgulos 
šventovės rektorius Tomas 
Karklys, asistuojant monsin
jorui Alfonsui Svarinskui ir 
kunigui Algimantui Keinai. 
Buvo padėta daugybė gėlių, 

pagarbiai palinkus vėliavoms, 
skambėjo Lietuvos himnas ir 
pagarbos šūviai, skirti Lietu
vai Tėvynei, Motinų aukai bei 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Iškilęs paminklas pastatytas 
už lėšas, kurias paaukojo ne
abejingi patriotinei nuostatai 
Lietuvos žmonės ir užsienio 
lietuvių bendruomenės. Pa
minklo aplinką įsipareigojo 
sutvarkyti Kauno miesto savi
valdybė, skirdama šiam reika
lui 50,000 litų. 

Nukelta į 4-tą psl. 



"Džiaugiuosi, kad tauta gyva" ... 
Liudvikui Simučiui - 75-eri 

ARVYDAS KŠANAVIČIUS 

Š.m. rugpjūčio 27 dieną 
Kovo 11-osios Akto signata
rui, Vyčio Kryžiaus 4-ojo 
laipsnio ordino kavalieriui, 
aktyviam antisovietinio po
grindžio dalyviui, politiniam 
kaliniui, buvusiam Lietuvos 
Sąjūdžio Kauno tarybos pir
mininkui Liudvikui Simučiui 
sukako 75 metai. L. Simutis 
gimė 1935 metais Telšių rajo
ne, Kaunatavos kaime, Stefa
nijos ir Adomo Simučių šei
moje. Tėvas, baigęs pradinę 
mokyklą, dirbo įvairius dar
bus. Vėliau, nusipirkęs 4.5 ha 
žemės sklypą, jame sumaniai 
ūkininkavo, be to, užsiiminėjo 
kalvyste, staliaus amatu, o įsi
rengęs vilnų karšyklą, vertėsi 
prekyba. Su Simučiais, kurie 
augino du berniukus - Adolfą 

ir Liudą, labai mėgo bend
rauti bažnytkaimio žmonės. 
Dėl savo išsilavinimo jie buvo 
įgiję kaimo šviesuolių repu
taciją. 

1940 metais idilišką kai
mo ramybę sudrumstė raudo
nieji pavergėjai. Nors L. Si
mučio tėvas Adomas jokiose 
politinėse organizacijose ir 
nedalyvavo, tačiau sovietiniai 
baudėj ai jį vis tiek suėmė ir 
pasodino į Telšių kalėjimą. 
1941 metų birželio 24-osios 
naktį Rainių miškelyje L. Si
mučio tėvą kartu su kitais 73 
žemaičiais besitraukiantys iš 
Lietuvos okupantai žiauriai 
nukankino. Į vaiko atmintį ne
išdildomai įstrigo sadistiškai 
išniekintų žmonių kūnai. Liu
das skaudžiai išgyveno tėvo ne
tektį. "Buvau 5 metų amžiaus, 
kai man parodė tėvo lavoną, 
- prisimena L. Simutis. - Pusė 
veido ištinusi, mėlyna, kita 
pusė - kruvina. Akys išdurtos. 
Rankų ir kojų oda atšokusi 
nuo kūno, nuvirinta. Liežuvis 
ištrauktas ir surištas virve. Ly
ties organai sutraiškyti (apie 
tai sužinojau vėliau). Greta -
daug kitų taip pat subjaurotų 
lavonų. Mano motinos ir kitų 
man nepažįstamų žmonių 
verksmas. Prakeikimai bolše
vikams". 

Kraupus paveikslas ma
žam berniukui ilgam sujaukė 
vaikišką ramybę. Būdamas 
penkerių metų, jis jau suvokė, 
kad bolševikams reikia prie
šintis iš visų jėgų. O tėvas, pa
sak L. Simučio, tapęs vienu iš 
Žemaičių kankinių, kartu ta
po galingu Šaukliu, kvietusiu 
ir pakėlusiu į kovą prieš ko
munizmą daugelį Lietuvos, o 
gal ir ne tik Lietuvos žmonių. 
"Tarp jo pašauktųjų į kovą, 
suprantama, negalėjau nebūti 
ir aš", - sako Liudvikas Simu
tis. Jau vaikystėje Liudas įsi
traukė į rezistencinę veiklą -
tapo lietuvių partizanų ryši
ninku, antisovietinio pogrin
džio nariu. Platino nelegaliai 
leidžiamą spaudą, atsišauki
mus, vadovavo pogrindinei 
jaunimo grupei. Kovai su 
Kremliaus Molochu jis pa
skyrė pačius gražiausius savo 
jaunystės metus, lietuvių tau-

tos laisvės vardan paaukojo 
asmeninę laimę ir sveikatą. 
Susirgęs ypač sunkia stuburo 
tuberkuliozės forma, jis buvo 
paguldytas į Klaipėdos res
publikinę ligoninę. Kūno 
skausmai, dvasios sielvartas 
dėl pavergtos Lietuvos ir ne
galėjimo dalyvauti rezistenci
joje, Judo pabučiavimas ... Po 
to, žinoma, suėmimas, vargi-

Liudvikas Simutis 

nantys tardymai. L. Simutį iš 
ligoninės į Vilnių saugumie
čiai išvežė sugipsuotą, dar la
bai silpnos sveikatos. Raudo
nieji sadistai sugipsuotąjį ant 
gulto be čiužinio laikė ir mirti
ninkų kameroje. Kaltino anti
sovietine veikla 1944-1955 
metais. Net 131 dieną dvide
šimtmetis jaunuolis laukė 
nuosprendžio įvykdymo. Ta
čiau sovietinės valdžios spren
dimu mirties bausmė buvo pa
keista į 25 metų laisvės at
ėmimą. 

Ištrūkęs iš visagalės mir
ties gniaužtų, L. Simutis per
ėjo per tuo metu egzistavusį 
pragarą žemėje - Kremliaus 
Molocho valios vykdytojų su
kurtus lagerius ir kalėjimus. 
Tuo metu, kai jo bendraam
žiai kūrė šeimas ir augino vai
kus, vaikščiojo į paskaitas ar 
dirbo, jis buvo priverstas stu
dijuoti negailestingo gyveni
mo dėsnius lagerių "univer
sitetuose". Tačiau, kaip įrodė 
tolesni darbai, jis stoiškai įvei
kė likimo išbandymus beiri
bines būkles. Nelygi kova su 
pavergėju užgrūdino jo pro
metėjišką sielą, gulaguose jis 
nepalūžo, neprarado jaunat
viško optimizmo bei tikėjimo 
laisvės idėja. "Nieko nedariau 
asmeninės naudos ar garbės 
sumetimais, - sako L. Simutis. 
- Buvau įsitikinęs, kad kovoju 
prieš neteisingumą, kad atlie
ku pilietinę pareigą savo Tė
vynei, savo tautai, visai žmoni
jai. Reikėjo kovoti ne tik už 
save, bet ir už tuos, kurie pa
teko į čekistų rankas ir su nu
meriu ant nugaros merdėjo iš 
bado, kasė anglį Vorkutoje. 
Taip pat už tuos, kurie, išsi
gandę kankinimų Sibire, išsi
gandę, kad nėra pergalės, pa
kėlė ar nuleido rankas". 

Pasveikęs Liudas baigė vi
durinę mokyklą, skubiai ėmė
si savišvietos, nes turėjo bega
linį norą gyventi, tobulintis, o 
ateityje nuveikti didelių ir 
reikšmingų darbų. Įkalinimo 
vietose bendravo su įvairiais 
žmogaus teisių gynėjais, disi
dentais: kun. A. Svarinsku, B. 
Gajausku, P. Plumpa, K. Joku-

bynu (kuris vėliau tapo "Lais
vosios Europos" radijo lietu
viškų laidų redaktoriumi) ir 
kt. Užmezgė pažintį (raštu) 
su žymiuoju akademiku A. Sa
charovu, kuris L. Simučiui iš 
visos širdies stengėsi pagel
bėti. Savo knygoje Mano šalis 
ir pasaulis akademikas daug 
šiltų žodžių skyrė ir mūsų tė
vynainiui. Iš Mordovijos lage
ri ų į Klaipėdą, kur gyveno 
brolis su mama, L. Simutis su
grįžo tik 1977 m., iškalėjęs 22 
metus. Dirbo pagalbiniu dar
bininku vaikų darželyje Klai
pėdoje, o 1977-1978 metais -
zakristijonu Kalvarijos šven
tovėje. 1979-aisiais vedė ir 
persikėlė gyventi pas žmoną į 
Kauną. Liudviko ir Irenos Si
mučių šeimoje auga 3 sūnūs ir 
3 dukros. 

Iki 1990 metų dirbo Kau
no hidrogeologinėje ekspedi
cijoje staliumi. Bendradarbia
vo pogrindinėje Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikoje, 
Aušroje etc., vėliau - Sąjūdžio 

spaudoje. Tautinio Atgimimo 
laikotarpiu aktyviai dalyvavo 
Sąjūdžio, Lietuvos tremtinių 
sąjungos veikloje. 1990 metų 
vasario 24 dienos rinkimuose 
į Lietuvos parlamentą buvo 
išrinktas Aukščiausiosios ta
rybos - Atkuriamojo seimo 
deputatu. 1990 metų kovo 11 
dieną viso gyvenimo kova su 
sovietine sistema įgavo sakra
linę vertę: L. Simutis kartu su 
kitais tautos atstovais balsavo 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą - tapo Kovo 11-
osios Akto signataru. Liudvi
kas Simutis: "Balsavimas par
lamente už Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkūrimą 
buvo man viso sunkaus gyve
nimo, darbų, vargų, kovų, 
kančių, svajonių vainikas, ku
ris, beje, buvo ne tik be galo 
malonus, bet ir slegiantis. Slė
gė už tai kovojusių ir žuvusių 
partizanų aukos neįvertini
mas. Slėgė ir nuojauta, kad 
nepriklausomą valstybę at
kurti bus nepalyginamai sun
kiau, nei už tai pabalsuoti ir 
pasirašyti". Už didvyrišką Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės gynimą Lietuvos ka
riuomenės 80-mečio proga 
1998 m. lapkričio 18 d. LR 
prezidentas V. Adamkus Dek
retu (Nr. 238) Liudviką SI
MUTĮ-JAUNUTĮ - Žemaičių 
apygardos Šatrijos rinktinės 
partizaną - apdovanojo Vyčio 
Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordi
nu. Taip pat LR prezidento V. 
Adamkaus buvo apdovano
tas: dekretu (Nr. 841) 2000 
m. balandžio 3 d. už nuopel
nus "kuriant bei stiprinant 
Lietuvos krašto apsaugą" -
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu; dekretu 
(Nr. 929) "Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo de
šimtmečio proga už nuopel
nus atkuriant ir įtvirtinant 
Lietuvos nepriklausomą vals
tybę" 2000 m. liepos l d. L. -
Lietuvos nepriklausomybės 
medaliu. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Bendri projektai 

Lietuva, Ukraina ir Gu
dija apsisprendė dėl grupės 
bendrų energetikos, trans
porto ir kultūros projektų, 
kuriuos ketina įgyvendinti 
remiant Europos sąjungai 
(ES), pranešė užsienio rei
kalų ministeris Audronius 
Ažubalis rugsėjo 8 d. Po su
sitikimo su kolegomis iš Gu
dijos ir Ukrainos Minske A. 
Ažubalis sakė, jog "liko pen
kios konkrečios gairės, api
mančios transportą, energeti
ką ir kultūrinį bendradar
biavimą. Dabar laukia užda
vinys sukonkretinti, suderin
ti su Europos komisija ir 
pradėti įgyvendinti projek
tus". 

Kaip pavyzdžius minis
teris minėjo muitinių mo
dernizavimą ir kompiuteri
zavimą, investicijas į gele
žinkelio liniją "Vilnius -
Minskas". Ukraina ir Gudija 
dalyvauja ES Rytų partne
rystės programoje. 

Lankėsi kanclerė 

Rugsėjo 6 d. premjeras 
Andrius Kubilius ir Lietu
voje viešinti Vokietijos kanc
lerė Angela Merkei sutarė 
dėl elektros rinkos plėtros ir 
dujų tiekimo. Daug dėmesio 
skirta Lietuvos patiriamiems 
energetikos iššūkiams. Susi
tikimo metu taip A. Kubilius 
teigė, jog kaip ir Lietuva, 
Europa susitiprėjusi gali iš
eiti iš krizės tik būdama la
biau vieninga finansų ir eko
nomikos politikoje, rasti tin
kamus sprendimus "tik ieš
kodama bendresnių, labiau 
integruotų ir labiau konsoli
duotų sprendimų". Vokieti
jos kanclerė pritarė Lietuvos 
vyriausybės vykdomai griež
tai biudžeto taupymo poli
tikai. 

Sienų saugumas 
Valstybės sienos apsau

gos tarnybos (VSAT) vadas 
Vainius Butinas rugsėjo 3 d. 
dalyvavo Rusijos Pskovo 
mieste vykstančiame Balti
jos regiono valstybių sienos 
apsaugos tarnybų vadų susi
tikime, kuriame buvo aptar
tos sienų saugumui kylančios 
problemos. V. Butino teigi
mu, nusikalstamumas Balti
jos regione yra nebe dvišalė, 
o tarptautinė problema. 
Pskove vykusiuose dvišaliuo
se susitikimuose kalbėta ir 
apie Lietuvos pasienyje su 
Gudija ir Rusija susidaran
čias eiles, aptartos bendra
darbiavimo perspektyvos ir 
jungtinis priemonių planas, 
skirtas užkardyti nelegalias 
veikas. 

Kalbėta, kaip sparčiau 
procedūras suvienodinti, 
kaip pralaidumą padidinti. 
Rusijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Gudi
jos pareigūnai pasirašė 
bendrą protokolą, nustatantį 
principus bendradarbiavi
mui stiprinti, bendradarbia-

vimo kryptims ir vadovavi
mui bendrai veiklai. Ateityje 
tokius susitikimus numatoma 
organizuoti kasmet. 

Panaikino neliečiamybę 
Europos parlamentas 

(EP) rugsėjo 7 d. panaikino 
finansiniais nusikaltimais 
įtariamo Darbo partijos va
dovo Viktoro U spaskicho 
neliečiamybę. Europarla
mentaro V. Uspaskicho tei
sinio imuniteto panaikini
mui visuotinėje sesijoje per 
balsavimą pritarė dauguma 
parlamento narių. Balsavi
mas vyko rankų pakėlimu. 
Priėmęs tokį sprendimą Eu
ropos parlamentas pritarė 
rugsėjo 2 d. patvirtintai Tei
sės reikalų komiteto reko
mendacijai. 

Lietuvos generalinė pro
kuratūra dar pernai liepą 
kreipėsi į Europos parla
mento vadovą, prašydama 
panaikinti V. Uspaskicho tei
sinę neliečiamybę, kad Vil
niaus apygardos teisme būtų 
galima toliau nagrinėti bau
džiamąją bylą dėl opozicinės 
Darbo partijos "juodosios 
buhalterijos", kurioje poli
tikas yra kaltinamasis. DP 
įtariama neįtraukusi į buhal
terinę apskaitą daugiau kaip 
24 min. litų pajamų ir apie 
23 min. išlaidų bei nesumo
kėjusi apie 4 min. litų mo
kesčių. Sunkiausias iš nusi
kaltimų, kuriais kaltinamas 
V. Uspaskichas - apgaulin
gas buhalterinės apskaitos 
tvarkymas. 2008 m. Lietuvos 
seimas buvo panaikinęs poli
tiko imunitetą, tačiau 2009 
m. išrinktas į Europarlamen
tą jis vėl įgijo neliečiamybę. 

Vizos per VFR 
Lietuvos užsienio reika

lų ministerio A. Ažubalio ir 
Vokietijos ambasadoriaus 
Lietuvoje Hanso Peterio 
Anneno rugpjūčio 24 d. pa
sirašytas susitarimas dėl abi
pusio atstovavimo vizų išda
vimo procedūrose per diplo
matines atstovybes ir kon
sulines įstaigas. Išduodant 
Šengeno vizas Alžyre, Ma
roke, Tunise, Jordanijoje, 
Peru ir Tailande Lietuvai at
stovaus Vokietijos diploma
tinės atstovybės ir konsuli
nės įstaigos. 

Lietuvai tai leis sutaupy
ti lėšų, kurios būtų reikalin
gos atstovybės išlaikymui. 
Pasak A. Ažubalio, vieno 
konsulinės įstaigos darbuo
tojo išlaikymas valstybei per 
metus kainuoja mažiausiai 
ketvirtį milijono litų. Jo tei
gimu, susitarimas laiduoja ir 
galimybę plėtoti ekonomi
nius :ryšius. Lietuvai išduo
dant Sengeno vizas šiuo me
tu atstovaujama 24 valsty
bėse. Lietuva pati atstovauja 
l l-oje valstybių ir teikia to
kias kole&iškas paslaugas, iš
duodant Sengeno vizas, Lat
vijai, Graikijai, Vengrijai, 
Estijai, Danijai ir Norvegijai. 
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IRENA ROSS 

1633 metais Oberam
mergau miestelį užpuolė ma
ras (Bubonic plague ), dėl ku
rio beveik pusė vietinių gyven
tojų tapo jo aukomis. Beveik 
kiek.viena šeima prarado savo 
mylimų narių. Sukrėsti šios 
baisios tragedijos, tikėdamiesi 
išvengti jos pasikartojimo, 
tuometinės vietinės katalikų 
parapijos atstovai prisiekė -
vadovaujantis ŠV. Raštu - kas 
dešimt metų sukurti ir pasta
tyti vaidinimą, vaizduojantį 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
kančios eigą, mirtį ir prisikėli
mą, pasitelkiant vietines pajė
gas, prisitaikant prie sąlygų. 
Zmonės priėmė šios priesai
kos pasekmes kaip stebuklą, 
nes po to liga nebepasikarto
jo. 1634-ais metais įvyko pir
masis pažadėtas spektaklis, 
kukliai atliktas gražioje pie
voje, nepertoliausiai nuo vie
tinės Šv.Petro ir Povilo šven
tovės. Nuo 1674-tųjų metų nu
tarta spektaklio datą pakeisti 
ją pritaikant prie lygiųjų de
šimtmečių. Todėl kitas vaidi
nimas įvyko 1680-tais metais. 
Iki šiol tik vienas dešimtmetis 
turėjo būti praleistas, t.y., 
1940-ieji metai dėl Antrojo 
pasaulinio karo. Švenčiant 
šios tradicijos 350-ųjų metų 
jubiliejų, vaidinimas išimties 
būdu įvyko 1984-ais metais. 
Ilgainiui buvo pastatytas teat
ras, pritaikytas šiam tikslui. 

Kas organizuoja ir atlieka 
šį vaidinimą bei aptarnauja 
maldininkus-žiūrovus? Visos 
pajėgos - režisieriai, vaidinto
j ai, dainininkai, simfoninio 
orkestro nariai, dekoracijų 
menininkai ir staliai, kostiu
mų projektuotojai ir siuvėjai, 
grimuotojai bei įvairių kitų 
paslaugų atlikėjai privalo būti 
Oberammergau pastovūs gy
ventojai - čiagimiai ar asme
nys, gyvenantys pastoviai ne
mažiau kaip 20 metų šiame 
ypatingai gražiame Bavarijos 
kalnų apsuptame miestelyje. 
Iš 5000 dabartinių gyventojų 
tūkstantis jų yra tiesiogiai su
rišti su šio vaidinimo pastaty-

v 

Sventkelionė į Oberammergau 
Kas dešimt metą šis Bavarijos miestelis sutraukia šimtus tūkstančių 

piligrimų iš viso pasaulio 

Scena iš vaidlnimo, vaizduojanti Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios eigą, mirti ir prisililimą, 
pasitelkiant vietines pajėgas, prisitaikant prie sąlygų Ntr. l. Ross 

mu, o antras tūkstantis - su 
turistinėmis paslaugomis: ap
tarnavimais viešbučių, resto
ranų, transportų, rankdarbių 
ir suvenyrų parduotuvėmis, 
dvięjų muziejų paslaugomis ir 
kt. Sio religinio spektaklio pa
grindinių vaidmenų atlikėjų 
yra paruoštos dvi pamainos, 
atsižvelgiant ir į keturių mė
nesių laikotarpiu atliekamų 
spektaklių skaičių ir daug va
landų pareikalaujančios kiek
vieno spektaklio eigos. Tuo 
tarpu 60 dainininkų, atliekan
čių pritaikytą religinę muziką 
ir beveik tiek pat simfoninio 
orkestro narių bei gausios mi
nios atlikėjai yra įsipareigoję 
visiems spektakliams. Ypatin
gai žavi muzika, įterpta tarp 
dialogų, užima apie 2 valandas. 

Ypatingas reikalavimas 
Oberammergau vyrams - ir 
vaidintojams, ir gyventojams 
- scenoje pasirodantiems 
draudžiama dėvėti perukus 
arba dirbtinas barzdas. Tudėl 
artėjant vaidinimo dešimt
mečiui jau prieš 15 mėnesių 
visi miestelio vyrai privalo 

nustoti kirpti plaukus ir skusti 
barzdas; mat norima, kad visi 
scenos dalyviai atrodytų taip, 
kaip žmonės atrodė Viešpa
ties gyventu metu žemėje. O 
vaidybinė minia, pvz. Verbų 
sekmadienio atvaizdavime, 
būna sudaryta iš 300 žmonių, 
tarp jų per 100 vyrų. 

Vaidinimas atliekamas 
penkias dienas kas savaitę 
nuo gegužės 15 d. iki spalio 3 
d. Tuigi, iš viso arti šimto spek
taklių. Kiekvienas spektaklis 
trunka penkias valandas (kar
tais truputį ilgiau). Šiems me
tams įvesta vaidinimo valandų 
pakaita dienos metu. Iki 2000-
ųjų metų vaidinimas buvo at
liekamas dviem dalim: pirma 
dalis (2 12 val.) iš ryto, tada 
pietų pertrauka, o po jos -
antra dalis (2 12 val.) tuoj po 
pietų. Abi vaidinimo dalys už
sibaigdavo 2.30 v.p.p. Šių me
tų spektaklio vyriausias reži
sierius Christian Steckl įvedė 
naują bandymą ir pakeitė vai
dinimo laiką: pirma dalis (2 ~ 
val.) nuo 2.30 iki 5 v.p.p. Va
karienės pertrauka nuo 5 v. 

p.p. iki 8 v.v., tada antra dalis 
(2 % val.) nuo 8 iki 10.30 v.v. 
Mat pagal šventąjį Raštą dan
gus sutemo aplink Nukryžiuo
tąjį. Režisierius norėjo šią 
tamsą atvaizduoti natūraliai 
dangaus tamsos pagalba. Tu
dėl buvo priimta jo nauja lai
ko tvarka. Kiekvienas žiūro
vas gauna viso dviejų dalių 
vaidinimo teksto knygelę: vie
na dalis - vokiečių kalba, kita 
dalis - anglų kalba. Žiūrovai 
gali sekti vaidinimą scenoje ir 
tuo pačiu suprasti, kas kal
bama. 

Scenoje taip pat dalyvauja 
gyvūnija. Pirmasis pasirodo 
asiliukas, ant kurio atjoja vai
dintojas, atliekantis Jėzaus 
vaidmenį. Vėliau ant arklio 
atjoja romėnų kariuomenės 
atstovai. Turp dalyvių minioje 
pasirodo kelios ožkos ir avys. 
Be to, antroje dalyje į sceną 
įvedami du kupranugariai. Vi
si šiam vaidinimui paimti iš 
Oberammergau ar aplinkinių 
kaimų. Tuip pat vienu aki
mirksniu paleidžiami skry
džiui ir balandėliai. 

Passionspielhaus - "Kan
čios" teatras miestelio centre. 
Šis modemus imponuojantis 
teatras yra nuostabus įvairiais 
atžvilgiais. Jame yra arti 5000 
vietų. Pritaikytas taip, kad 
matomumas visiems geras ir 
iš arti, ir iš toli. Žiūrovai ap
saugoti nuo oro pilnu stogu. 
Tučiau scena iš dalies po at
viru dangumi. Pastaruoju me
tu uždėtas virš scenos dailus 
plastmasinis, permatomas 
stogas vaidintojams nuo pasi
taikančio lietaus apsaugoti. 
Vakare kartais būna vėsoka, 
todėl pageidaujantiems yra 
galimybė pasiimti po antklodę 
užsidengti kojoms spektaklio 
metu. Mūsų ekskursijos grupė 
sėdėjo septintoje ir aštuntoje 
eilėje visai arti scenos. Aišku, 
matomumas buvo pamgėrėtinas. 

Įspūdžiai po šio religinio 
spektaklio 

Pradžioje ekskursijos su
sirinkome Toronto Pearson 
oro uoste-40 piligrimų iš įvai
rių pietų Ontario provincijos 
vietovių. Daugiau moterų ne
gu vyrų. Turp jų-vienas angli
konas dvasiškis pensininkas, 
sugįžtantis į Oberammergau 
antrą kartą, pirmą kartą daly
vavęs 1980-ais m. Be katalikų, 
buvo įvairių kitų krikščionių 
konfesijų piligrimų. Šios eks
kursijos pradžioje keliavome 
pro Vokietijos vynuogynus ir 
pro kitas ypatingai vaizdžias 
vietoves ir pagaliau atsirado
me savo tikslo taške - Ober
ammergau. Grįžę iš spektak
lio pernakvojome labai gra
žiame vietiniame viešbutyje ir 
kitą dieną autobusu iškelia
vome į Muencheno oro uostą 
skrydžiui atgal į Turontą. 

Kitą rytą, keliaujant auto
busu, mūsų kelionių vadovė 
paklausė, ar apsilankymas 
Oberammergau ir "Kančios" 
spektaklis patenkino mūsų lū
kesčius. Visi be abejonių sušu
kome, kad šis išgyvenimas iš 
tikrųjų viršijo mūsų lūkesčius. 
Prasiturtinome neužmiršta
mais įspūdžiais, kuriuos įma
noma išgyventi tik kas dešimt 
metų. 

Dvasinių sparnų ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Po paminklo atidengimo 
iškilmių žmonės sugužėjo į 
Karininkų ramovės salę, ku
rioje vyko Stanislovo Abro
mavičiaus išleistos knygos 
Partizanų motinos pristaty
mas. Ji tarsi vainikavo ir pa
ties paminklo atidengimo iš
kilmes. Knygoje gyvais vaiz
dais pasakojama apie partiza
nų motinas, jų sūnų kovas, pa
teikiami liudytojų prisimini
mai. Joje pateiktas ir sąrašas 
aukotojų, kurie materialiai 
prisidėjo prie paminklo Moti
nai statybos ir knygos išleidi
mo. Pristatant knygą, kalbėjo 
jos autorius Stanislovas Abro
mavičius, monsinjoras Alfon
sas Svarinskas, profesorė Ona 
Voverienė ir LPKTS pirmi-

ninkas Povilas Jakučionis. 
Pastarasis labai teigiamai įver
tindamas šios knygos pasiro
dymą, padėkojo šios knygos 
autoriui ir kitiems, parašiu
siems prisiminimus apie lais
vės kovotojų-partizanų moti
nas, padėkojo aukotojams už 
pinigines aukas paminklo sta
tybai bei knygos išleidimui. 
Kalbėtojas pateikė ir liūdną 
vaizdą: visiems LR seimo na
riams buvo išsiuntinėti pa
minklo aukų rinkimo laiškai, į 
juos, deja, reagavo tik aštuoni 
seimo nariai, panorę savo fi
nansine auka prisidėti prie 
Laisvės kovotojų Motinai pa
minklo statybos. Ir vėl buvo 
parodytas daugumos seimūnų 
požiūris į mūsų kultūrą, i mūsų 
istoriją. Svarbiausia - valdžios 
turėjimas ir pilna kišenė ... 

Mons. Alfonsas Svarins.kas su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos nariais 

Lietuvos laisvės kovotojų minklas savo dvasiniais spar- Lietuvos istorijos puslapių 
Motinai skirtas paminklas nais prisilies prie mokyklinio didybę, ir labiau mokėtume 
gražiai įsikomponavo į Padė- jaunimo širdies, tegul žadins įvertinti mūsų tautos kul
kos Dievui už Lietuvos laisvę mus pakilti iš menkaverčių tūrines vertybes, jos tikrąjį 
ir Lietuvos Nepriklausomybės dulkių į dvasines aukštumas, paveldą. 
atkūrimo 20-mečio minėjimo kad savo širdimi sugebėtume 
sąskambį. Tugul Motinos pa- perskaityti ir nesunaikintos (Ntrs. autoriaus) 



Patriotizmo ir pilietiškumo 
pamoka Riečiuose 

2010 m. rugpjūčio 15 d. 
Riečiuose (Marijampolės ra
įone) įvyko iškilmingas 65-ųjų 
Zuvinto ežero partizanų kau
tynių paminėjimas. Vėliavą 

iškėlė kovotojas ir įvykių liu
dininkas Jurgis Nevulis-Kle
vas. Renginio dalyviams su
giedojus Lietuvos himną prie 
1995-ais metais pastatyto pa
minklo, kuriame įamžintos ir 
žuvusiųjų pavardės, jaudin~n
tį įžanginį žodį tarė buvęs "Sa
rūno" būrio partizanų vadas 
Vincas Kubertavičius-Vidugi
ris, Siaubas, Jovaras: "Prieš 
65-ius metus žiauraus gyveni
mo likimas išskyrė mus. Jūs, 
atlikę šventą pareigą Tėvynei, 

likote amžinai ilsėtis šiame 
gražiame gimtų laukų kapų 
kalnelyje". 

Prie šio brangaus pamink
lo garbaus amžiaus, patyręs 
tremtį ir kitas negandas, buvęs 
partizanų vadas atvyko jau 16-

tą kartą iš tolimos Klaipėdos. 
Nepabūgo nei karščio, nei 
metų (jau 92-asis laiptelis) 
naštos. Atvyko, kad dar kartą 
nusilenktų žemei, priglaudu
siai kovos draugus, kad pajus

Vėliavą kelia kovotojas ir įvy
kių liudininkas Jurgis Nevu
lis-Klevas 

tų tą slaptąją jėgą, žodžiais 
sunkiai išsakomą Tėvynės 
meilės jausmą, stipresnį už 
mirtį ir visagalį laiką. Prie pa
minklo jaudinančią kalbą apie 
Lietuvos partizanų žygdarbio 
prasmę pasakė Alfonsas Vit
kauskas. Jis - Prienų rajono 
"Vidupio" bendruomenės pir
mininkas, aktyvus visuomeni
ninkas ir kraštotyrininkas, -
gražiai įprasminęs ir įamžinęs 
Ziūronių, Vaivos ir kitų savo Partizanų vadas sveikina su
krašto žuvusių partizanų at- sirinkusius 
minimą. 

Po iškilmingo minėjimo 
prie paminklo renginio daly- pamokantį, prasmingą pa
viai buvo pakviesti į mažutę, mokslą pasakė Krokialaukio 
bet jaukią Riečių parapijos parapijos klebonas k:un. Gin
šventovę. Už žuvusių partiza- tautas Steponaitis. Bendražy
nų vėles šv. Mišias aukojo ir gių, svečių ir draugų būrys po 

pamaldų laikinai įsikūrė, vai
šinosi, dainavo, atvertė nau
jus prisiminimų puslapius gra
žioje Antano Brenkio sody
boje. Susitikimui artėjant pa
baigos link, Alfonsas Vitkaus
kas nuoširdžiai padėkojo vi
siems už dalyvavimą ir pa
galbą "organizuojant šventę, 
skirtą paminėti partizanams, 
kovojusiems už Lietuvos lais
vę". Gražiai apiformintas su 
"Partizano priesaikos" tekstu 
Padėkas įteikė garbingiau
siems šventės dalyviams: "Ša
rūno" būrio vadui Vincui Ku
bertavičiui, jo padėjėjui Jur
giui Glaveckui, partizanui ir 
paminklo Riečiuose statytojui 
Jurgiui Nevuliui, buvusioms 
ryšininkėms Onai Magd311enai 
Zukauskienei ir Onai Ziugž
dienei, vaišingam ir labai drau
giškam sodybos šeimininkui 
Antanui Brenkiui. 

Vyriausio amžiumi, nuo-

pelnais ir gyvenimiška patirti
mi (jis ir prezidento Antano 
Smetonos sargybinis) pakvies
ti vėl nuėjome prie paminklo 
nuleisti vėliavos. Tą šventės 
užbaigimo akimirką užfiksa
vau nuotraukoje. Buvusio 
partizanų būrio vado Vinco 
artimiausia svajonė - po pen
kerių metų iškilmingai pami
nėti Žuvinto ežero kautynių 
70-ąsias metines. 

Viliamės, kad tai taps tik
rove. Visų, šventėje dalyvavu
sių, vardu nuoširdžiausias 
ačiū partizaninių kovų vetera
nams už dabar mums taip rei
kalingą patriotizmo, pilietiš
kumo ir dvasingumo pamoką. 
Ačiū Riečių gyventojams, ku
rie prižiūri ir puoselėja pa
minklo Žuvinto ežero kauty
nėms atminti aplinką. Thi gra
žus meilės Tėvynei ir jos isto
rijai ženklas. 

Valerija Januškevičienė, 
Čiurlionys 

• 1IJrp .YtlllfS turilum8 kuo dit/l;iausioj vi6nybėj gyHnli, bro/ilkos meila tyliais susirildami, hul gu/llytum6 
galvas vienas ui "Viaus, o visi ui vieną. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 
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--..... ~ KANADOS ĮVYKIAI ri---
Pabėgėliai ar nusikaltėliai? 

Kanados 'V)'riausybė kar
tu su "Crime Stoppers" or
ganizacija pradeda naują va
jų prieš neteisėtą žmonių ga
benimo verslą. "The Blue 
Blindfold" veiklą pradėti pa
skatino praėjusį mėnesį į Br. 
Kolumbijos vandenis atplau
kęs laivas su 492 tamilais. 
Daugelis iš jų mokėjo už ke
lionę jos organizatoriams, 
nors visi atplaukusieji pa
prašė politinio prieglobsčio. 
Vyriausybė mano, kad tai 
pirmasis bandymas įvežti di
delį skaičių žmonių; tokių 

laivų gali atplaukti ir dau
giau. Kanados vyriausybė 
negali grąžinti pabėgėlių na
mo, nes ji pasirašiusi tarp
tautinį susitarimą. Bet jeigu 
atvykėliai meluoja ir atveža 
žmones nelegaliam darbui 
ar prostitucijos tikslais, jie -
nusikaltėliai. Svarstomas 
naujo įstatymo projektas, 
kad būtų galima nubausti to
kius žmonių vežėjus. Kana
dos imigracijos ministeris 
Jason Kenney, kalbėdamas 
Paryžiuje Europos valstybių 
vadovų susitikime, pasiūlė 
neteisėto žmonių gabenimo 
vykdytojus bausti laisvės at
ėmimu. Kanados vyriausybė 
ir jos visuomenės saugumo 
ministeris Vic Toews prašo 
visuomenę paramos ir bud
rumo, užkertant kelią netei
sėtam verslui. 

Ontario provincijoje 
naujus mokslo metus su ge
romis permainomis pradėjo 
moksleiviai ir tėveliai. Pro
vincijos liberalų vyriausybės 
nutarimu 600 mokyklų pilną 
mokslo dieną pradėjo dau
giau kaip 16,000 penkiame
čių. Planuojama, kad ateity
je visos mokyklos turės pil
nos dienos pamokas mažie
siems. Tai reiškia, kad atei
tyje bus įdarbinta ne mažiau 
kaip 24,000 mokytojų ir iki
mokyklinio auklėjimo spe
cialistų. Šiai švietimo prog
ramai vyriausybė skiria $1.6 
bln. per metus. Šeimos, augi
nančios vaikus, jau nuo šių 
metų gaus vyriausybės leng
vatas ir finansinę paramą, 
kad galėtų leisti vaikus ne 
tik į sporto, bet ir meno, mu
zikos ir kitus užsiėmimus. 
Kiekvienam vaikui iki 16 
metų skiriama iki $50 dol., 
vaikams su fizine negalia iki 
18 metų - $100. Lig šiol pa
našios federacinės vyriausy
bės lengvatos buvo skirtos 
sporto aktyvumui skatinti. 
Jomis dažniau naudojosi 
turtingos šeimos. Provincijos 
lengvatos skirtos visoms šei
moms. 

Kanados astronautas 
Chris Hadfield paskirtas 
tarptautinės erdvių stoties 
vadovu 2012 m. 6 mėn. lai
kotarpiui. Jis - pirmasis ka
nadietis, kuriam patikėtos 
tokios atsakingos pareigos. 

Chris Hadfield erdvėje ne 
naujokas. Jo darbinėje bio
grafijoje - 18 metų patirtis, 
2 pasivaikščiojimai erdvėje, 
atliekant svarbią inžinerinę 
užduotį: pritvirtinti CanArm 
prie skriejančios erdvių sto
ties. Kanados astronautas 
2012 m. į tarptautinę erdvių 
stotį skris Rusijos Sojuz erd
vėlaiviu, o dabar ruošiasi ar
timiausiai 2-3 mėn. trukmės 
išvykai kaip grupės vadovas. 

Kinų kilmės Kanados 
pilietis suimtas JAV ir kalti
namas ekonominiu šnipinė
jimu, svarbių žinių perdavi
mu svetimai valstybei. Ke
hue Huang, Kanados pilietis 
ir nuolatinis JAV gyventojas, 
daug metų dirbo Indianos 
valstijoje, Dow AgroScience 
institute, kur buvo kuriamos 
naujos pasėlių priežiūrų 
technologijos. Jis kaltina
mas tuo, kad, dirbdamas 
kartu su kitais mokslinin
kais, kopijavo ir perdavinėjo 
organinių pesticidų kūrimo 

technologiją ir formules Hu
nan universitetui Kinijoje. 
Šio universiteto mokslinin
kai lygiagrečiai su amerikie
čiais skubėjo kurti organinės 
kilmės pesticidus kovai su 
piktžolėmis ir juos užpaten
tuoti pirmieji. Tai atneštų 
valstybei milijoninę naudą. 
JAV Dow institutas teigia, 
kad organinių pesticidų ga
mybos technologijos paieš
kos truko 20 metų. Institutui 
formulių vagystė atnešė ma
žiausiai $300 mln. nuostolių. 
Atleistas iš Dow AgroScience 
instituto Kehue Huang dir
bo kitose panašiose įmonė
se. Tyrimai dar nebaigti. 

Br. Kolumbijos indėnai 
pasiryžę bet kokia kaina iš
saugoti nuo seno juos maiti
nantį Fish ežerą. Kanados 
vyriausybė, atlikusi geožval
gybinius darbus, čia ruošiasi 
atidaryti vario ir aukso ka
syklas. Viena federacinė ap
linkosaugos komisija, išnag
rinėjusi šį projektą ir jo gali
mą įtaką šiam žuvimi tur
tingam gėlo vandens telki
niui, pareiškė, kad kasimo 
darbai suardys gamtinę vie
novę ir pakenks vandens gy
vūnijai. Indėnų aplinkosau
gos aktyvistus palaiko dau
gelis Kanados gamtosaugos 
grupių. 

Nedidelius, bet svarbius 
Ontario provincijos ekono
mikai ir žemės ūkiui, moks
lui Kitchener ir Waterloo 
miestus netrukus sujungs 
siaurasis geležinkelis, o Kit
chener ir Cambridge mies
tus planuojama sujungti ke
leivinių autobusų keliu. Ka
nados vyriausybė šioms sta
tyboms skiria $265 min. iš 
ekonominio skatinimo fon
do. Jei bus patvirtintos šios 
išlaidos, jau 2015 metais šių 
vietų gyventojai turės ge
resnį susisiekimą. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
ŽALGIRIO MŪŠIO 
KONFERENCUA 

Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune rugsėjo 9-
10 d.d. vyko tarptautinė 
mokslinė konferencija "Jo
gailos ir Vytauto laikai", 
skirta Žalgirio mūšio 600-
osioms metinėms paminėti. 
Pranešimus konferencijoje 
skaitė VDU ir Krokuvos Jo
gailos universiteto atstovai, 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrai
nos istorikai. Renginyje 
sveikinimo žodį tarė Lietu
vos užsienio reikalų minis
teris Audronius Ažubalis ir 
Lenkijos ambasadorius Lie
tuvoje J anuszas Skolimows
ki. Trijose sesijose skaityti 
pranešimai apie Žalgirio 
mūšio laikų karybos tradici
jas, Jogailos ir Vytauto dip
lomatinius veiksmus, Vokie
čių Ordino politiką, užmirš
tus Gediminaičių epochos 
paminklus ir viduramžių 
valstybių kultūrą. Konferen
ciją organizavo Kauno 
VDU, Krokuvos Jogailos 
universitetas ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės ins
titutas. Renginį rėmė Lietu
vos mokslo tarybos mokslo 
fondas. 

CARITAS VEIKLA 
Vykdydama Maisto iš 

intervencinių atsargų tie
kimo labiausiai nepasiturin
tiems asmenims (MIATL
NA) programą, "Lietuvos 
Caritas" rugsėjį maisto pro
duktų išdalino 357,103 ne
pasiturintiems žmonėms. 
Tai ketvirtasis šiais metais 
paramos dalijimas. Maisto 
produktų gavėjų skaičius 

per "Lietuvos Caritą" rug
sėjo mėnesį, palyginti su šių 
metų pradžia, padidėjo be
veik 57,000 vargstančiųjų. 
Pagal Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos nustatytą 
kriterijų, paramą maisto 
produktais gali gauti asme
nys, kurių pajamos neviršija 
525 litų per mėnesį. 

METINĖ STATISTIKA 
Šių metų pradžioje Lie

tuvoj e gyveno 3,329 min. 
žmonių, arba 20,900 mažiau 
negu 2009 m. pradžioje. Sta
tistikos departamento duo
menimis, dėl neigiamos na
tūralios kaitos 2009 m. gy
ventojų skaičius sumažėjo 
5,400. Per praėjusius metus 
kaimų gyventojų sumažėjo 
9,800, miesto - 11,000. 2010 
m. pradžioje Lietuvos kaime 
gyveno per 1 mln. žmonių. 
Vidutinė tikėtina vyrų gyve
nimo trukmė 2009 m. buvo 
kiek ilgesnė nei ankstesniais 
metais - 67.4 metai (2008 
m. buvo 66.3), moterų taip 
pat - 78.7 metų (2008 m. -
77.2 metai). Be to, Lietuvos 
gyventojai senėja. Vidutinis 
šalies gyventojų amžius 
2000 m. pradžioje buvo 36.7 
metų, o 2010 m. pradžioje -
39.4 metų. Šiemet Vilniaus 

apskrityje žmonių kiek pa
daugėjo - šių metų pradžio
je apskrityje buvo 850,300 
gyventojų, 500 daugiau negu 
prieš metus. Natūrali gyven
tojų kaita - skirtumas tarp 
gimusiųjų ir mirusiųjų skai
čiaus - 2009 m. Vilniaus ap
skrityje tapo teigiama (gy
ventojų prieaugis 574), per
nai ji buvo neigiama. Pernai 
Vilniaus apskrityje gimė 
10,600 kūdikių - 800 dau
giau nei 2008 m. 

IŠMINAVIMO PRATYBOS 
Rugpjūčio 27-rugsėjo 8 

d.d. Baltijos jūroje prasidėjo 
Lietuvos kariuomenės kari
nės jūrų pajėgų suorgani
zuotos tarptautinės išmina
vimo pratybos "Atvira dva
sia 2010" ("Open Spirit 
2010"). Jose dalyvavo 16 ka
rinių laivų ir trys narų ko
mandos iš 10 valstybių: Bel
gijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Norvegijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Suo
mijos ir Vokietijos. Pratybų 
tikslas - sumažinti nuo Pir
mojo ir Antrojo pasaulinių 
karų Baltijos jūros dugne li
kusių jūrinių minų ir kitų 
sprogstamųjų užtaisų kelia
mą pavojų saugiai laivybai. 
Pratybomis taip pat siekia
ma skatinti dalyvaujančių 
šalių tarpusavio pasitikėji
mą ir bendradarbiavimą, di
dinti pratybose dalyvaujan
čių laivų įgulų, štabo kari
ninkų ir vadovybės įgūdžius. 

KOVA SU 
NARKOMANUA 

Valstybinės narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos 
išankstinės apsaugos prog
ramoje, kurią parengė sei
mo pirmininkės Irenos De
gu tienės sudaryta darbo 
grupė, siūloma steigti nar
komanų registrą ir aktyviau 
šviesti mokytojus. Programą 
rudens sesijoje turėtų tvir
tinti seimas. Naujoji progra
ma apima visas sritis - nuo 
moksleivių iki narkotikus 
vartojančių kalinių. Kovoti 
su narkomanija įkalinimo 
įstaigose turėtų padėti nauji 
kalėjimai, socialinių dar
buotojų pajėgų stiprinimas 
ir siūlomas Probacijos įsta
tymas, kuris tam tikrais at
vejais numatytų priverstinį 
gydymą kaip alternatyvą 
įkalinimui. Siekiant suma
žinti narkotikus vartojančių 
moksleivių skaičių, nutarta, 
kad rengiant pedagogus, 
medikus ir socialinius dar
buotojus būtina įvesti papil
domų paskaitų kursą apie 
tai, kaip atskirti narkotikus 
vartojančus vaikus. Doku
mente siūloma anksčiau ap
skritims priklausiusius ketu
ris priklausomybės ligų 

centrus perduoti Narkotikų 
kontrolės departamentui. 
Tikimasi, kad artimiausiu 
metu Lietuvoje tokių centrų 
bus gerokai daugiau. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Argentina 
Buenos Aires miesto Imigrantų šventėje. 

SLAžinios 
RUGPJŪČIO 28 D. mūsų vaikučių grupė 

"Dobiliukai" buvo nuvesta į San Martino 
teatro spektaklį. Po to grįžome į SLA, pasivai
šinome skaniu šokoladu ir sausainiais. Ačiū 
visoms šeimoms, palydėjusioms vaikučius. 

Mūsų repeticijos vyksta šeštadieniais, 6 v.v. 
Laukiame visų, kurie nori šokti, dainuoti ir iš
mokti daugiau apie lietuviškas tradicijas. 

SAN MARTINO SAVIVALDYBĖS meras 
dr. Ričardas Ivoškus atidarė šio miesto pra
monės parodą, kuri vyko rugsėjo 2-5 d.d. Da
lyvavo daugiau kaip 600 įvairių sričių įstaigų ir 
verslovių atstovų. Ypatinga padėka dr. Ivoš
kui už jo pastangas užmezgant savivaldybės 
ryšius su Lietuva. 

EGLĖS MICIKEVIČIŪTĖS fotografijų 
parodos "Pasaulio kampai" atidarymas vyko 
Buenos Aires mieste rugsėjo 10 d. Paroda 
veiks iki ruisėjo 29 d., nuo 10 v.r. iki 10 v.v. 

RUGSEJO 26, sekmadienį, SLA patal
pose inž. G. Kliauga ir Katalina S. Kliaugienė 
pristatys savo išleistą knygą Brasil: Brasilia, 
Goias, Mato Grosso, papasakos apie šioje 
knygoje aprašomą kelionę. Pristatymas bus 
iliustruojamas skaidrėmis. Įėjimas nemo
kamas. 

PRANEŠAME NARIAMS, kad galima pa
siteirauti apie mūsų bibliotekos knygų sąrašą, 
pasiimti ar atiduoti knygas, šeštadieniais nuo 
5 v.p.p. iki 7 v.v. Tuip pat galima susisiekti su 
Robertu Aleksiūnu el.paštu aldadatenis@hot
mail.com. 

Vaikučių grupė "Dobiliukai" 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 4 v. p.p. iki 6 v.v. 

mūsų patalpose yra dėstomi dviejų lygių lietu
vių kalbos kursai. Kursų koordinatoriai - Su
zana Dapkevičius ir Arnaldo Vezbickas. Kaip 
visuomet, pamokos nemokamos, tik prašome 
būti Susivienijimo lietuvių Argentinoje nariu. 
Nuo 3.15 v.p.p. iki 4 v.p.p. bus dėstomas nau
jas lietuvių kalbos kursas vaikams ir jaunimui. 
Kviečiame visus dalyvauti. Inf. 

RUGPJŪČIO 29 D. Elena Nenartavičienė 
atšventė savo 101-ąjį gimtadienį. Sveikiname 
p. Eleną šios gražios sukakties proga. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIAI "Do
bilas" ir "Gintaras" pasirodė rugpjūčio 29 d. 
ukrainiečių klube, o rugsėjo 5 d. dalyvavo 

Calgary, AB 

KOMPOZITORĖ VE
RONIKA KRAUSAITĖ yra 
kalgarietė, studijavusi Toron
te ir Montrealyje, dabar pro
fesoriauja University of 
Southern California. Jos ka
merinė opera "The Mortai 
Thoughts of Lady Macbeth" 
(Ledi Makbet mirtingosios 
mintys) vyko rugpjūčio 26-29 
d.d. Los Angeles, CA. Apie 
kompozitorę ir jos veikalus 
galima pasiskaityti internete: 
www.veronikakrausas.com; 
www. theMortalThoughtsofLa 
dyMacbeth.com; http://lati 
mesblogs.latimes.com/cul
turemonster/2010/08/opera
review-lady-macbeth-at-fais
do-do.html; http://www.huff
ington p os t. com/rodney
punt/the-mortal-thoughts-of
la b 698623.html. Inf. 

Winnipeg, MB 

day, older folks were saying, 
"o, čia kaip Toronte, tai tikrai 
karšta" and with that the out
side tables were filled with 
the steaming food that re
minded some of family long
departed and others - a lun
cheon that celebrated their 
roots where food and hospita
lity went hand in hand. While 
a few discussed current events 
in Lithuania today, the majo
rity were people enthusiasti
cally looking for some con
nection to their Lithuanian 
culture, just to smell an aroma 
from the past or to hear a few 
words in Lithuanian, a rare 
event indeed. So a big thank
you to J oe and Bunny Grabys 
for their ongoing hard work 
to provide this opportunity to 
stay in touch, Syd and May 
White for sharing their home 
and beautiful back yard, Vicki 
Daubaras and Margo Foxford 
for starting early Sunday mor
ning with a potato peeling 
contest and Judy Barkowski 
who cooked and worked all 
day to get everything ready. 
Ruth Bond brought a Na
poleon and her fiance came 
to just have some dessert. A 
big "ačiū" to all for a rare 
treat and for helping to keep 
that Lithuanian spirit alive. 

A.A. ONA PETRAITYTĖ-

DEMERECKIENĖ, 87 m. 
amžiaus, mirė liepos 16 d. Lai
dotuvių pamaldos buvo liepos 
21 d. Holy Redeemer švento
vėj e. Liūdi duktė Danutė 
Skolny, vaikaitė Carrie ir Mi
ke Mainella, provaikaičiai 
Gabrielle ir Domenic bei gi
minės Čikagoj ir Lietuvoj. Ve
lionės vyras Juozas ir dvi duk
ros Veronika ir Laimutė mirė 
seniau. 1949 m. Ona su dviem 
dukrelėm atvažiavo į Kanadą 
pas vyrą, kuris jau dirbo aukso 
kasyklose Bisset, Manitoba. 
Vėliau Vinipege turėjo savo 
prekių krautuvę "A and A 
Grocery" iki pensijos. Velionė 
buvo Šv. Kazimiero parapijos 
narė. EB 

Hamilton, ON 
A.a. JUOZUI KAŽEMĖ

KUI mirus, užjausdami dukrą 
Ireną (John), vaikaitį Richard 
(Jody) ir provaikaitę Arielle, 
Pagalbai Letuvos vaikams au
kojo: $40 - G. Kažemėkienė; 
$25 - Ž. Vaičiūnienė; $20 - L. 
Bakšiai, K.E. Gudinskai, J. 
Krištolaitis, E. Lesevičienė, 
E. Liaukienė, P. Pranskevi
čius, F.A. Pietrantonio, A. 
Stanaitienė; $10 - p. Vaičio
nienė; $5 - M.F. Gudinskai. 
PLV komitetas dėkoja auko
tojams. Inf. 

ON A HOT SUMMER 
DAY in Winnipeg, over twenty 
five Lithuanian Canadians, 
including young children 
three generations removed 
from their immigrant rela
tives, gathered in May White's 
backyard eagerly awaiting the 
promise of "kugelis", "koldū
nai", sausage and sauerkraut 
and hot dogs. August 20th was 
an extremely hot and humid 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 



Kinas, Europa ir lietuvybė 
Š.m. gruodžio 4 d. Vokietijoje, Huetten

felde esančioje Rennhofo pilyje, vyks antrasis 
Europos lietuvių trumpametražių filmų festi
valis "laiKINAS'lO". Nors dar iki renginio 
daugiau nei trys mėnesiai, norintys dalyvauti 
"laiKINE" jau dabar turėtų pradėti kaupti 
idėjas naujiems darbams. 

Praėjusiais metais pirmasis festivalis su
laukė 19 kino kūrinių. Pasak renginį organi
zuojančio Europos lietuvių kultūros centro 
(ELKC) direktoriaus Rimo Čuplinsko, tai 
maloniai nustebino ir įrodė, jog Europoje gy
vena perspektyvių, aktyvių lietuvių kino kūrė
jų. "Prieš pirmąjį 'laiKINĄ' neturėjom jokių 
išankstinių numatymų, kiek festivalyje bus da
lyvių, kokių darbų sulauksime bei kiek kino 
mėgėjų lietuvių Europoje susidomės šiuo ren
giniu. Pamatėme išties labai įdomių beveik 
dvi dešimtis kūrinių", sakė R. Cuplinskas. 

Pasak jo, svarbu ne tik Europos lietuvių 
bendruomenei susipažinti su daugeliu Euro
poje lietuvių sukurtų filmų, bet ir per bendra
vimą, draugystę ir užmegztus ryšius įkvėpti 
jaunimą šiai veiklai, skatinti Europoje gyve
nančių lietuvių bendradarbiavimą filmų kūry
bos srityje. 

Šiais metais kino festivalyje svečiuosis 
Andrius Mamontovas. Jis vertins festivaliui 
pateiktus darbus, dalyvaus bendrose filmų 
peržiūrose, paskaitose, diskusijose su renginio 
dalyviais bei svečiais. 

Europos lietuvių trumpametražių filmų festi
valio "laiKINAS'lO" reklama 

Festivalio metu vyks paskaitos, diskusijos, 
bendra pristatytų filmų peržiūra, aptarimas 
bei labiausiai patikusio filmo rinkimai. Kūri

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

JURGIS iKULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

Tel. t iesiogiai: 416„568„1604 
0:(416) 236-6000 N:(416) 232-9546 
www.sutton.com kuleza@sympatico.ca 

sutton group-
assurance realty Inc„ 
Brokerage* 

• "H>~l!HTLY OWNl!!DAND OPl!RATJ; D 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

nius konkursui reikia pateikti 
iki lapkričio 25 d . . avi arba 
.mov formatu. Pageidautina 
filmo trukmė - 5-15 minučių. 
Laukiami ir mėgėjų bei prade
dančiųjų menininkų darbai, 
tikimasi, jog šis renginys 
įkvėps bei duos jiems teigiamą 
impulsą tolimesnei kūrybai ir 
veiklai. 

Dalyvavimas festivalyje ne
mokamas. Renginio organi
zatoriai prašo visus iš anksto 
registruotis. Registracijos an
ketą nuo spalio pradžios rasi
te www.elkc.org puslapyje. 

(ELKC informacija) 

London, ON 
MŪSŲ PARAPIJOS AT

LAIDAI, ŠILUVOS MER
GELĖS MARIJOS ŠVEN
TĖ, vyks rugsėjo 19, ateinantį 
sekmadienį. Mišios bus įpras
ta tvarka 3 v.p.p. Mary Imma
culate šventovėje. Parapijos 
vaišės bus tos šventovės salėje 
tuoj po Mišių. Prašome bilie
tus vaišėms įsigyti iš anksto, 
nes bilietai nebus pardavinė
jami prie durų. Bilieto kaina 
suaugusiam - $15, o studen
tui- $10. 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS 
aukojamos sekmadieniais 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St., 
London, ON. 

RUGSĖJO 19, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Ferdi
nandą Albrechtą. Inf. 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 
lipdės sujūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo su
taupysite administracijos 
laiką ir pašto išlaidas. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos vyčių 97-asis 
suvažiavimas vyko Niujor
ke. Jį globojo Lietuvos vyčių 
72-oji kuopa. Posėdžiai pra
dėti Mišiomis, kurias kon
celebravo Lietuvos vyčių 
dvasios vadas ir garbės narys 
prel. Juozas Anderlonis, 
prel. Petras Šiurys ir kun. 
Antanas Markus. Giedojo 
garbės narė Ann Kasell, for
tepijonu pritarė garbės narys 
muzikas Faustas Strolia. Sa
vo pamoksle prel. J. Ander
lonis išreiškė padėką dalyva
vusiems Mišiose ir palinkėjo 
sėkmingo suvažiavimo. Popa
maldų salėje vyko suvažiavi
mo programa. Įnešus vėlia
vas centro valdybos pirmi
ninkė garbės narė Bernice 
Aviža tarė įžanginį žodį ir 
pakvietė dvasios vadą J. An
derlonį sukalbėti maldą. Su
giedoti JAV, Lietuvos ir Lie
tuvos vyčių himnai. Suvažia
vusius pasveikino 72-osios 
kuopos pirmininkė Barbara 
Miller. Suvažiavimui pirmi
ninkavo Michael F. Petkus, 
sekretoriavo garbės narė 
Pranciška Petkuvienė. Svei
kinimo žodį tarė JAV Lietu
vių bendruomenės specialių 

projektų pirmininkė Dalė 
Lukienė, priminusi Žalgirio 
mūšio 600 metines, ir centro 
valdybos pirmininkei B. Avi
žai bei 72-osios kuopos pir
mininkei B. Miller įteikė po 
i!ėmintą plakatą, primenantį 
Zalgirio mūšio jubiliejų. 
Sveikino JAV LB kultūros 
reikalų atstovas Algis Lukas. 
Jis suvažiavusius supažindi
no su JAV LB išleista knyga 
Lietuvių kultūrinis paveldas 
ir po egzempliorių padova
nojo centro valdybos pirmi
ninkei B. Avižai, Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos Ro
moje rektoriui prel. P. Šiu
riui. Dar suvažiavimą sveikino 
kazimieriečių vienuolių virši
ninkės Immaculata Wendt 
vardu ses. Theresa Papsis, 
aktorės Rūtos Kilmonytės 
vardu - Marytė Šepikaitė 
(133 kuopa, Los Angeles, 
CA). Iš viso gauta 30 raštiš
kų sveikinimų. Lietuvos vy
čių centro valdybos pirmi
ninkė B. Aviža padarė išsa
mų praėjusių metų organiza
cijos veiklos pranešimą, o iž
dininkė Debbie Martin
Rudmin supažindino su iždo 
būkle. Lietuvos vyčių centro 
valdybą sudaro: dvasios va
das prel. Juozas Anderlonis, 
pirm. Bernice Aviža, I vice
pirm. Barbara Miller, 11 vi
cepirm. Becky Pataki, III vi
cepirm. Brian Johnson, sekr. 
Robert Martin, finansų sekr. 
June Grenier, ižd. Debbie 
Martin-Rudmin, iždo pati
kėtiniai - Dolores Herbert 
ir Elena N akrosis. 

Lenkija 
Punsko lietuviai plačiai 

šventė ŽOiinę. Šventovės aikš
tėj e buvo rodomi amatai ir 

lietuviški patiekalai. Lietu
vių liaudies kultūros centre 
vyko fotografijų paroda "Se
nosios baltų kultūros aki
mirkos". Išvakarėse turizmo 
sodyboje "Šilainė" (šeimi
ninkai Irena ir Albinas Šaš
cevičiai) buvo įsikūrusi ir 
medžio drožėjų stovykla. Jie 
kūrė įvairias skulptūras. 
Viena jų vaizduojanti šv. Ka
zimierą, pašventinta Punsko 
šventovėje. Vakare prie Puns
ko Lietuvių Namų surengta 
XVI-oji lietuvių jaunimo 
estradinių dainų šventė. 
Koncertavo ir populiari 
grupė "In Culto", šiemet 
atstovavusi Lietuvai "Eu
rovizijos" konkurse Nor
vegijoj. 

Pagrindiniai šventės ren
giniai įvyko sekmadienį. 
Nuo pat ryto centrinėje 
miestelio aikštėje įsitaisė 
dešimtys amatininkų, lietu
viškų valgių prekybininkų. 
Susirinko tūkstančiai žmo
nių iš aplinkinių vietovių ir 
daug svečių iš kaimyninių 
Lietuvos rajonų. Švč. Merge
lės Marijos Dangun Ėmimo 
šventovėje vyko pamaldos 
lietuvių, o vėliau ir lenkų 
kalbomis. Netrūko ir sporti
nių renginių. Vidudienį šven
tovėj e buvo atnašaujamos 
Mišios ir šventinami derli
niai vainikai. Šventėje daly
vavo PLB Valdybos pirmi
ninkė Regina N arušienė. Su 
Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininke Irena 
Gasperavičiūte aplankė ke
letą lietuvių ūkininkų, susi
tiko su vietos bendruomenės 
atstovais. Prie Punios ežero 
buvo surengtas krašto an
samblininkų koncertas. Prie 
Punsko Lietuvių Namų daug 
žiūrovų sutraukė tarptauti
nis folkloro festivalis. 

Gudija 
Rimdžiūnų mokyklos 

bendrabutyje rugpjūčio 8-19 
d.d. įsikūrė bendros lietuvių 
ir gudų etnografinės eks
pedicijos būrys, kurį sudarė 
istorikai, folkloristai, etnolo
gai iš Vilniaus universiteto, 
Literatūros ir tautosakos 
instituto, Lietuvos istorijos 
instituto ir iš Gudijos Valsty
binio universiteto Minske. 
Jie lankė lietuviškus ir gu
diškus šio krašto kaimus, su
sitiko su žmonėmis. Gervė
tiškių pasakojimus, dainas, 
šokius, ratelius jau seniai už
rašinėjo tautosakininkai, kal
bininkai, etnomuzikologai. 
Buvo sukauptas gausus sa
kytinės ir dainuojamosios 
tautosakos kraitis. Ir šiuolai
kiniai mokslininkai, daili
ninkai, kompozitoriai susiti
kimą su Gervėčių žmonėmis 
laiko svarbiu įvykiu. Pagrin
dinis šios ekspedicijos tiks
las - sukurti Gervėčių krašto 
archyvą, kuriame būtų sau
gomi garso ir vaizdo įrašai, 
žmonių pasakojimai ir foto
grafijos. JA 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ir berberus 
'lęsinys iš 35 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Atgal į Ispaniją - aprašytą, 
apdainuotą Seviliją 

Į Seviliją F. Dostojevskis 
atvedė Kristų pas Didijį Inkvi
zitorių (Broliai Karamazovai), 
Sevilijoje Prosper Merimee ir 
George Bizet surado žavingą 
čigoniukę Carmen, kuri, suvi
liojusi Don Jose, nulėkė pas
kui "toreadorą" Escamillo 
(novelė ir opera Carmen ). 

su) turi Andaluzijos folkloro, 
krikščioniškų, arabiškų, v diš
kų bei čigoniškų formų. fc,kio 
ritmas išlaikomas gitara, ener
gingais treptelėjimais, rankų 
plojimu bei kastanetėmis. Pro
fesionalų šokėjų grupė mus 
linksmino, stebino savo energija 
ir vikrumu beveik porą valandų 
be jokios pertraukos. 

Kitą rytą, dar neužmirš
tamiems flamenco garsams 
skambant ausyse, išsiruošėm į 
Santiponce kaimelį apžiūrėti 
romėnų 206 m. pr. Kr. įsteigto 

Sevilija - Flamenco šokėjai 

jai (jei moki lotyniškai) išskai
tyti ant vario plokštės surašy
tas gladiatorių kovos taisyk
les. Griuvėsiuose rastą 11 š. 
~nus de Italica, kuri man at
rodė dar gražesnė už Paryžiu
je esančią ~nus de Milo, nu
gabeno į Sevilijos archeologi
jos muziejų. Italicoje gimė du 
Romos imperatoriai: 'Ii'ajan 
(Marcus tnpius Nerva 'Ii'aia
nus) ir Hadrian (Publius Ae
lius Hadrianus). Tuip, čia tas 
pats Hadrian, kuris Didžio
sios Britanijos saloje pastaty
dino masyvią gynybos sieną 
(Hadrian Wall) ir Romoje sau 
ir savo šeimai mauzoliejų prie 
Angelų tilto, kuris dabar vadi
nasi Castel Sant~/o. 

Turp kitko, kad kiek ir bū
čiau užmiršęs papasakoti -
Carmen yra Prosper Merimee 
sugalvota čigoniukė, bet taba
ko fabrikas, į kurį autorius ją 
su kitom merginomis ( cigam
ras) "įsodino" tikrai buvo. 
"Real Fabrica de Tubacos" pa
statas buvo antras didžiausias 
Ispanijoje (po El Escorial ka
rališkų rūmų), apsaugotas 
vandens grioviu ir sargybų 

Sevilijoj Gioacchino Rossini 
ir WA Mozart sekiojo paskui 
grafą Almavivą, kuris gudro
čiaus kirpėjo Figaro pade
damas kibino Rosiną (ll bar
biere di Seviglia) ar stengėsi 
išardyti kito Figaro ir Susan
nos artėjančias vedybas (La 
nozze di Figaro ). Prie Sevilijos 
Giuseppe Verdi sutiko nelai
mingos meilės pažeistus Leo
norą ir Don Aivaro (La forza 
del destino ). Turbūt iš Sevili
j os atgijusi Commendatore 
akmeninė statula nusitempė 
pasileidėlį Don Giovannį į 
pragaro ugnį (Giuseppe Gaz
zaniga Don Giovanni Tenario 
arba Akmeninis svečias ir WA 
Mozart Don Giovanni). 

ltalica - Amfiteatro likučiai 

Mes pirmą vakarą Sevili
joje praleidom "El patio sevil
lano" salėje stebėdami ener
gingus, ritmingus ir išraiškin
gus flamenco šokėjus. Sakau 
"šokėjus", bet ispanams fla
menco reiškia meniškai išreiš
kiamus gyvenimo sielvartus 
ir džiaugsmus. Kada jlamenco 
atsirado, kur ir kaip, dar nie
kas negali paaiškinti, bet šo
kiai (tikslios choreografijos 
nėra, tik improvizavimas pa
grindiniais judesiais) ir juos 
palydinčios solo dainos cante 
(šiurkščiu, vibruojančiu bal-

Italica miestelio griuvėsių. 
ltalicą įsteigė romėnų gene
rolas Publius Comelius Scipio 
Africanus apgyvendinti romė-
nų karius, sužeistus kovose su 
kartaginiečiais. Miestelis plė
tėsi ir 11-llI š. įgijo karinės 
reikšmės. Dabar ten belikę 
amfiteatro, talpinusio 25,000 
žiūrovų, griuvėsiai, kelios grįs
tos gatvės bei pastatų pamatai 
ir dar išlikusios gražios grindų 
mozaikos. Iš tų pamatų for
mos vedlys sugebėjo mums 
paaiškinti, kur buvo pirtis, kur 
parduotuvė, kur gyvenami na
mai, o amfiteatro rūsyje galė--

Sevilija - Kristupo Kolumbo kapas 

bokštais, kad niekas neįsi
brautų į karaliaus pelningą 
monopolį. Fabrikas XIX š. pa
gamindavo apie tris ketvirta
dalius Europos cigarų. Dabar 
tame pastate įsikūręs univer
sitetas. 

Sevilijos katedra ir 
La Giralda 

Sevilijos katedra, kaip ir 
daugelis kitų Iberijos šven
tovių, pastatyta ant maurų 
mečetės pamatų. Pradėta sta
tyti 1401 m„ baigta - 1511 m. 
Tuo metu ji buvo didžiausia 
šventovė pasaulyje, pralenku
si Istambulo Hagia Sophia 
katedrą, kuri išbuvo didžiau
sia net tūkstantmetį. Dabar ji 
yra trečia didžiausia po Šv. 
Petro bazilikos Vatikane ir 
Marijos bazilikos Aparecida 
mieste, Brazilijoje. Katedra 
yra gotiško stiliaus, viduje ma
tosi ir šiek tiek baroko įtakos. 
Katedroje 80 altorių (capilla), 
daugelyje vietų statulos ir pa
gražinimai žiba auksu, opa
grindinis altorius, kuriame at
vaizduota statulėlėmis ir rel
jefais Kristaus gyvenimo sce
nos, visas blizga auksu (ant 
paauksuotų kedro ir raudon
medžio statulėlių uždėta net 

1 tona aukso). Zakristijoje -
kaip ir Toledo katedroje, pa
veikslų galerija, tik čia nėra 
El Greco, bet yra Murillo, o 
katedros lobyne - didžiulė si
dabrinė monstrancija, galbūt 
net didesnė už Tuledo kated
ros (niekur neradau apie ją 
tikslių davinių). 

Prie vienos katedros sie
nos ant paaukštinimo - Kris
tupo Kolumbo kapas. Karstą 
su jo palaikais neša keturios 
viduramžių drabužiais ir ka
rūnomis papuoštos figūros, 

bet yra Ispanijos nuosavybė. Į 
Maroką įvažiavome truputį 
vėliau. Prie sienos gavome 
marokietį vedlį visai kelionei 
per Maroką. Mūsų pasus su
rinko, kiekvienam davė po nu
merį, pagal kurį tikrino vieš
bučiuose ir išvažiuojant iš 
Maroko. O kadangi tuo metu 
kažkur siautė "kiaulių gripas", 
visi turėjome pereiti per, kaip 
mes pavadinome - "kiaulių 
vartus". Panašius, kaip oro 
uostuose, tik šie reagavo į 
aukštą temperatūrą (būdingą 

Gibraltaro uola 

kurios reprezentuoja keturias 
Iberijos pusiasalio krikščio
niškas karalystes: Castilės, 
Leono, Aragonos ir Navarros. 
Už Kolumbo kapo ant sienos 
nupaišytas didžiulis šv. Kris
toforo paveikslas. Pasak mūsų 
vedlio, keliautojai prie jo 
melsdavosi, kad apsaugotų 
kelionėje. Bet viduramžiais bu
vo tikėta, kad tokia malda ga
lioja tik tris dienas, o po to rei
kia ieškoti kito šv. Kristoforo. 

La Giralda yra katedros 
bokštas, 97.5 m aukščio, pa
statytas ant buvusios mečetės 
minareto: du trečdaliai bokš
to yra išAlmohad laikotarpio 
(1198), o viršutinis trečdalis -
renesanso pagražinimai (1568) 
su vėtrunge (ispaniškai giral
dillo, iš kur kilo šio bokšto pa
vadinimas) simbolizuojančia 
Tikėjimą. Į bokštą galima už
lipti (bent 1954 m. buvo gali
ma), bet ne laiptais, o nuožul
niam plokštumom, nes kalifas 
norėdavęs arkliu užjoti į viršų 
ir pažvelgti į savo sostinę. 

Pakeliui į kitą lemyną 

Iš Sevilijos išvažiuoti dar 
daug kam nesinorėjo, bet ma
ne smalsumas nugalėjo, nes 
važiuoju i visai nepažįstamą 
aplinką. Netruko ilgai atva
žiuoti į Algeciras, iš kur turė
jome persikelti į kitą pusę 
Gibraltaro sąsiaurio. Užpil
dėme blankus, kad neišsive
žame iš Ispanijos kažko draus
tino, ir sėdome i keltą. Laga
minus palikome autobuse. 

Jūra buvo rami, kol pra
plaukėme Gibraltaro uolą. 
Paplaukus toliau nuo kranto, 
keltą ėmė supti gana smar
kiai, kad vaikščiojant reikėjo 
graibstytis už suolų. Mūsų va
dovas pasakojo, kad sąsiaury
je visuomet būna vėjai, srovės, 
bangos, nes čia susiduria Vi
duržemio jūra su Atlanto van
denynu. Per maždaug valandą 
nuplaukėm iki Ceutos, kuri, 
nors ir Afrikos kontinente, 

kiaulių gripui). Visi laimingai 
praėjome ir pajudėjome pir
mojo apsistojimo link ka
rališkame mieste Fez. 

Maroko karalystė 

Marokas, po įvairių tai
kos sutarčių ir netaikingų su
sirėmimų, atgavo nepriklau
somybę 1956 m. lapkričio 18 
d. Prieš tai - kadangi Marokas 
su Gibraltaru kontroliuoja 
įvažiavimą į Viduržemio jūrą 
- į jį skverbėsi visokie perėjū
nai, daugiausia iš jūrinių vals
tybių, kaip portugalai, ispanai, 
anglai, prancūzai, pakrantėse 
organizavosi piratai. Bet jie 
tolyn nuo jūros į Atlas kalnų 
sritį nesiveržė. O ten gyveno 
berberai, kuriuos arabai Vll 
š. prikalbino priimti Islamo 
tikėjimą, arabų papročius ir 
kultūrą. Musulmonai valdovai 
viešpatavo Maroke ilgiau nei 
tūkstantmetį. Keitėsi valdovų 

dinastijos (Idrissidų, Almora
vidų, Almohadų, Merinidų, 
Saadų, Alaouitų), keitėsi val
dovų titulai (kalifai, emirai, 
šerifai, sultonai), tik nesikeitė 
religija. 

Prieš 11 Pasaulinį karą 
Marokas buvo prancūzų pro
tektoratas, o jo šiaurinis pajū
ris buvo valdomas ispanų. Da
bartiniame Maroke pagrindi
nė kalba yra klasikinė arabų, 
o prancūzų yra antroji kalba. 
Berberai turi savo kalbą, at
skiros jų gentys turi savo tar
mes. Valstybės politinė san
tvarka yra parlamentinė kons
titucinė monarchija. Parla
mentas renkamas, ministeris 
pirmininkas yra vyriausybės 
galva, karalius turi daug įsta
tyminės (ir neužrašytos) ga
lios. Dabartinis karalius nuo 
1999 metų yra Mohammed 
VI. 

Nukelta į 9-tą psl. 



Iš k.: Fez - senamiesčio turgavietė (souk); miesto panorama - priekyje gynybinės sienos dalis 

Svečiuose pas ispanus, portugalus ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Kalneliais ir tarpukalnėmis važiuojam į Fez 

Maroke yra dvi pagrindinės kalnų virti
nės: pasagos formos Gibraltaro lankas prasi
deda Ispanijoje, kur jis vadinasi Betie Cordille
ra, jos pietiniu pakraščiu nusitęsia į šiaurinį 
Maroką, kur jis perkrikštytas į Rif, su maža 
Gibraltaro sąsiaurio pertrauka. Kita virtinė -
Atlaso kalnai, žymiai aukštesnė už Rif ir tęsia
si nuo Maroko vidurio, per Alžyrą iki Tuniso. 

Fez - odų raugykla 

Daina žuvėdrai 
Aš apkabinsiu jūros bangą, 
Kai taškosi sūriais purstais. 
Ji taip grakščiai iš tolių rangos 
Ir man į glėbį nusileis. 

Aš apkabinsiu kopų smėlį 
Su dygiu zundos stiebe/iu. 
Gal rasiu ten ir gintarėlį 
Iš Baltijos gelmių tylių. 

Kaip man žuvėdrą apkabinti, 
Bent prisiliesti prie spamų? 
Gal įsileisti ją į mintį, 
Sukurti dainą dovanų? 

Taip gimė žodžiai jūros mėliui, 
Dangaus žydrynei virš bangų. 
Pažvelk, žuvėdra - gintarėlis! 

Tikiu - ir man, ir tau smagu. 

Kvepia Lietuva 
Kvepia duona, apynėlio spurga, 
Koks žolės kvepėjimas saldus! 
Kvepia krantas, kai upelis gurga, 
Jiarva blindės kvepiantis medus. 

Viskas kvepia: debesys ir rūkas, 

Nuo Ceutos iki Fez važiavome geru keliu (ne 
d~obėtas, bet vingiuotas horizontaliai ir, jei 
taip galima išsireikšti, vertikaliai). Vairuotojas 
nematė reikalo sulėtinti greitį posūkiuose, tai 
daug kam įvarė baimės. Bet atvažiavome į Fez 
laimingai. 

Fez yra trečias didžiausias Maroko mies
tas, ilgą laiką - nuo pat įkūrimo 789 m. iki 
prancūzų protektorato įvedimo 1912m. - bu
vęs Maroko sostine, todėl ir išlaikė titulą "Ka
rališkas miestas". Jo aukšta gynybos siena ap
juostas senamiestis, Fes el Bali arba medina 
(žodis medina reiškia miestą, bet dabar naudo
jamas kalbant tik apie senamiestį) yra didžiau
sia pasaulyje pėsčiųjų ir asilų (carfree) zona. 
Gal taip ir nemandagiai skamba, tačiau teisybė 
- jame gali vaikščioti tik pėstieji, o naštas ne
šioja ar vežioja asiliukai ir žmonės. 

Fez senamiestyjeAl-Karaouine universite
tas įsteigtas 1947 m., bet Al-Karaouine mad
rasah, arba Islamo religinio lavinimo mokykla 
prie n;iečetės (išduodanti baigimo diplomus) 
gyvuoja be pertraukos nuo 859 m. Ją lankė vi
duramžių mokslininkai, filosofai, kaip Averoe 
(1126-1198), popiežius Silvestras 11 (945-999-
1003). Universitetas dar ir dabar yra laikomas 
svarbiausiu dvasiniu ir mokslo centru Islamo 
pasaulyje. Mūsų europietiško tipo viešbutis 
"Menzeh" pastatytas už senamiesčio ribų, bet 
netoliese radom McDonald's restoraną. Jei 
kartais būtų užsinorėję "nostalgijos užkandžio", 
tai ten galėjome gauti "kbyr-mek". 

(Bus daugiau) 
Ntrs. autoriaus 

Skruzdėlynas miško tankmėje. 
Kaip paglostyt kvapnų pienės pūką? 
Tik paliesi - jis nuskris, deja. 

Ak, kaip kvepia Lietuva manoji, 
Kai alyvos žydi, jazminai. 
Kvepia žodžiai, jeigu juos dainuoji, 
O gal tu visai kitaip manai? 

Pasidžiauki upėm, ežerėliais, 
Kad suprastum - Lietuva brangi: 
Čia išgirsi giedant volungėlę, 
Čia Tėvynės meilė įsižiebs širdy. 

Bobų vasara 
Nulaižė saulė šalną sidabrinę, 

Ryškia ugnim užsiplieskė klevai, 
Tai bobų vasara mums neša žinią, 
Kad, rudenėli, vėl atkeliavai. 

Vorai tarp smilgų numezgė ažūrą, 
Sudrisko jis ir sklando jau ore, 
Tai bobų vasara šiltai vis žiūri, 
Saulėlydžiai vis meldžias vakare, 

Kad rytmetį be vėjo saulė kiltų, 
Lydėtų gervių vėrinius ramiai. 
O bobų vasara! Tik nenuvilki, 
Lai šalnoje nebąla smilkiniai. 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
V Tarptautinis Mykolo 

Oginskio festivalis prasidėjo 
rugpjūčio 28 dieną Plungėje. 
Pirmos dienos vakarą M. 
Oginskio dvaro žirgyne skam
bėjo Ludwig van Beethove
no Devintoji simfonija. Ją at
liko Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, vadovauja
mas prof. Juozo Domarko, 
solistai Asta Krikščiūnaitė, 
Rita Novikaitė, Merūnas Vi
tulskis ir Liudas Mikalaus
kas bei Kauno valstybinis 
choras. Festivalyje buvo su
planuoti keli garsių grupių 
koncertai. Rugsėjo 5 dieną 
koncertavo svečiai iš Latvi
jos - kamerinio orkestro 
"Sinfonietta Ryga" ir alti
ninkas Maksim Rysanovas. 

Lietuvos jaunimo orkest
rų iškilmingas koncertas, 
skirta,,s Mikalojaus Konstan
tino Ciurlionio gimimo 135-
mečiui įvyko rugsėjo 11 die
ną. Būsimasis dailininkas ir 
kompozitorius Plungėje mo
kėsi ir grojo grafo M. Ogins
kio suburtame orkestre. Pro
&iniame koncerte dalyvavo 
Zemaitijos muzikos ir meno 
mokyklų jungtinis styginių 
orkestras su programa Ru
dens akvarelė MK Čiurlioniui, 
taip pat M. Oginskio festiva
lio simfoninis orkestras, ku
riam dirigavo Stasys Domar
kas ir Modestas Barkauskas. 
Rugsėjo 15 dieną Plungėje 
viešėjo Lietuvos kamerinis 
orkestras ir smuikininkas 
Sergej Krylovas. M. Ogins
kio tarptautinį festivalį lydi 
mokslinės konferencijos ir 
dailės parodos iš Lenki]. os 

v ' 
Vokietijos bei Zemaičių dai-
lės muziejų rinkinių. 

Vili Pasaulinėje geogra
fijos olimpiadoje, vykusioje 
Taipei mieste (Taiwan), lie
tuviai moksleiviai pelnė vie
ną aukso ir vieną sidabro 
medalį. Auksą laimėjo Vil
niaus licėjaus mokinys Ado
mas Pilinkus, o sidabrą -
Vilkaviškio "Aušros" gimnazi
jos mokinys Rokas Danilevi
čius. Olimpiadoje dalyvavo 
daugiau kaip 100 dalyvių iš 
27 valstybių. Pasaulinės geo
grafijos olimpiados vyksta 
kas dveji metai, lietuviai 
moksleiviai joje dalyvauja 
jau ketvirtą kartą. 

Tamara Kalibataitė, vie
na žymiausių Lietuvos cho
reo grafi ų, liaudies šokėjų, 
mirė rugsėjo 2 dieną Viniuje, 
eidama 84-uosius savo gyve
nimo metus. Kompozito
riaus Jono Švedo ir choreo
grafo Juozo Lingio mokinė 
buvo ilgametė valstybinio 
dainų ir šokių ansamblio 
"Lietuva" solistė, Vilniaus 
universiteto dainų ir šokių 
ansamblio šokių grupės va
dovė, taip pat Pasaulio lietu
vių dainų šv~ntės Ansamblių 
vakaro bei Sokių dienos ba
letmeisterė. Su ansambliais 
gastroliavo Europoje, Azijo
je ir Australijoje. 

Choreografė T. Kalibatai
tė visą savo gyvenimą skyrė 

liaudies šokiui. Ji yra sukū
rusi kelias dešimtis šokių, 
kurių žinomiausi Parovėjos 
suktinė, Rolenderis, Leliūnų 
kadrilis, Joninių burtai. Šie 
šokiai yra įvertinti aštuo
niomis Kultūros ministerijos 
choreografijos premijomis, 
o visa jos kūryba - Juozo 
Lingio premija. Už kūrybinę 
veiklą T. Kalibataitė apdova
nota LDK Gedimino ordinu. 

Juozo Miltinio dramos 
teatras Panevėžyje planuoja 
naujojo sezono metu žiūro
vams parodyti tris premje
ras. Rugsėjo 18-19 d.d. sce
nos šviesas išvys Sauliaus 
Varno režisuota premjera 
Kai mes mirę būsime, pagal 
Henriko Ibseno pjesę. Vė
liau seks Ramučio Rimeikio 
režisuota Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės romano Ad Ast
ra inscenizacija, rašytojos 
150-ųjų gimimo metinių pa
minėjimui. Dar viena prem
jera šiuo metu lieka neįvar
dinta. 

Panevėžio dramos teatras 
spalio mėnesį ketina tradi
ciškai surengti Baltijos vals
tybių teatrų festivalį. Laiki
nasis teatro vadovas Vaido
tas Rutkauskas, vertindamas 
praėjusį sezoną, sakė, kad 
finansiškai jis buvo neblo
gas, bet teatras neteko dvie
jų svarbių aktorių - Rimanto 
Jovo ir Rimanto Paziko ir 
dėl to turėjo keisti teatro re
pertuarą. Naująjį sezoną 

teatras pasitiks atsinaujinęs, 
nes remonto darbai jau bai
gėsi - atnaujinta Mažoji salė 
ir teatro priešsalis, įdiegta 
nauja šildymo bei ventiliaci
jos sistema. 

Šiaulių konservatorija 
naujuosius mokslo metus 
l?asitiko su nauju vardu -
Siaulių Sauliaus Sondeckio 
konservatorija. Taigi, dabar 
visos Lietuvos konservatori
jos turi žymių muzikų var
dus. S. Sondeckio vardas 
konsevatorijai suteiktas ne 
atsitiktinai. Šiaulių miesto 
garbės pilietis S. Sondeckis 
yra kilęs iš Šiaulių. 1939 me
tais, perkėlus iš Klaipėdos į 
Siaulius muzikos mokyklą, 
jis čia kelerius metus mokėsi 
muzikos. 

Saulius Sondeckis per 40 
veiklos metų su savo vado
vaujamais orkestrais sukau
pė didžiulę visų laikotarpių 

ir stilių kūrinių repertuarą, 
įrašė daug plokštelių. 1960 
metais įsteigė Lietuvos ka
merinį orkestrą, garsinusį 
Lietuvos vardą visame pa
saulyje. 1988 metais įsteigė 
orkestrą "Camerata Sankt 
Peterburg", kuris tapo ofi
cialiu Ermitažo muziejaus 
orkestru. S. Sondeckis apdo
vanotas DLK Gedimino or
dinu, Vilniaus miesto Žygi
manto Augusto medaliu, 
Austrijos, Estijos, Lenkijos 
apdovanojimais, yra Lietu
vos muzikos ir teatro aka
demijos bei Šiaulių universi
teto garbės daktaras. GK 
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1-877-525- i www.rpcul.com 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka fJĮ11'41 

TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienų ... „ .............. 1.25% 
180-364 dienų ............... 1.25% 
1 metų .............................. 1.25% 
2 metų .............................. 1.50% 
3 metų .............................. 1.75% 
4 metų .............................. 2.00% 
5 metų ............................... 2.50% 

Taupomoji sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

Amerikos dolerių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metų term. ind. 

1.50% 

0.25% 

0.25% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.30% 
1 metų ................................ 1.50o/o 
2 metų ................................ 2.00% 
3 metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAa1Yiras. kin1antis .••..••....•• 2.00% 
RRSPirRRIF atviras, kin1antis„. 1.50% 
1 metų .............................. 1.75% 
2 metų .............................. 2.25% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų ... „„ ....... „„ ....... „„. 2.75% 

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

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo 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 
Sekmadienia is 9:00 -1 2:~0 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.25% 

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKOIAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

l metų ......................................... 3.25% 
2 metų ........................................ 3.55% 
3metų ....... „ ••• „ ••••.•••• „ ••• „ ••••.•••• „ 4.00% 
4metų ......................................... 4.55% 
5 metų ......................................... 4.80% 

Su kin1ančiu nuošimčiu 
1, 2,3metų ....................... 3.50% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu.................. 3.75% 

• 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 
sąiiningas patarnavimas 

PRANEŠAME, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. 7:45 v.v. 
Prisikėlimo parapijos patalpose, 

1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1 įvyks 

SVARBUS PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVO NARIŲ SUSIRINKIMAS. 

Narių registracija prasidės 7:00 v.v. 
Registracijai prašome atsinešti sąskaitos knygelę. 

Vyks valdybos rinkimai - bus renkami keturi valdybos nariai 
ir patvirtinami nauji kredito kooperatyvo įstatai. 

Narius prašome pateikti kandidatų nominacijas iki 
š.m. rugsėjo 16d., 12:00 val. vidurdienio, 

adresu 3 Resurrection Road, Toronto, Ontario M9A 5G1 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONINO & HKATINO 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠALDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareokal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

@RTODONTĖ 
l ',."-,u:n Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0 .S., M.Sc., Ortho. Dip„ FRCO (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos "/'A RAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Kaip išsaugoti valstybę? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

To hipnotizuojančio Stali
no žvilgsnio neatlaikė ir kitas 
Amerikos prezidentas H. 'Ilu
man Potsdam.o konferencijo
je. Ir W. Churchill, ir F.D. 
Roosevelt, ir H.Thunan atida
vė Rusijai net ir tai, kas jiems 
patiems niekada nepriklausė. 
Todėl šiandien nėra pagrindo 
stebėtis, kad po teheranų, jal
tų, potsdamų ir niurnbergų 
Vakarų žmonės, išprievartauti 
savo vadų ir sovietinio komu
nizmo, iki šiol gyvena tokia
me pasaulyje, kuriam.e viešpa
tauja nugalėtojų moralė ir 
dvejopo reiškinių vertinimo 
standartai- Jupiterio ir jaučio 
teisė, pagal kurią - tiesa yra 
tai, kur yra jėga. (O. Voverie
nė Naujas žvilgsnis į Niumber
go procesą. Tun pat). 

Dr. Leonidas Donskis, 
pasidairęs nuo aukštų Euro
pos bokštų, savo straipsnyje 
cituoja Lenino pranašystę, 
"kad jiems (Rusijai) naudingi 
idiotai (Vakarai) patys nuvys 
sau virvę, kuria ir bus pakarti" 
(Leonidas Donskis Ar Rusija 
pakirs ES ir NATO eilių solida
rumą? Thn pat). 

Dabar ta pranašystė jau 
pradeda vykti. Kaip plačiai 
informavo mūsų spauda, 
Prancūzija Rusijai parduoda 
strateginę puolamąją ginkluo
tę, kartu su 4 laivais "Mistral", 
gelbėdama bankrotuoj ančias 
laivų statyklas ir "sykiu siek
dama atimti strateginės part
nerystės su Rusija monopoliją 
iš Vokietijos, taip pat ES ir 
NATO narės" {L. Donskis. 
Thn pat). 

Tuigi Prancūzija ėmė mo
dernizuoti vienos iš dviejų 
XXI š. galingiausių valstybių 
ginkluotę. "Kas tai, - klausia 
straipsnio autorius - beproty
bė ar išdavystė? Juk ES ir NA
TO narių solidarumo pakirti
mas ir visko pervedimas i dvi
šalius valstybių santykius ir 
yra didžioji Rusijos siekiamy
bė" {L. Donskis. Ten pat). 

Filosofui kol kas nelabai 
aišku: ar tai prancūziškasis iš
skirtinumo siekis, ar tai jau 
atviras tarnavimas Rusijai, 
stiprinant jos karinę galybę 
(prieš Ameriką!). Rašytojui J. 
Mikelinskui - aišku: tai Stali
no dvasios paralyžiuojanti įta
ka prancūzams. 

O Rusija, praturtėjusi iš 
dujų ir naftos eksporto, tas lė
šas naudoja ne savo badmi
riaujančių žmonių gerovės kė
limui, o moderniai ginkluotei 
iš Izraelio, Olandijos, Prancū
zijos ir kitų NATO šalių pirkti. 
Vadinasi, Vakarai vardan savo 
trumpalaikių tikslų ir ekono
minės naudos ginkluoja Ru
siją jos galimam konfliktui su 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ellans) 
SBvin lnkBs J u rgis Kulle§lu s 

Amerika ir NATO rytoj, o 
šiandien - su Gruzija, Moldo
va, kas žino, gal ir su Baltijos 
šalimis. 

Vokietija, paralyžiuota so
cializmo ir šrioderizmo, jau 
seniai tapo istorine Rusijos ir 
jos imperinės politikos ištiki
miausia rėmėja. Apie tai labai 
įtikinam.ai rašė politologas an
tikomunistas Vilius Bražėnas 
savo straipsnyje Kodėl nežy
giavo vokiečiai (Lietuvos ai
das. - 2010, geg. 29, p. 1,3). Iš 
čia ir skubi Vokietijos ekono
minė parama komunistinės 
ideologijos "suvirškintai" Grai
kijai. Akivaizdu, kad Vokietija 
ir Prancūzija rimto ir sunkiai 
išvengiam.o Rusijos ir Ameri
kos politinio konflikto atveju, 
liks Rusijos įtakos zonoje, per 
daug įklimpusios ekonominės 
naudos išskaičiavimuose ir su
pančiotos ekonominio "dviša
lių sutarčių" voratinklio. 

Mums belieka tik pasi
džiaugti ir padėkoti Dievui, 
kad dvidešimt metų turėjome 
sąlyginę ramybę dėl pavojų iš 
išorės ir galėjome ją panaudo
ti tam, kad, kaip rašo L. Dons
kis, "mūsų valstybė atsistotų 
ant kojų ir mes galėtume kurti 
savo ateitį patys". {Ten pat). 
Taip pat reikėtų ne burnoti 
dėl materialinių skriaudų, o 
padėkoti mūsų Prezidentei, 
Seimo pirmininkei ir Premje
rui už pasiaukojimą, atsisa
kius asmeninių ambicijų, sie
kiant išlaikyti mūsų valstybę 
stabilią, po socialdemokratų 
savo klanui surengtos tautie
čių skurdo sąskaita "puotos 
maro metu", kai po jų valdy
mo, jie patys, jų marčios ir 
žentai gerokai praturtėję, pa
liko valstybę ant finansinės 
bedugnės krašto, ištuštinę 
valstybės iždą iki paskutinio 
cento, ir dar ją beviltiškai pra
skolinę. 

Kai kyla pavojus pačiam 
"Europos sąjungos projektui, 
NATO ir atlantizmui - pa
tiems moderniųjų Vakarų sau
gumo pamatams" (L. Dons
kis. Thn pat) mums reikia ge
rai pagalvoti, kaip išsaugoti 
mūsų valstybę. 

Laimėjus Ukrainoje pro
rusiškoms jėgoms, ir Rusijai, 
jau baigiant per trumpą laiką 
Ukrainą "suvirškinti", geopo
litinė situacija Europos Ry
tuose vėl kardinaliai keičiasi. 
Neabejotinai, visas dabartinis 
Rusijos militaristinis pajėgu
mas ir jėgos struktūros, kurios 
buvo ruošiamos Rusijos karui 
su Ukraina Kryme, apie ką 
garsiai buvo prašnekęs vienas 
talentingiausių Rusijos žval
gybininkų Antanas Surikovas 
(1961-2009) ir dėl to praeitų 
metų lapkritį, buvo nužudy
tas, bus dabar permesti Gru
zijos užkariavimui. Jo duome
nimis, " ... praėjusią vasarą ka
ras Gruzijoje vėl neprasidėjo 
tik todėl, kad JAV viceprezi
dentas Joe Biden pranešė 
apie ryžtingą JAV poziciją, 
kuri išgąsdino Kremlių" (Ri
ma Krupenkovaitė. Kas Rusi
joje įtakingiausias? 11 Lietuvos 
žinios. - 2010, birž. 3, p.7) 

Toks chaosas ir išglebi
mas, kokį dabar matome sei
me, diskredituojantis ne tik 
seimą, bet ir visą mūsų vals
tybę pasaulio akyse, kai mė
nesių mėnesiais seimas murk
dosi dviejų chuliganų nešva
rių marškinių skalbime, ko
misijose ir diskusijose, de
monstruodamas visišką seimo 
bejėgiškumą ir gėdingą be
dantystę, o borisoviniai-us
paskiniai ir tomaševskiniai 
politiniai šeškai smardina visą 
Europą šmeižtais prieš Lietu
vą, ir niekas tai nedrįsta įvar
dinti, kaip valstybės interesų 
išdavystę, ilgiau tęstis negali. 
Akivaizdu, kad tokio bedan
čio seimo mums nereikia. Ir 
tai juk ne tik šio seimo kaden
cijos valdančiosios daugumos 
bėda, bet ir visų iki šiol buvu
sių seimų. Matyt, kad iki par
lamentinės demokratijos dar 
nesame pribrendę. Tui gal, jos 
dar ir nereikia? Gal žymiai 
tikslingiau būtų įvesti prezi
dentinį valdymą, pataisius 
Konstituciją referendumu? 

Viltingai nuteikė Prezi
dentės atgaivintas, buvęs po
puliarus Lietuvoje pirmuoju 
atkurtos nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmečiu, politinis 
"3 plius 5: Baltijos jūros vals
tybių bendradarbiavimo" pro
jektas. 

Jo strateginės kryptys: 
energetikos ir transporto 
jungtys, žmonių ryšiai ir ap
linkosaugos plėtra - dabar 
Lietuvai pačios aktualiausios. 
Patraukliai atrodo ir VIL
NIAUS DEKLARACIJĄ ku
rioje, pagal projektą "3 plius 
5" (Lietuva, L~tvija, Estija 
plius Suomija, Svedija, Nor
vegija, Danija ir Islandija) iki 
2020 metų "įsipareigojama 
gerinti Baltijos jūros ekologi
nę būklę, siekti pažangos ska
tinant investicijas, įjungti 
energetikos rinką, plačiau 
vartoti atsinaujinančius ener
gijos išteklius, veiksmingai 
spręsti nedarbo, socialinės at
skirties ir nelygybės darbo 
rinkoje problemas" (Roberta 
Tracevičiūtė. Ateities vizijos 
reikalauja susitelkti 11 Lietuvos 
žinios. - 2010, birž. 3, p. 2). 

Viltingas mūsų politikos 
posūkis skatina pirmiausia 
išravėti piktžoles iš seimo, su
tvarkant jo statutą ir įstaty
mus taip, kad žmonės, sėdin
tys aukštam.e stikliniam.e ak
variume, į kuriuos žiūrima per 
padidinamąjį stiklą, elgtųsi 
taip, kaip dera tokio rango 
pareigūnams; nediskredituo
tų ir šios institucijos, ir visos 
Lietuvos pasaulio akyse, ne
ardytų mūsų valstybingumo 
pamatų, kaip dabar daro kai 
kurie iš apačios puikiai mato
mi seimūnai, o pažeidę seimo 
orumą ir rimtį seimūnai būtų 
tuojau pat ir negailestingai 
šalinami iš jo, kaip sukėlę 
konfliktines situacijas, truk
dančias seimo darbui. Inteli
gentiškas liberalus ištižimas 
seime ir kitose valdymo insti
tucijose - dabar yra pats pavo
jingiausias piktybinis auglys, 
galintis pražudyti visą mūsų 
valstybę. 



NUOlVIONĖ 

Raudonosios sektos ambicijos 
ANTANINA GARMUTĖ 

Komunizmo šmėkla, klai
džiojusi po Europą praeitą 
šimtmetį, dar nesitraukia iš 
Lietuvos. Kaip chameleonas 
keičia spalvą ir prisitaiko prie 
aplinkos. Pastaruoju metu vi
suomenėje vykstantys keisti 
procesai leidžia manyti, kad ši 
šmėkla kristalizuojasi į religi
nę raudonąją sektą. Su dide
lėm ambicijom ir pretenzi
jom. 

Cunamis kilo rimties ir 
pagarbos aplinkoje, išlydint į 
Anapilį pirmąjį atkurtos Lie
tuvos prezidentą. Santūrų ir 
kantrų žmogų, turėjusį valios 
nueiti su savo tauta. Netapti 
jos priešu. Indiferentišką 
krikščionybei, pagarbų jos 
hierarchams. Kai kurie social
demokratai ir kairuoliškai nu
siteikę žmonės ėmė reikšti pa
sipiktinimą, kad velionies ne
buvo leista pašarvoti didžiau
sioje Lietuvos šventovėje -
Arkikatedroje, kurią jis tikin
tiesiems neva grąžino. (Ma
noma, kad šią šventovę, už
grobtą raudonųjų okupantų, 
Vatikanui pareik.alavus, Lie
tuvai grąžino Gorbačiovas, 
kai dėl to negavo vizito pas 
popiežių.) 

Dabar gi kai kurios pa
maldžios inteligentės Kaune 
aimanavo: "Kristus atleidęs 
greta jo nukryžiuotam pikta
dariui (kuris atgailavo, bet ne 
pomirtinės pagarbos reikala
vo!), o čia taip 'paniekino' 
garsų žmogų" ... Maldininkės 
kažkodėlpamiršo,kodėlKris
tus išvaikė iš šventovės muiti
ninkus ir fariziejus ... Ne savo 
arkliukus primityviai pažaboti 
ėmėsi kai kurie valstybės vei
kėjai, apeliuodami į Bažny
čios hierarchų sąžinę, prikiš
dami neva jų daromas klaidas. 
Negana to, Bažnyčios hierar
chus buvo bandyta priremti 
prie sienos, netgi kreipiantis į 
popiežiaus atstovą. Įvyko ne
girdėtas dalykas: XXI š. ban
dyta nurodinėti Bažnyčiai, -
matyt, pamiršus, jog, Lietuvos 
Bažnyčia yra atskirta nuo vals-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

tybės. Neatsižvelgus ir į tai, 
jog pasikeitė politinė santvar
ka ir jau nebėra Religinių įga
liotinių, kurie okupacijoje įžū
liai tvarkė religinius reikalus, 
kišosi į Bažnyčios gyvenimą. 
Matyt, "įpėdinystės teise" 
raudonieji sektantai panūdo 
revizuoti šventus Bažnyčios 
kanonus, nuvertinti Dekalogą 
ir katalikams šventas dvasines 
vertybes. 

Pernelyg didelės pomirti
nės pagarbos reikalavimas, 
asmens kone sakralizavimas 
kažkuo labai primena komu
nistinių stabų garbinimą, kai 
Rusijoj, Kinijoj, Korėjoj buvo 
statomi jiems mauzoliejai. 
Kaip ir prieš tūkstančius metų 
faraonams - piramidės. Mūsų 
sąlygomis pompastika ir fan
faros liūdną valandą lyg ir ne
siderintų ... 

Lietuviams katalikams ži
nomos ir kitos tradicijos. Kuk
lios ir kilnios. Dar viduramžiais 
aristokratai, didžiūnai savo 
lėšomis statė šventoves, vie
nuolynus, rūpinosi visuome
nės švietimu. Manau, ne vie
nas mindėme slenkstį švento
vės, kurios statytojas, garsios 
giminės atstovas, pageidavo 
būti palaidotas po jo pastaty
tos šventovės slenksčiu. At
gailaudamas už nuodėmes. 

"O tempora, o mores!" 
Kokie laikai ir kokie papro
čiai. Mūsų laikų jaunuolių 
grupė kreipėsi i Bažnyčios va
dovybę dėl tariamos nepagar-

bos a.a. prezidentui, prašy
dami išbraukti juos iš tikin
čiųjų bendruomenės. Kyla 
.klausimas, kokie jie katalikai, 
ar jie jais buvo? Juk norint iš
sibraukti, pirmiausia reikia 
priklausyti ... Žinias.klaida skel
bia apie Bažnyčios vertinimų 
sumažėjimą. Betgi, anot iški
laus publicisto Viliaus Bražė
no, Bažnyčia - ne krepšinio 
komanda ir ne politinė par
tija. 

Beje, laikraščiuose ir to
liau apgailestaujama dėl neva 
per mažo garsaus žmogaus 
pagerbimo. Raudonieji sek
tantai užsimoja aukštai: velio
nis jau lyginamas su šv. Au
gustinu, gyvenusiu ketvirtame 
šimtmetyje po Kristaus. Jiems 
kliūva ir Lietuvos dvasiškijos 
hierarchų veidų išraiška, kuri 
esanti tai sustingusi konse.rva
toriška, tai kubilinė. Ir kokiais 
tik būdais jie nesistengia, išly
dėdami savo garbės pirminin
ką, krauti sau papildomą po
litinį kapitalą! 

Raudonosios sektos am
bicijos sureikšminti laidotu
vių apeigas, be kita ko, turi 
tikslą sumenkinti Bažnyčios 
savarankiškumą ir pažeminti 
Jos autoritetą visuomenės 
akyse. Tučiau esame optimis
tai, ir, kaip sakė romėnai, atei
tis priklauso ryto aušrai. Baž
nyčia buvo, yra ir bus mūsų, 
lietuvių, dvasinė stiprybė -
mūsų egzistencijos kertinis 
akmuo. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mall, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: wnw.pacelawfirm.com El.pa~t a.': laroęrs@'pacelawfian.com 
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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 
54SKAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių ki ntamųjų palūkanų 2.00% 
l metų 1.65% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.55% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.05% 
l metų iškeičiamos 1.40% 

t------------l Neša metines ar sudėtines 

4 metų 2.65% 
5 metų 3.05% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.50% 

"Planas 24" Kasd ien i n i ų 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesn i 

nuošimčia i ir 
nemokami če kių 

patarnavimai 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė L1 A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.40% 
2 metų 1.85% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.80% 
l metų iškeičiamos 1.25% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

t------------1 270- 364 d ienų 

JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.30% 2 metų 

0.50% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamų jų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.75% t-----------f 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.75% 
2.85% 
3.45% 
3.80% 
4.25% 
4.65% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal poreiko lovimą 

t------------1 5 metų 

1.50% 
1.65% 
2.10% 
2.50% 
2.65% 
3.05% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.00% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.50% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 

Visi pateikti nuošimči ai gali 
būti ke ičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

7.0% ir aukščiau www. parama .ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimč ia i. Malonus ir sąžiningas asmenin is patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 
L I ETUVIU KREDITO KOO P ERATYVAS PARAMA 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1f1..U.~ ft~ 
DENTAL ~ , @mOnl 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON LSG lES Mississauga, ON LSN OA5 

'--'-'---___J www.walersidedenlal.ca www.9thlinedental.ca 
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9-0 SPORTAS 
''Formula Drift'' 

leidimas - lietuviui 
Š.m. rugpjūčio 21 d. Auri- trečią. Aurimo pažintis su 

mui "Odi" Bakchis po laimėto "drifting" prasidėjo Adam 
2010 m. "Vegas Pro Am" čem- Motorsport Park Riverside, 
pionato "Las Vegas Motor Kalifornijoje 2009 m. vasarį. 
Speedway" take buvo įteiktas Po maždaug aštuonių mėne
"Formula Drift" profesiona- sių treniruočių su 1989'u 
laus vairuotojo leidimas. Pas- Nissan 240 SX - pirmosios 

kutinis "Vegas Pro Am" tarps
nis įvyko tame pačiame take, 
kurį naudojo ir "Formula 
Drift Pro" čempionato daly
viai. Leidimas Aurimui buvo 
įteiktas ant "Formula Drift" 
pakylos, nepraėjus nė metams 
nuo dalyvavimo oficialiose 
"Drift" varžybose pradžios. 
Pietų Kalifornijoje, Los An
geles gyvenantis Aurimas au
tosportu užsiima jau keletas 
metų. Kartu su žmona Amy 
jie sėkmingai dalyvauja mėgė
jiškose autolenktynių varžy
bose, kuriose pasiekta taip 
pat ne viena pergalė. 

Aurimas "Vegas Pro Am" 
varžybose laimėjo du tarps
nius ir rugpjūčio 21 d. užbaigė 

v 

varžybos. Su nepakankamai 
paruoštu automobiliu Auri
mas baigė antras Willow 
Springs tarptautiniame take 
"Top Drift" varžybų antrame 
tarpsnyje ir pasiekė pergalę 
2010 XDC antro tarpsnio 
varžybose Las Vegas, Neva
doje. 

Rezultatai vargu ar būtų 
pasiekti be paramos, kurią 
2010 m. sezone suteikė 702 
Graphics, Clutch Masters, 
Dstroyr, Godspeed Project, R 
Rated Motorsports ir Turbo
import.com. 2011 m. jo laukia 
"Formula Drift Pro" varžy
bos, kuriose Aurimas pla
nuoja agresyviai varžytis. 

Amy Bakchis 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio rink

tinė įvykdė tai, ko niekas nesi
tikėjo. Fantastišką pasirody
mą Turkijoje vykstančiame 
pasaulio vyrų krepšinio čem
pionate pratęsė Kęstučio 

Kemzūros treniruojama Lie
tuvos rinktinė. Stambui mies
te "Sinan Erdem" arenoje vy
kusiose ketvirtbaigmės rung
tynėse mūsų šalies krepšinin
kai užtikrintai 104:85 nuga
lėjo Argentinos rinktinę ir pir
mą kartą nepriklausomos ša
lies istorijoje iškopė į pasaulio 
pirmenybių pusiaubaigmę. 

Septynias pergales iš tiek pat 
galimų pasiekę lietuviai kovos 
su stipria JAV rinktine. Skai
tant šias žinias jau bus aišku 
ar Lietuvos rinktinė pasitenki
no ketvirta vieta ar bronzos 
medaliu pasaulyje. O gal, lai
mei nusišypsojus, ir ... palau
žus JAV rinktinę, laimės auk
so ar sidabro medalį? 

• Lietuvos futbolo rinkti
nė nulinėmis lygiosiomis su 
Škotijos rinktine pradėjo 2012 
metų Europos čempionato 
atrankos l grupės varžybose. 
Po rungtynių tiek Lietuvos 
rinktinės strategas Raimon
das Žutautas, tiek Škotijos 
rinktinės treneris C. Leveina 
teigė, kad lygiosios - nėra pats 
blogiausias rezultatas. R. Žu
tautas taip pat gyrė savo auk
lėtinius už kovingumą, kurio 
dėka pavyko sustabdyti Škoti
jos futbolininkų puolimą. 

Antrose l grupės atrankos 
rungtynėse Lietuvos futbolo 
rinktinei pavykęs žaidimo pla
nas lėmė pirmąją pergalę su 
Čekijos rinktine. Lietuviai 
Olomouc mieste (Čekija) po 
Darvydo Šerno įvarčio 1:0 pir
mą kartą privertė pasiduoti 
čekų komandą ir su keturiais 
taškais tapo l grupėje pirmau
jančiais kartu su Skotija. 

The Spell of the Yukon 

CAROLINE BATES 

l recently got back from a 
trip to the Yukon and Cali
fornia. The link below will 
take you to an album of my 
Yukon pictures (http://www. 
facebook.com/album. php ?aid 
= 184378&id=503737263&1 
=5eaf18aefc). I'm still organ
izing the California pictures, 
so stay tuned! The Yukon is 
an incredible place. We spent 
a bit of time in Alaska as well, 
which is just as spectacular. 
The trip started out with my 
coworker organizing a 240 km 
bike relay that goes from 
Haines Junction in the Yukon, 
through B.C. and ends in 
Haines, Alaska. It was a 240 
km race and we were a seven
person team. My leg of the 
race was just under 40 km, but 
was mostly downhill ( thank 
goodness!). l spent most of 
the race biking along the 
Chilkat River in Alaska, but l 
was the lucky one that got to 
cross the border on my bike. 
l t was so nice to cruise by a 
line of 30 cars, hop off my 
bike, answer that l didn't have 
more than $10,000 cash on 
me or my bike, and then bike 
on through. Once the race was 
over, everybody enjoyed a 
buffet dinner of halibut chow
der. Almos t everybody in the 
race camped overnight in a 
beautiful grass field in Haines, 
Alaska overlooking the 
mountains and the ocean and 
surrounded by restored cen
tury homes. What a special 
night. 

Initially, we flew into 

• 23-jų metų Justinas Kin
deris iškovojo Kinijoje vyks
tančių 50-ųjų pasaulio šiuolai
kinės penkiakovės pirmeny
bių asmeninių varžybų bron
zos medalį. Be bronzos me
dalio J. Kinderiui kartu su E. 
Krungolcu ir T. Makarovu ati
teko aukso medaliai komandų 
varžybose. Trečiąją vietą miš
rioj e estafetėje užėmė ir bron
zos medalius iškovojo Justinas 
Kinderis ir Donata Rimšaitė. 
Dar vieną sidabro medalį iš
kovojo Donata Rimšaitė, ku
riai tai pirmasis medalis pa
saulio pirmenybėse. VP 

Hiking in the Yukon Territories 

Whitehorse and spent a day 
there enjoying the beautiful 
warm weather and laid-back 
atmosphere of the town as 
well as spelt scones at the 
local bakery, local goods at 
the farmer's market, and the 
incredible friendliness of 
Whitehorse's residents. After 
the race, a few of us contin
ued on to Kluane National 
Park. One of my colleagues 
that l was camping with had 
worked at the Arctic 
Research Institute and so we 
were able to stay there for two 
nights on the shores of beau
tiful Lake Kluane. Our camp
ing happened to coincide with 
the Summer Solstice and so 
we were lucky enough to be 
part of a Summer Solstice 
party on the lake, complete 
with campfire, a pinata full of 
candy, and all the people 
working at the Arctic Research 
Institute. 

While in Kluane National 
Park, we hiked up Sheep 
Mountain on the Bullion 
Plateau trail, which was beau
tiful bu t also thrilling as we 
saw two grizzly bears along 
the way. They went straight 
to our lunch spot five minutes 
after we left, but luckily we 
went further up and had a 
good view of what they were 
doing and where they were 
going. There were five of us, 
we were well prepared with 
bear spray and bear bangers, 
and never were closer than 
200 m from the bears, but 
such encounters make you 
realize how vulnerable a 

• 

human is. On our way back 
down we yelled at the bears 
from below them so theywould 
knowwe were there. When they 
noticed us they barely reacted ... 
just looked at us calmly and 
continued to forage up on the 
mountain. Theywere blond griz
zlies, and looked really healthy 
and beautiful. Nature is so pow
erful! 

After Kluane, a few of us 
continued into Alaska along 
the Alaska Highway, the Top 
of the World Highway, and 
then back into the Yukon 
towards Dawson City. The 
Top of the World Highway 
truly is on the top of a world 
of rolling golden hills that 
leave human civilization 
behind. One of the few habi
tations we encountered along 
the road was a shop owned by 
an old grizzled gold miner 
that had incredible stories to 
tell. Just recently a grizzly 
bear stalking him had gotten 
into his cabin, got stuck in the 
door frame while trying to 
exit, and then paced back and 
forth in front of the cabin 
waiting for the man to leave 
as a tasty dinner. The miner 
showed us pictures of the griz
zly bear after he had shot 
it ... you have to be tough! 
The shop used to be a popu
lar bar during the gold rush 
and you could feel the spirits 
of the many souls that passed 
through there searching for 
fortunes in the Iate 1800's. 

Cont. on p.13 

PEOOS SPEClllLISTllS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KUL O SKAUSMAI 

~ PĖDO KAUSMAI 

• VAIKŲ l E OS 
NESKLANDUMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TA I YMAS RT PEDr lA I 

IND KAI 

LJGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A A TER Ont. TEL. (905 648-9176 
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Jaunimą vienijantis 
šokis ;&f JAU~IMO ZODIS 

LAURA PURANAITĖ 

Dažnas Lietuvoje nelabai 
supranta jaunimo stipriai pa
mėgtą gatvės šokį "Hip 
Hop'ą", tačiau šis šokis gana 
sėkmingai reiškiasi ne tik Lie
tuvoj e žinomuose projektuo
se, tokiuose, kaip "Tu gali šok
ti" (šiais metais būtent "Hip 
Hop'o" šokėjų ten buvo dau
giausia), visuotiniuose talentų 
pasirodymuose "Lietuvos ta
lentai", bet ir tarptautiniuose 
šokių konkursuose Estijoje, 
Lenkijoje, Latvijoje ir kitur. 
Vyresnio amžiaus Vilniaus 
gyventojai kreivai žiūri į ap
smukusiomis kelnėmis vaikš
tantį jaunimą, bet kai pasta
rieji pradeda šokti, dažnas lie
ka apstulbęs. Pamatę neįpras
tai šokantį jaunimą, mies
to svečiai ir gyventojai dažnai 
apjuosia Katedros aikštėje 
vykstančius šokėjų susibū
rimus. 

Gatvės šokis, taip vadina
mas "Hip Hop'as" gimė 

Bronkso rajone, Niujorke. Jį 
galima šokti įvairiais būdais: 
kuriantys čia ir dabar - ren
kasi solo, norintys parodyti 
savo gabumus, bet ne tokie 
drąsus šoka poroje sinchro
nišką šokį . O į dideles grupes 
susitelkę šokėjai visus metus 
ruošia stiprią visų metų "ata
skaitą", kurią pristato įvai
riuose konkursuose bei čem
pionatuose. 

Į Lietuvą "Hip Hop'as" 
atkeliavo jau 1988-aisiais, po 
dešimtmečio atsirado ir pir
mosios šio šokio studijos. 
Anksčiau nelabai propaguo
jamas šokis dabar yra vienas 
populiariausių Lietuvoje. Gat
vės šokio studijų praėjusiais 
metais žymiai padaugėjo, vie
na seniausių jų, prieš 12 metų 
įkurta - "ANT". Šio įdomaus 
pavadinimo studijos vadovas 
- Dainius Žebrauskas - "Hip 
Hop'o" guru vadinamas, 20 
metų šokantis, daugkartinis 
šalies gimnastikos čempionas, 
Lietuvoje pramintas Skruzdė
liuku. Jau 12 metų treniruo
jantis ir jaunus, ir subrendu
sius žmones, Dainius paruošė 
ant pirštų nesuskaičiuojamą 
gausybę grupių: "Flash Girls", 
"Da Cats", "Vanilla Bees", 
"D-Ladies", "Ambitions", 
"A.N. T.Hill", "ANT Eff ect". 
Šiais metais jis išaugino dar 
dvi grupes - mažuosius "Dan
ce Machine" ir naujokus "Tsu
nami". Abi grupės jau šiais 
metais tapo Lietuvos čempio
nėmis ir rudenį keliaus į Vo
kietijoj e vykstantį IDO pa
saulio čempionatą. "Tai buvo 
vienas sėkmingiausių sezonų 
ir visa tai tik jūsų dėka", - taip 
apie praėjusius metus kalba 
Dainius Žebrauskas savo mo
kiniams. 

"ANT" studija, kurioje aš 
šoku, garsėja savo sugebėji-

mais. Visus studijos šokėjus 
gerbia daugelis Lietuvos "Hip 
Hop'o" šokėjų. Be savaime 
suprantamų gatvės šokio užsi
ėmimų ir kitų "Hip Hop'o" 
stilių, studijos šokėjai yra mo
komi klasikos, modernaus šo
kio bei Pietų Amerikos šokių 
pagrindų. Šiais metais prisi
dėjo dar vienas užsiėmimas: 
aktorinis ugdymas. Jame šo
kėjai mokomi atsiskleisti, atsi
palaiduoti bei išreikšti save 
įvairiais originaliais būdais. 

"Kiekvienais metais kaž
kas išeina, ateina nauji žmo
geliukai, bet visada galime se
zono pabaigoje ištarti tuos 
magiškus žodžius: "Mes esa
me šeima. Ir visai nesvarbu, 
kiek laiko praleidote kartu -
mėnesį, pusę metų ar jau visus 
šešerius ... ", - taip toliau dėsto 
savo mintis Skruzdėliukas. 

Tarp šokėjų studijoje ma
tomas žymus amžiaus skirtu
mas: nuo 7 iki 18 metų, tačiau 
jie visi puikiai sutaria ir net 
vieni kitus vadina broliais ir 
seserimis. Žinoma, visi be ga
lo suartėja treniruočių, išvykų 
į čempionatus bei vasaros sto
vyklos metu. "Tai šokis ir vie
nybė", - taip apie studiją kal
ba viena "ANT Effect" gru
pės šokėja. Tikriausiai, jums 
kyla klausimas, kaip mes taip 
suartėjame? Mano manymu, 
šioje studijoje mes lengvai at
sipalaiduojame, kadangi šis 
šokis atskleidžia emocijas, jau
čiamės suprasti ir individualūs, 
priimame svarbią kritiką, kuri 
tik padeda mums žengti tolyn. 
Visi vienas iš kito mokomės ir 
vienas kitam padedam. 

Džiaugsmo emocijos ir pirmoji vieta, po Latvijoje įvykusio 
čempionato "Slampe 2010" 

Grupė "ANT Effect" šokio judesy 

metus. Solo šokis, tai origi
nalus ir visiškai individualus 
savos kūrybos, emocijų ir fan
tazijos derinys. 

Nėra dviejų solo šokėjų, 
kurie šoka visiškai vienodai, 
todėl šokio tobulai nukopijuo
ti neįmanoma. Vieni šokdami 
išreiškia meilę, kiti neigia
mas emocijas, todėl atsiskleis
ti "Hip Hop'e" yra lengva ir 
paprasta, ypač kai esi skatina
mas savo draugų ir artimųjų. 
"Neseniai pradėjau šokti solo, 
todėl palaikymas man ypač 
svarbus", - antrus metus šo
kanti Diana Vereškaitė įveikė 
baimės jausmą padedant 
draugams. 

taip kalbą savo mokiniams 
užbaigia Dainius Žebrauskas. 
Mano manymu, "Hip Hop'ą", 
kaip ir bet kurią kitą meno 
rūšį, geriau suprasite tik tada, 
kai pabandysite. "Hip Hop'as" 
ypač jaunimui padeda atrasti 
save, surasti bendraminčių ir 
prasmingai praleisti laisvalai
kį. Šis šokis jungia įvairius 
žmones, suburia grupes ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pa
saulyje. 

(Laura Puranaitė mokosi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje 10-am skyriuje ir 
šoka populiarioje "Hip Hop" 
stiliaus studijoje "ANT". Da
lyvavo keliuose konkursuose 
ir čempionatuose). 

Grupė "ANT" treniruotės metu 

Daugelis tų, kurie nori 
sieti ateitį su šokiu, renkasi 
solo šokį. Zinoma, tam reikia 
daug drąsos ir fantazijos, nes 
solo šokėjai dažniausiai kuria 
šokį čia ir dabar. Solo šokis -
geriausiai išreiškia "Hip Ho
p'o" esmę. "Šokant gali paro
dyti viską, ką sugebi, atskleisti 
įvairiausias mintis, reikia tik 
justi muziką", - taip kalba 15-
tė Kamilė Karpalovaitė, "Hip 
Hop'ą" šokanti jau keturis 

"Skleiskite meilę aplink ir 
saugokit save. Peace!: )", - (Ntrs. L. Puranaitės) 

DĖMESIO 
gimnazistams! 

TRŪKSTA 
"Community Service" 

valandų? 

Laisvai skaitote 
lietuviškai? 

Mėgstate knygas? 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
BIBLIOTEKAI 

REIKIA 

PAGALBOS 

Skambinti RAMŪNEI 

905-275-4672 

The Spell of the Yukon 
Cont. from p. 12 

I'm convinced that the border cross
ing back into Canada along the Top of 
the World Highway is the most spectac
ular border crossing that exists in the 
country. I'm sure it's also the most 
remote. 

Dawson City was our next stop. This 
was once a booming town during the 
gold rush that was called "The Paris of 
the North". A biography that l read 
describes the society and elaborate balls 
that existed during the 1890's and early 
1900's as incredibly sophisticated, with 
gowns ordered from Paris boutiques and 
minuets that lasted through the night. lf 
only we could go back in time. Dawson 
is now mainly a tourist hot spot but it 

somehow still emits the energy of its 
past. We visited Robert Service's cabin, 
the famous poet who was able to best 
capture the spirit of the Yukon and the 
goldrush in his writing, although he 
worked as a banker. 

The local antique shop was full of 
treasures from the goldrush, from first 
edition newspapers and books to rusting 
gold panning tools and animal hides. We 
then headed to Tombstone Park along 
the Dempster Highway, which goes all 
the way to Inuvik in the N orth West 
Territories. As you enter onto the high
way the signs tell you to have two spare 
tires and plenty of extra gas as services 
are very sparse. We expected to see 
nobody on the highway but surprisingly 
were passed by a number of semi's that 

were likely on their way north to service 
the oilfields. A bit sad to see these trucks 
on sucha remote highway, but some
thing had to pay for the road l suppose ... 

The Tombstones were stunning. The 
two hikes we did there beckoned one to 
stay and explore the mountains for 
weeks. But we only had a day. Being in a 
such spectacular scenery cleanses one's 
spirit and body. But we had to make our 
way back to Whitehorse. 

For our last night in the Yukon we 
camped at the Robert Service Camp
ground along the Yukon River and then 
spent a relaxing day in Whitehorse 
before flying back to the busy city. 
Paradise can't last forever. 

lf you're thinking of visiting the 
Yukon, l can think of no other place 
that will rejuvenate you, ground you, 
and inspire you. l am truly under The 
Spell of the Yukon. 
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AtA 

JADVYGAI DAMUŠIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

jos dukrai ambasadorei GINTEI DAMUŠYTEI, 

šeimai bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

KLB krašto valdyba 

BUVUSIAM KLB TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBOS NARIUI 

AtA 

KAZIMIERUI PAJAUJUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrai su šeima, 

sūnums bei visiems giminėms ir artimiesiems -

KLB Toronto apylinkės valdyba 

EILIUOTAS ATSI AUKIMAS 

Padėkite Slaugos namams 
Lietuvių "Labdaran - slaugos nama4 
Nebuvo pastatyti, kad stovėtų laikinai. 
Jie turi būti prižiūrėti ir palikti saviems, 
Be jūsų paramos jie gali tekti svetimiems. 
Raginame į "Labdarąn nariais įsira.fyti. 
Kar reikia prisidėti - prt.Uome neatsisakyti. 
Nepagailėldt dosnios rankos ir atjaučiančios lirtlies, 
Ultai prašome padėti - nestebėt tik i.f lalia. 
Nebūsim visada jauni ir tvirti kaip qfuolai. 
''Labdara" gali tapti ir mūsų ateities namai. 
Lietuvilli juos pastatė ir reikia remti, kol esame sveiki, 
Kad senatvei atkeliavus galėtume priglausti galvq ten visi. 

GRAŽINA STAUSKIENĖ,'Ibronto 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

.KEIJONIŲ DRAUDIMĄ parūpjma keliaujantiems i ufaieDį ir at
")'btantiems i Kanadą. Skambinti Mariui Ruinui teL 416 588-2808 
at. 26 dienos metu. 

AUKOJO 
Tmids ~IBURIAMS 

$130 - E. Stankevičius; 
$110 - G. Stonkus; $100 -
preL E. Putrimas; $80 - '[ Po
vilauskas; SSO - A. žebertavi
čius, R. Miškinis, R. Dunphy, 
J. Valas; $30 - V. Baršauskas, 
R.A. Čygas, G. Sendžikas, D. 
Giedriūnas, A. Vitkevičius, E. 
Narbutytė; $25 - H. Vaitaitis; 
$20-l. Repšys, U. Šiaučiūnas, 
L. Šipelis; $10 - P. Mikalaus
kas, J. Vaičys, G . .Kalinauskas, 
A. Lemežys, A. Leiberis. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $200 - A. Raulinaitis; 
$140 - E. Jasin, C. Rūkas, 
Pace Law Firm, A. Vitkus; 
$120- G. Rodke, V. Mažeika; 
$110 - S. Šimoliūnas, A. 
Leiberis; $100 - K. Kudirka, 
M. Radžiūnas, I. Ehlers, L. 
Ehlers, dr. A. Šidlauskas, P. 
Girdžius, O. Skėrius; $90 -A. 
Žebertavičius, E. Petrus, R. 
Vaichaitis, A. Mankus, P. 
Pranckevičius, l. Kymantas, 
A. Gaputis, dr. R. Karka, E. 
Josiukas, S. Barškėtis, A. Su
deikis, M. Valadka, G. Ston
kus. 

Nuoširdus ačiū už parainą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą prideda ir 
auką. 

PROF. ALFONSAS VAIŠVILA 
rengia spaudai dviejq tomq 
studiją "Siluvos regiono dvarai 
XVl-XX a." Visos, kDrie pWtq 
turėti kokios nors intonnad
jos, susijusios su •ia tema, ma
loniai biečiu at1iliepti. Infor
macija bus panaudota minėta· 
me leidinyje. Už suteiktas ži. 
nias iš anksto dėkoju. Su pa· 
garba prof. Alfonsas VaišTIJa. 
Prašom pranešti fellliau nuro
dytu adresu: eL-paštas tA@ 
mrggj eq. mob.teL 011370-614-
61193. 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 50 l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jii.sų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviiĮ organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

(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 St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

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 

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

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

~<ES'''\ l ~l J.\ S 
Afff s~rUDIO 

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

konsultacijos 
+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

~W~\I~ 

DENT.A..L C:.A..R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. rugsėjo 8, 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU i Vilnių 
201 o m. rugsėio 8, 22 d.d. 

Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

s3,~ųo: is valid o~~~.~.e:r;~~~Pysanka" head :a:g· 
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··LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ 
ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 26, sekmadienį 

• 3 v.p.p. eisena a.a. kun. Petro Ažubalio ir a.a. Jono Govėdo 
kapaviečių link ir iškilmingos Mišios. 

• 5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje. 

•Vaišių metu - minimos ilgamečio klebono a.a. kun. Petro Ažubalio 
mirties X.XX metinės ir parapijos choro vadovo/vargonininko 
a.a. muz. Jono Govėdo mirties V metinės. 

• Meninė programa. 
Bi lietus į vaišes galima užsisakyti pas Birutę Jurienę tel. 905-275-8034, 

el.paštas: birutejuras@rogers.com 
Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA 

i SKAUTŲ VEIKLA i 
• Naujas veiklos sezonas 

prasideda šeštadienį, rugsėjo 
25, po lietuviškos mokyklos pa
mokų Our Lady of Peace (70 
Mattice Ave., Etobicoke) mo
kyklos sporto salėje. Bus iškil
minga atidarymo sueiga ir skau
tų registracija. Po iškilmingos 
sueigos vyks draugovių sueigos. 

AS 

ATEmNINKŲ ZINIOS 

ATEITIES DRA.UGAI -
A'1'ElTININKl/A.IKI 1940m. 'Dli 
pavadinimas naujos knygos, 
kuri šią vasarą buvo išleista 
Lietuvoje Ateitininkijos 100-
mečiui pažymėti. Knygos au
torių, dr. Kęstutį Skrupskelį 
išgirsime 'Ibronto ir Hamiltono 
ateitininkų rengiamoje šven
tėje spalio 2, šeštadienį, Prisi
kėlimo parapijos patalpose 
Turonte. Šventę pradėsime 4 
v.p.p. Mišiomis. Po to bus foto 
paroda, paskaita ir iškilminga 
vakarienė. Bilietus ($50 asme
niui) galim.a įsigyti sekmadie
niais po Mišių 'lbronto Prisikė
limo parapijoje, arba skambi
nant Eugenijui Krikščiūnui tel. 
416-225-4385. Hamiltone - po 
Mišių Aušros Vartų Marijos 
Earapijoje, arba skambinant 
Zibutei 905-928-7464 (el.paš
tas: zibute53@hotmail.com). 

l TRUMPAI l 
Ką prarandame: 
skaičiai ir faktai (pagal 

National Geographk Joumal) 

• Spėjama, kad tirpsta 9 iš 
dešimties ledynų. Iki 2050 m. 
gali išnykti apie 75% ŠVeicari
jos Alpių ledynų. 

• Nuo XX š. ~ojo dešimt
mečio pabaigos buvo sunaikin
tas tropinių atogrąžų miškų 
plotas, didesnis už ES teritoriją. 
Kas 3-4 metus sunaikinami šio 
miško plotai prilygsta Prancū
zijos teritorijai. 

• Iki 2025 m. apie 1.8 bln. 
žmonių žemėje gyvens vietovė
se, kuriose stigs vandens. 

• Vandens čiaupas, varvi
nantis 1 lašą per sekundę, per 
dieną išeikvoja 25 litrus van
dens. Per metus - 9,000 litrų 
vandens. 

• Plastikas ir jo gaminiai 
žemėje suyra per 500 metų. 
Stiklas niekada nesusidėvi ir 
gali būti perdirbamas tūks
tančius kartų, nė trupučio ne
pakenkiant kokybei. 

• Kiekviena tona perdirb
tų popieriaus atliekų išsaugo 
17medžių. 

• 1 litras naftos (benzino) 
gali užteršti 2 milijonus litrų 
vandens. 

l . 

/ 

RINKIMAI Į 
KLB Toronto apylinkės tarybą 
įvyks rugsėjo 19, sekmadienį: 

Lietuvių Namuose - nuo 10.30 v.r. - 1.30 v.p.p. 
Prisikėl imo parapijoje - nuo 9 v.r. - 1.30 v.p.p. 
Anapilio parapijoje - nuo 1 O v.r. - 12.30 v.p.p. 
Išganytojo parapijoje - nuo 9 v.r. - 10.30 v.r. 

IŠANKSTINIAI BALSAVIMAI jvyks rugsėjo 16, ketvirtadienj, 
Prisikėlimo parapijoje nuo 5 v.v. - 7 v.v. 

Rinkiminė komisija kviečia visus lietuvius 
balsuoti ir išrinkti veiklią tarybą; taipgi primena, kad 

kandidatai turi būti susimokėję solidarumo įnašą. lnf. 

TORONTO KULTŪRINIO MENO 
IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

v 

"A T Z A L Y N A S" 
PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ ir 
KVIEČIA NAUJUS NARIUS 

Ruošiamės ypatingai paminėti "Atžalyno" 40-metį 2011 metais 

Repeticijos vyksta Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St.W. 

VAIKUČIAI: nuo 7 m. iki 15 m. - 6 v.v., pirmadieniais; 
STUDENTAI: nuo16 m. iki 30 m. - 6 v.v., sekmadieniais, 

spalio mėnesį; 
VYRESNIEMS: nuo 30 m. amžiaus - 7 v.v., pirmadieniais; 

"TARP KITKO" šokių grupė (tik poromis) -
7 v.v., sekmadieniais. 

IEŠKOME ŠOKĖJŲ (NAUJŲ IR JAU ŠOKUSIŲ), 
MUZIKANTŲ, DAINININKŲ! 

Dėl informacijos skambinti: Birutei 905 271-1640 
arba rašyti el. paštu: inf'ormation@atzalynas.ca 

www.atzalynas.ca 

www.NerasEnterprises.com 

Neras 
Enterprises 
Granite or Marble Counter 
Fabricated & lnstalled in 

~ Hrs. or Less 

OOo©~ 

905.424.1133 

Ieško padėjėjų 
FIRMA, užsiimanti 

marmurinių/granitinių 
stalviršių instaliacija, 
PASTOVIAM DARBUI 

ieško meistro padėjėjų. 

Norintys gauti daugiau 
informacijos, prašomi 

skambinti NIKUI 

tel. 905.424. 1133 
arba apsilankyti 

internetiniu adresu 
www.NerasEnterprises.com 

ATLIEKAME visus 'Vidaus ir iiorės remonto darbus. Daiome, 
dedame grindis, plytelei. Mūrininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 272-2016 arba 647 400-1153 (cell). 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.IX.14 Nr. 36 

'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Praėjusį sekmadienį mū

sų chorai po vasaros atostogų 
jau giedojo per Mišias. Ta proga 
kviečiame visus, kurie nori Die
vą garbinti giesme, registruotis 
pas mūsų chorų vadovus. 

• Šį savaitgalį prie švento
vės durų buvo padėti padaugin
ti lapai Toronto arkivyskupo 
laiško apie spalio 25 d. miesto 
tarybos rinkimus, kuriuose bus 
išrenkami ir katalikiškų mokyk
lų tarybų nariai (Catholic 
School Trustees ). Arkivyskupas 
rūpinasi, kad būtų išrenkami 
tinkami žmonės toms parei
goms ir prižiūrėtų katalikiškų 
mokyklų vaikų auklėjimą tikra
jame katalikų tikėjime. Arki
vyskupo laiško pagrindinės 
mintys yra: l. Nurodymas, kad 
balsuoti už katalikiškų mokyklų 
tarybų atstovus gali tik savo 
mieste įsiregistravę kaip katali
kiškų mokyklų rėmėjai (Cath
olic School Supporter). Jei 
nesate įsirašę kaip katalikiškų 
mokyklų rėmėjai, tai arkivysku
pas prašo kiekvieną tai pada
ryti, nepaisant to, ar Jūs turite 
mokyklinio amžiaus vaikų ar 
ne, nes vaikų auklėjimas yra vi
sų mūsų atsakomybė. 2. Būtinai 
balsuokite per rinkimus, nes 
dažnai miesto tarybų rinkimuo
se tik mažas nuošimtis žmonių 
balsuoja, ir taip mažuma išren
ka atstovus ir į mokyklų tary
bas. 3. Susipažinkite kiek galite, 
per spaudą ar kitokiu būdu, su 
kandidatais, kad galėtumėte 
rinkti tam tikslui tinkamus at
stovus. Atstovai turėtų būti ge
ro charakterio, praktikuojantys 
katalikai, su geru katalikiškojo 
mokslo tikslo supratimu ir pa
siruošę tą tikslą vykdyti. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Ta pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties XXX metinės ir mū
sų vargonininko a.a. muz. Jono 
Govėdo mirties V metinės. Bi
lietus į parapijos šventės vaišes 
jau galima užsisakyti pas Birutę 
Jurienę tel. 905 275-8034 arba 
el-paštu: birote iuras@rogers. 
com. Bilietai pardavinėjami ir 
parapijos salėje sekmadieniais. 

• Mišios rugsėjo 19, sek
mad.: 9.30 už a.a. Valentiną Da
lindienę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagoje Gerojo Ganytojo šven
tovėje rugsėjo 19, sekmad., 10 
v.r. už Bemotų ir Biržvilkių mi
rusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, rugsėjo 18, šeštad., 3 
v.p.p. už Strodomskių šeimos 
mirusius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo A. Kilinskienė. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Rugsėjo 19 d., 10.45 v.r. 
vyks oficialios klebono kun. 
Juozapo Marijos Žukausko, 
OFM, įvesdinimo klebono pa
reigoms apeigos, kurioms vado
vaus vysk. John Boissonneau. 

• KLK Moterų dr-jos para
pijos skyriaus pirmininkė Daiva 
Vorps ir valdyba kviečia nares 
ir rėmėjus iškepti pyragų rug
sėjo 19 d. pristatymui kun. Juo
zapo Marijos Žukausko, OFM, 
klebono pareigoms. Pyragus 
prašome atnešti prieš Mišias ir 
palikti parapijos virtuvėje. 

• Parapijos raštinėje, kuri 
veikia šiokiadieniais nuo 9 v.r. 
iki 4 v.p.p., registruojami vaikai 
Pirmos Komunijos ir Sutvirti
nimo sakramentų pasiruošimo 
pamokoms, kurios prasidės 
rugsėjo mėnesio pabaigoje. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 19: 8 v.r. už a.a. Aldoną 
Underienę ir Algirdą Dapkų; 9 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius; 10.45 v.r. už a.a. Janiną 
ir Stasį Vosylius, už a.a. Algirdą 
J agėlą ir šeimos mirusiuosius, 
už a.a. Angelę Kulnienę - 10 
m.m.; 12.15 v.d. už a.a. Juozą 
Kavaliauską ir jo tėvelius. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Tėveliai! Rugsėjo 18 d., 9 
v.r. prasidės registracija mokyk
loje dar neužsiregistravusiems 
mokiniams. Tą dieną visi susi
rinksime auditorijoje 9.30 v.r.; iš 
ten mokytojos nusives savo mo
kinius į klases. Pamokos baigsis 
11.55 v.r. Kitomis dienomis pa
mokos vyks nuo 9 v.r. iki 11.55 
v.r. Adresas: Our Lady of Peace 
mokykla, 70 Mattice Ave. Ve
dėjos A. Šimonėlienės tel. 416 
626-8494; el.paštas: aldona. 
simonelis@gmail.com. Informa
cija tinklalapyje: www. Maironio 
mokykla.net. 

• Aukštesniųjų lituanis
tinių kursų vedėja Brigita Ru
činskienė praneša, kad bus vyk
doma kursų registracija Mairo
nio mokykloje rugsėjo 18 d., nuo 
9 v.r. iki 11 v.r. Živilė 

Labdaros fondo 
žinios 

• Rugsėjo 8 d. Labdaros 
lėšų telkimo komitetas savo po
sėdyje aptarė ateities planus. 
Spalio 3 d. prel. E. Putrimas 
pašventins užbaigtą "portico". 
Taip pat nutarta suruošti lėšų 
telkimo pokylį 2012 m. birželio 
mėn., minint Labdaros slau
gos namų 10-metį. Komiteto 
nariai pasiskirstė pareigomis ir 
pasveikino naują kopirmininkę 
Mary Anne Kušlikienę, kuri 
drauge su Angele Abromaityte 
toliau vadovaus šiam komite
tui. Labdaros fondo valdybos 
posėdis įvyks rugsėjo 23 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. Labda
ros fondo aukoms yra atidaryta 
sąskaita Prisikėlimo kredito 
kooperatyve, nr. 1911050. GP 

Lietuvos krepšinio rinkti
nė praeitą sekmadienį, rugsėjo 
12, nugalėjusi Serbiją 99:88 re
zultatu, iškopė į trečiąją vietą, pa
sipuošdama bronzos medaliais 
pasibaigusiose Pasaulinėse krep
šinio varžybose Turkijoje. Inf. 

Nemokamos anglų kalbos 
pamokos per TCDSB: tel. 416 
397-6600 l 416 397-6593. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį pamaldos 
9.30 v.ryto. Prieš ir po pamaldų 
vyks KLB Toronto apylinkės 
tarybos rinkimai. Po pamaldų 
vyks trumpas tėvų ir konfirman
tų susirinkimas nustatyti Kon
firmacijos pamaldų datai. Po 
susirinkimo - konfirmantų pa
moka vyks Lietuvių Namuose -
posėdžių kambaryje 11 v.r. 

• Tarybos posėdis vyks rug
sėjo 21 d., 7.30 v.v. Šturmų na
muose, Mississaugoje. 

• Moterų draugijos tradi
cinė Padėkos šventės puota 
įvyks spalio 17 d. Lietuvių Na
mų patalpose. Bilietai bus plati
nami prieš ir po pamaldų pra
dedant rugsėjo 19 d., tai atliks 
A. Langienė, 416 233-0511 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - rugsėjo 22 d., 7 v.v. 
posėdžių kambaryje. 

• Š.m. rugsėjo 19 d., 2 v. 
p.p. Karalienės Mortos salėje 
pirmą kartą įvyks popietė - su
sitikimas "Prašau, prisistaty
kite ... ", kuriame naujalietuviai 
pasakos apie savo verslą, siūlo
mas paslaugas ar veiklos rūšį. 
Puiki proga užmegzti naujas 
pažintis, sustiprinti senus ryšius 
ir pasireklamuoti. Kviečiami visi, 
kurie norėtų dalyvauti ar pasi
klausyti. Registruotis pas Rūtą 
Snowden tel: 905 821-0157, 
rutasnowden@rogers.com. 

• Š.m. spalio 23 d. Lietuvių 
Namuose įvyks tradiciniai Ru
dens šokiai. Programoje - šilta 
vakarienė su vynu; šokiams dai
nuos atlikėjai iš Lietuvos. Dėl 
papildomos inf. teirautis tel. 416 
532-3311arba905 821-0157. 

• Sekmadieniais pietūs 
vyksta Vytauto Didžiojo me
nėje. Popiečių metu nemokama 
mašinų stovėjimo aikštelė nuo 
11 v.r. iki 6 v.v. Maloniai kvie
čiami visi sekmadieniais į Lie
tuvių Namus. 

• LN internetinis tinklala
pis lietuvių kalba: www.toron
tolietuviunamai.com. 

Slaugos namų žinios 
• A.a. Osvaldo Bučereičio 

atminimui aukojo: $100 - L. 
Hill; $50 - V. Bučereitienė, E. 
Juozapavičienė, O. Kybartas, 
H. Negražis; $30 - E. Speck
hauer; $25 - N. Baker, P. Dra
bik, C. Grace, R. Kumpa; $20 -
D. Baziliauskienė. 

• A.a. Stefanijos Čeponie
nės atminimui aukojo: $100 -
G. Maguire, R. Kartavičius, V. 
Kartavičius; $40 - N.N.; $35 -
B.T. Stanulis; $20 - J. Alexso
poulos, D. Baziliauskas, B. 
Kazlauskaitė, A. Mačiūnienė, 
G.P Stauskai, L Stošiūnas, N. 
Stringer, Z. Styrienė; $10 - A. 
Baltakys. 

• O. Girdauskienė savo 
gimtadienio progos pinigines 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos choras sekmadienį, rugsėjo 12, 
pradėjo 60-ąjį giedojimo sezoną. Vadovas ir dirigentas muz. 
A. Stankevičius, koordinatorius - A. Mickus. 

Lakeshore Association of Artists rugsėjo 11-12 d.d. Pointe
Claire, Que. Stewart Hall patalpose ir pievelėse surengė meno ir 
keramikos parodą, kurioje dalyvavo 37 nariai ir 6 kviesti meni
ninkai, tarp kurių ir lietuvis Gytis John Vazalinskas, išstatęs 18 
savo kūrinių. Buvo galima pasivaišinti sumuštiniais, pyragais ir 
kava, dalyvauti loterijoje, įsigyti menininkų kūrinių. Dalis paro
dos pelno skirta neįgaliems vaikams. 

"Nidos" klubas ruošia "Octoberfest" pietus sekmadienį, spa
lio 17, 12 val. Aušros Vartų parapijos salėje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Requiem šv. Mišių premjera lapkričio 7 d., 12 val. Šv. Kazi

miero šventovėje. Programoje bus In Memoriam/mimsiųjų prisi
minimas. Jei kas norėtų paremti Requiem šv. Mišių leidinį, galite 
pateikti vardus savo artimųjų, iškeliavusių į amžinybę. Šie vardai 
bus išspausdinti leidinyje. Kreipkitės į Requiem komiteto narį 
kleb. kun. Paulių Mališką, muz. Aleksandrą Stankevičių, Ritą 
Baršauskas, Rytį Bulotą, Viliją Bulotienę, Harold Celtorių, Daivą 
Jaugelytę-Zatkovic, Vidą Lietuvninkaitę ar Alice Skrupskytę. 

Parapijos choras pradėjo naują giedojimo sezoną sekmadie
nį, rugsėjo 12. Klebonas kun. Paulius Mališka ir parapijiečiai linki 
choristams ir dirigentui Aleksandrui Stankevičiui bei jų šeimoms 
sėkmės ir Dievo palaimos. Laukiame naujų narių. Kas norėtų 
dalyvauti Montrealio lietuvių chore ir giedoti Requiem šv. Mišiose 
yra mielai kviečiami pranešti Aleksandrui. 

Sekmadienį, rugsėjo 26, po šv. Mišių parapijos salėje bus 
tradiciniai grybų pietūs. Klebonas ir parapijos komitetas kviečia 
visus parapijiečius su šeimom ir su draugais dalyvauti. Bus loteri
ja ir saldumynų stalas. Klebonas ir komitetas dėkoja iš anksto vi
siems už atsilankymą, už padovanotus laimikius loterijai ir tortus. 

"Auksinis ratelis" pradės žiemos veiklą spalio 7 d. parapijos 
salėje. Visi pensininkai kviečiami prisijungti ir dalyvauti. VL 

Gytis John Vazalinskas, dalyvavęs Pointe-Claire Stewart Hall 
meno parodoje rugsėjo 11-12 d.d. Ntr. V. Lietuvninkaitės 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

ADAIVlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

dovanas padovanojo Labdaros l AUKOS l SAINT PETE BEACH, FL. 
slaugos namų gyventojams. „ ___________ ... _ Išnuomoiamas didelis, apie 
Taip pat G. Dubininkaitė savo A.a. Gediminui Skaisčiui 900 kv.p. l miegamojo butas su 
tėvo 94-tojo gimtadienio proga mirus, užjausdama jo žmoną 
padovanojo $94. Adolfiną, dukrą Rūtą su šeima baldais, 2-ame aukšte, erdvus, 

• Vida Šukienė, padalinda- bei visus artimuosius, Nijolė didelė virtuvė ir salonas su val
ma savo mamos palikimą Slau- Šimkienė su šeima Tėviškės ži- gomuoju, netoli paplūdimio, 
gos namams paaukojo $1000. buriams aukojo $50. koplytėlės, krautuvių ir resto-

• Gary Moulton per "United A.a. lakūno Leonardo Žil- ranų. $400 per savaitę arba pa-
Way" paskyrė Labdaros slaugos vyčio, tragiškai žuvusio prieš 19 gal susitarimą ilgesniam lai
namų gyventojams $1038. metų atminimui, tėvai Alina ir kui. Išnuomojamas studija-bu-

Kadangi lietuvių slaugos Kazys Žilvyčiai Tėviškės žiburi- tas su baldais, 2-ame aukšte, 
namai "Labdara" nėra pelno ams aukojo $100. privatus mažas butelis, netoli 
siekianti organizacija kiekvie- A.a. Algirdo Jagėlos 15 paplūdimio, koplytėlės, krau
nas doleris yra mielai priima- metų mirties atminimui žmona tuvių ir restoranų. $275 per 
mas ir įvertinamas. Nuoširdus Adolfina Jagėlienė Tėviškės ži- savaitę. Skambinti Rimai 617-
ačiū už jūsų dosnumą. Inf. buriams aukojo $100. 513-9605. 




