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Liūtas šalia avinėlio?
Kai kuriuose kalendoriuose rugsėjo 21-oji pažymėta 

kaip Tarptautinė taikos diena. Kaip ir kur ji švenčiama, ma
žai kam žinoma. Iš tikrųjų ji yra darbo diena, o tik primenan
ti tą amžiną žmonijos ilgesį - taiką.

GYVENTI taikoje - tai idealas. Vargu ar jis bus kada 
įgyvendinamas? Apie taikų ir gražų sugyvenimą kal
bama ne mažiau kaip apie kasdienę duoną. Ir vieno, 
ir kito žmogui labiausiai reikia jo egzistencijai. Tiesa, kivir

čai, ginčai, nesantaika nevisuomet baigiasi fizine žūtimi. Lie
ka betgi gana gilūs pėdsakai, kurių nė laikas neįstengia užly
ginti. Tai skaudi problema, užtat taikos klausimas vis yra ke
liamas ir neužmirštamas. O jis ir senas kaip pati žmonija. Su
sipykusių ir besipešančių vaikų išpuolius stebint, gal ne vie
nam iškyla vaizdinys apie tuos mažuosius žmogiukus, po ke
liolikos metų jau suaugusius, mobilizuotus į karą, gulinčius 
apkasuose ir laukiančius komandos pulti priešą. Vienokios 
ar kitokios peštynės yra peštynės - tos pačios kilmės dariniai. 
O visa tai - ta žmogiškoji prigimtis, verčianti nenusileisti, ko
voti, laimėti, kitus valdyti. Į šitokią nepakeičiamą būklę žvel
giant, įvertinant tas prigimtines galias ir traukas, amžinieji 
rūpesčiai dėl taikingo gyvenimo lyg ir nustoja prasmės. Kad 
vieną kartą pasaulis bus geresnis negu jį atradome, ta kilnio
ji viltis nuolat traiškoma žiaurios tikrovės. Tačiau jei taika 
idealas, tai jo siekiai turėtų būti suprantami kaip ir kiti kokie, 
kurių neatsisakome, stengdamiesi kilti į aukštumas, skirtas 
žmogui. Vydūnas savo mąstymus apie taiką grindė evoliuci
niu žmogaus sąmonės šviesėjimu, kuris kada nors gana leng
vai įstengs apvaldyti visus neigiamus prigimties polinkius. 
Nėra abejonės, kad tuo klausimu yra įvairių nuomonių.

VYDŪNIŠKĄJĮ optimizmą ar jo skaisčią viziją šian
dien negailestingai drumsčia pilkoji kasdienybė, dar
gi tamsėjanti, istoriniai pavyzdžiai nurodo, kad maž
daug prieš šimtą metų taikingą sugyvenimą mažesniuose ra

teliuose įstengdavo tvarkyti patys žmonės be specialių insti
tucijų ar teismų pagalbos, o tik garbės žodžio pagrindu. Kai
muose buvę vyresnio amžiaus žmonių, vadinamų taikintojais. 
Susikivirčiję šeimos nariai ar kaimynai kviesdavosi juos, kad 
nuspręstų, kurioje pusėje tiesa. Ir taikintojo sprendimas bu
vo galutinis. Net ir pralaimėjusieji ant jo nepykdavo, o taikos 
suėjimą dažnai užbaigdavo vaišėmis. Šiandien tai skamba 
kaip pasaka. Nieko panašaus nebegirdėti šiame modernia
me, civilizuotame pasaulyje, kur vienų žmonių pasitikėjimas 
kitais yra labai silpnas. O kartais ir menkiausi nesutarimai ar 
ginčai didinami, ryškinami, kraunami kaip koks atsargos ka
pitalas, kuris gali būti naudingas naujiems ginčams iškilus. 
Užuot susitaikius, pamiršus, ruošiamasi vėl kažkam pana
šaus. Ir taip keliaujame ilgėdamiesi taikos... Tai atžanga lau
kiant žmogaus sąmonės šviesėjimo. Jei taikingo gyvenimo iš
laikymas mažesnėse žmonių grupėse kelia problemų, ką be
kalbėti apie tas didžiąsias žmonijos dalis - tautas, valstybes? 
Pastarosios po kiekvieno karo visais būdais ima garsinti tai
ką. Po Pirmojo pasaulinio karo taikos palaikymui buvo su
kurta Šveicarijoje veikusi Tautų sąjunga. Deja, nieko nebuvo 
pasiekta, kad kas nors keistųsi. Po dviejų dešimtmečių užsi
liepsnojo Antrasis pasaulinis karas, dar didesnis, dar žiaures
nis. Per šešerius metus paklojus daugiau kaip 40 milijonų 
žmonių gyvybių, vėl pasitikėta tarptautiniu susiorganizavimu 
įsteigiant Niujorke Jungtinių Tautų instituciją. Kaip šiandien 
matome, ir ji bejėgė prieš didžiąsias valstybes, kurios tik savo 
pranašumu pasitiki. Siekiama ir globalizmo. Gal jis pakeis ir 
sutaikys pasaulį? Sunku ir tuo tikėti. Kol didžiosios valstybės 
žiūrės tik savo interesų, taikos pasaulyje nebus. O galėsime 
visi sutartinai idealizuoti ramų liūtą, gulintį šalia avinėlio. Č.S.

Šv. Tėvas Benediktas XVI Pasaulio jaunimo dienose su jaunimu Kiolne 2005.VIII.18. Dalyvavo 
apie milijoną jaunimo iš viso pasaulio. Iš Lietuvos - 2000

Ntr. iš “L’Osservatore Romano” 2005 m. 34 nr.

Lietuvių kalbos ir tautos kilmė
v

Šiuo klausimu Lietuvos spaudoje pasirodė keletas klaidinančių straipsnių, 
skelbiančių fantastiškas teorijas. Bet tai pseudokalbininkų nuomonės, 
neturinčios nieko bendra su mokslu. Apie tai rašo prof. Zigmas Zinkevičius 

knygoje “Istorijos iškraipymai”. Čia spausdinama jos ištrauka
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XIX a. pirmojoje pusėje ly
ginamosios kalbotyros specia
listų išaiškintas lietuvių kalbos 
didžiai archajiškas pobūdis tarp 
nespecialistų ilgainiui įtvirtino 
jos, kaip seniausios kalbos, 
įvaizdį. Iš čia Aušros epochos 
veikėjų (Andriaus Vištelio-Viš- 
teliausko ir kt.) vartotos fantas
tiškos hiperbolės, esą ir rojuje 
Adomas su Ieva lietuviškai kal
bėję, danguje ši kalba skam
banti tarp šventųjų ir pan. Pri
siskaitę Augusto Šleicherio ir 
kitų indoeuropeistų veikalų, 
bet jų nesupratę, jie kūrė savas 
“teorijas”, esą visos indoeuro
piečių kalbos kilusios iš lietuvių 
kalbos, nes lietuvių kalba - visų 
indoeuropiečių kalbų motina 
(!). Tokia pažiūra iš esmės te

bėra gyva ir tarp šių dienų ne
specialistų “kalbininkų”. Eina
ma dar toliau: lietuvių kalba 
esanti net viso pasaulio kalbų 
motina! Fantastiškiausioms lie
tuvių kalbos ir tautos kilmės 
“hipotezėms” pagrindą sudaro 
aptartasis savavališkas įvairiose 
kalbose esamų vardų ir bendri
nių žodžių “etimologizavimas”.

Dėl jo praeityje į klystke
lius buvo patekęs didžiai gar
bingas žmogus, nepaprastai 
daug lietuvių tautai nusipelnęs 
Jonas Basanavičius. Jis priėjo 
prie išvados, kad lietuviai yra 
tiesioginiai senovėje Balkanuo
se gyvenusių trakų palikuonys. 
Esą trakų kalba nemirė, bet iš
liko lietuvių kalboje, kuriąjis 
laikė trakų kalbos tęsiniu. Šių

dienų mokslo šviesoje Basana
vičiaus trakologijos studijos 
vertingos tuo, kad jos sukėlė 
susidomėjimą paleobalkanų ir 
baltų kalbų giminystės proble
momis, atkreipė mokslininkų 
dėmesį į tų kalbų bendrybes 
(čia jo prioritetas neabejoti
nas), kurių buvimo dabar nie
kas neginčija. Basanavičiaus 
klaida - tiesioginis lietuvių kil- 
dinimas iš trakų. Tenka tik 
apgailestauti, kad prie šios klai
dos ir šiandien kai kas grįžta.

Kiti atgaivina pasenusią 
XIX a. vidurio pažiūrą, kad lie
tuviai (ir kiti indoeuropiečiai) 
yra atsikėlę iš Indijos. Tikrovėje 
galėjo būti tik priešingai.

Nukelta į 4-tą psl.
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Pasaulio jaunimo dienų 

pabaigos Mišiose rugpjūčio 
21, sekmadienį, Marienfeldo 
laukuose prie Kiolno dalyva
vo apie milijoną tikinčiųjų, 
įskaitant apie 10,000 dvasiškių, 
iš jų - 800 vyskupų ir kardino
lų. Tai buvo didžiausias visų 
laikų tikinčiųjų sambūris 
Vokietijos istorijoje. Mano
ma, kad per televiziją Mišias 
stebėjo 250 mln. žiūrovų. Iš
kilmėms vadovavo Kiolno ar
kivyskupas kardinolas Joa
chim Meisner. Popiežius Be
nediktas XVI savo pamoksle 
paragino viso pasaulio jau
nuolius veikti, kuriant geresnį 
pasaulį. Mišiose skambėjo vo
kiečių kompozitoriaus Tho
mas Gabriel specialiai sukurta 
muzika “Missa Mundi”, vieni
jusi liturginį vyksmą ir penkių 
žemynų temas. Prieš Viešpa
ties angelo maldą Benediktas 
XVI paskelbė, kad kitos Pa
saulinės jaunimo dienos įvyks 
Sidnėjuje, Australijoje.

Sv. Pijaus X draugijos va
dovą vysk. Bernard Fellay pa
sitarimui rugpjūčio 29 d. pri
ėmė popiežius Benediktas 
XVI. Popiežius Jonas Paulius 
II ekskomunikavo šios draugi
jos steigėją arkivyskupą Mar
cei Lefebvre 1988 m., nes jis 
įšventino keturis vyskupus be 
Romos leidimo. Vienas jų - 
vysk. Fellay tapo jo įpėdiniu, 
arkivysk. Lefebvre mirus 1991 
m. Draugija buvo įsteigta pa
sipriešinant naujovėms, ku
rios buvo įvestos po Antrojo 
Vatikano susirinkimo, pvz. 
Mišių aukojimas nebe lotynų 
kalba. Susitikime abu pareiš
kė norą-jmtis priemonių su
grąžinti draugijos narius į ka
talikų šeimyną. Vysk. Fellay 
teigimu, Benedikto XVI pa
skyrimas popiežiumi duoda 
vilties, kad bus išspręsta gili 
Katalikų Bažnyčios krizė. Po
piežius žada užmegzti glau
desnius ryšius su krikščioni
mis, atsiskyrusiais nuo Romos.

Metinė Kaišiadorių vys
kupijos tikybos mokytojų ir 
katechetų susitelkimo diena 
įvyko Sielovados centre rug
pjūčio 19 d. Diena rengiama 
arkivyskupo T. Matulionio 
mirties minėjimo išvakarėse. 
Susirinko daugiau kaip 60 ti

kybos mokytojų ir katechetų 
iš septynių vyskupijos dekana
tų pasirengti naujiems moks
lo metams. Kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, vedė katechezę 
apie 12 Prisikėlimo stočių ir 
Teisingumo rožinį. Kun. Ge
diminas Tamošiūnas, Kate
chetikos centro dvasios vadas, 
pateikė trumpas meditacijas.

“Avinėlio užtarėjų” bend
ruomenės atstovai iš JAV 
Omaha valstijos, tėvas John 
Paul Joyce ir sesuo Mary 
Magdalene, lankėsi Šiauliuo
se rugpjūčio pradžioje. Ši yra 
Romos katalikų bendruome
nė, kurią sudaro kunigai, vie
nuoliai ir pasauliečiai, atsi
davę tikinčiųjų kontempliaty- 
vumo ugdymui ir jų rengimui 
užtarimo tarnystei. Lietuvoje 
veikia apie 20 “Avinėlio užta
rėjų” draugų grupelių, vado
vaujant šiauliečiui Rimantui 
Pumpučiui. Dviejų dienų vieš
nagės metu svečiai susitiko su 
Šiaulių vyskupijos kunigais, 
po vakarinių Mišių - su para
pijiečiais bei “Avinėlio užta
rėjų” bendruomenės drau
gais, grupių vadovais. Rengi
nių metu buvo supažindinta 
su iš anglų kalbos išversta už
tarėjų bendruomenės steigė
jos ir vadovės Motinėlės Na
dine Brown knyga Pasinerk 
septynis kartus. Kontempliaty
vus žvilgsnis į septynias di
džiąsias nuodėmes.

Vilkaviškio vyskupijos 
ministrantų vasaros stovykla 
įvyko liepos 29-rugpjūčio 6 
d.d. Nemunaityje, Alytaus ra
jone. Dalyvavo Vilkaviškio 
vyskupijos berniukai Mišių 
patarnautojai ir mergaitės 
adoruotojos. Devynias dienas 
šioje ugdomojo pobūdžio sto
vykloje gilintasi į septynis sak
ramentus. Vyko įvairios pa
skaitos, krikščioniškų verty
bių temomis, apie Bibliją lie
tuvių literatūroje. Aptarti ly
riniai religiniai tekstai, plės
tos anglų kalbos žinios, nagri
nėta liturgija ir Bažnyčios is
torija. Katechezes rengė ir ve
dė stovykloje dirbę kunigai ir 
teologines studijas baigę va
dovai. Taip pat vaikai dalyva
vo įvairiuose veildos būreliuo
se - meno, giedojimo, sporto, 
šokių, Biblijos pažinimo, folk
loro, rankdarbių.

Dr. PETRAS I. JOKUBKA
Amerikos kariuomenė Ira

ke susiduria su dideliais sunku
mais, todėl atsiranda vis dau
giau kritikų, kodėl tą karą 
Amerika pradėjo ir dabar vis 
gausėja reikalavimų, kad ji iš 
ten kuo greičiau pasitrauktų. 
Dingstis pradėti karą buvo no
ras užkirsti kelią Irakui ir Ira- 
nui pasigaminti atominius gink
lus, bet tikriausia rimčiausias 
motyvas, kurio Amerika gal 
niekada neatskleis, buvo apsau
gojimas Artimųjų Rytų naftos 
šaltinių. Kadangi tas motyvas 
yra savanaudiškas, joks Ameri
kos politikas ir atsakinga žinia- 
sklaida negalės to atidengti ir 
pateisinti.

Visiems gerai žinoma, kad 
Artimuose Rytuose - Pietų 
Arabijoj, Irake ir Irane yra di
džiausi pasaulyje naftos ištek
liai. Jei Bin Laden būtų ilgiau 
veikęs savo gimtinėj Saudo 
Arabijoj, būtų galėjęs ten orga
nizuoti perversmą ir susprog
dinti naftos šaltinius. Tuo pačiu 
laiku tai galėjo padaryti ir Hu
seinas Irake. Katastrofa būtų

Musų tauta 
Dr. JONAS KUNCA

Per Tautos šventę prisimename Lietuvos su
vienijimo pradininkus, bet per mažai kreipiame 
dėmesio į pačią mūsų tautą - ąžuolą, kuris istori
jos vėtrų blaškomas ne tik nepalūžo, bet ir išau
go į nepriklausomą valstybę.

Subrendusių tautiečių karta susiduria akis į 
akį su gyvenimo tikrove, kuri nevisada yra dosni. 
Dažnai tenka nugalėti daug kliūčių, kad pasiek
tum užsibrėžtą tikslą ir tinkamą vietą bendruo
menėje. Patyrimo stoka apsunkina pirmuosius 
savarankiško gyvenimo žingsnius.

Jaunoji karta yra linkusi dažnai be jokios 
kritikos priimti modernizmą ir taip pritapti prie 
laikotarpio aplinkos. Jai atrodo, kad senoji karta 
yra atsilikusi ir nesupranta dabarties pažangos 
technologijoj, mene, elgesyje. Dėl to ji nekreipia 
dėmesio į senolių nuomonę ir patarimus, nors 
senoji karta turi daugiau patyrimo, ir bent dalis 
jos patarimų gali būti labai naudingi.

Dažnai senoji karta nepakankamai įvertina 
naujus pasiekimus, nes nėra su jais susipažinusi. 
Bet senolių gyvenimo patirtis yra vertinga, iš jos 
galima daug pasimokyti.

Gintė Damušytė naujose pareigose
Š.m. rugsėjo 8 d. Lietuvos 

užsienio reikalų ministeris An
tanas Valionis paskyrė ambasa
dorę Gintę Damušytę Lietuvos 
paramos ir projektų Afganista
ne koordinatore. G. Damušytės 
viena svarbiausių misijų bus 
skatinti valstybinių, tarptauti
nių ir nevyriausybinių organiza
cijų bei agentūrų veiklą Goro 
provincijoje, teigiama Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime. 
Ji taip pat koordinuos Lietuvos 
vadovaujamos Afganistano Go
ro provincijos atkūrimo grupės 
civilinę veiklą, telks paramą ci
viliniams, plėtros ir humanita
riniams projektams.

Ambasadorė savo veikla ti
kisi padidinti Lietuvos vaidme
nį plėtojant euroatlantinės 
bendrijos bendradarbiavimą su 
ŠAS (NATO) rytinio pasienio 
valstybėmis. Lietuvos vadovau
jama Goro provincijos atkū
rimo grupė pradėjo veikti š. m. 
birželio mėnesį. Liepos pabai
goje jos veiklą sustiprino diplo
mato Dainiaus Baublio vado
vaujama Specialioji misija.

įvykusi Amerikoj. Jei tik kelias 
dienas Amerika negalėtų gauti 
benzino iš Artimųjų Rytų, čia 
sustotų dalis pramonės ir dau
guma automobilių. Toks atvejis 
gali įvykti bet kuriuo laiku, dėl 
to Amerikos kariuomenė ten 
turi budėti visą laiką. Žinoma, 
būtų geriau, jei vietoj Amerikos 
kariuomenės ten stovėtų NA
TO kariuomenė. Kai ten nusi
stovės politinė padėtis, ir Ira
kas turės išsirinkęs pastovią de
mokratinę valdžią, įstos į NA
TO, ir NATO kariuomenė ten 
budės. Į NATO turėtų būti pa
kviestos Saudo Arabija, Egip
tas ir Jordanas.

Permetimas kariuomenės 
ir ginklų į Iraką truko ilgiau 
kaip šešis mėnesius. Jei teroris
tai paimtų valdžią tose valsty
bėse, jie galėtų padegti naftos 
šaltinius per vieną dieną. Dėl to 
būtų geriau, jei Amerikos ka
riuomenė, gal NATO sudėtyje, 
ten budėtų visą laiką.

Didžiausia problema dabar 
yra ta, kad Amerika’negali ati- 

w dengti savo svarbiausio moty
vo, kodėl ji pradėjo Irake karą,

Ambasadorė
GINTĖ DAMUŠYTĖ

Misijos pagrindinės užduo
tys - ryšių palaikymas su regio
no politiniais, kariniais ir religi
niais vadovais, regioninės, ir 
centrinės valdžios bendradar
biavimo skatinimas, tarpinin
kavimas tarp vietinių vadovų ir 
bendruomenių. Tikimasi, kad 
artimiausiu metu Lietuvos spe
cialiojoje misijoje Afganistane 
darbą pradės ir Policijos depar
tamento pareigūnas.

G. Damušytė 2001-2005 m. 
vadovavo Lietuvos atstovybei 
prie ŠAS (NATO), o 2004 metų 

nes tas motyvas atskleidžia 
Amerikos savanaudiškumą. Iš 
dalies taip, bet Amerikos tiks
las apsaugoti naftos šaltinius 
nėra vien tik savo reikalas. Tą 
naftą vartoja ir Europos valsty
bės. Tiek Amerika, tiek Eu
ropos valstybės už naftą turi 
mokėti rinkos kainą.

Neatskleidžiant pagrindi
nio motyvo, kodėl Amerika 
pradėjo Irake karą, tenka jai 
susidurti ne tik su kritika kana
diečių ir europiečių, bet ir su 
savo balsuotojų. Daugeliui 
amerikiečių, kurie nesugeba 
įžvelgti to pagrindinio motyvo, 
Irako karas atrodo nereikalin
gas. Tuo jau pradeda naudotis 
kai kurie demokratai ir, svar
biausia, tėvai, kurių sūnūs ten 
žūsta.

Skubus Amerikos pasitrau
kimas iš Irako galėtų sukelti to
kią benzino krizę Amerikoj, iš 
kurios būtų labai sunku išbristi. 
Ir be tokios didelės krizės 
Amerikoj benzino kainos kyla 
kiekvieną dieną ir jau pasiekė 
70 dol. už statinę. Akcijos nuo
lat krenta.

Kartų skirtumų problema pastebima ir mūsų 
dabartinėje Lietuvoje. Turime vadinamą “seną
ją” kartą, išauklėtą sovietinėje sistemoje. Turė
dama daugiau patyrimo, ji perėmė šalies valdy-~ 
mą po Sąjūdžio susiskaldymo. Nesunkiai ji pra
turtėjo supirkinėdama pigius talonus, už kuriuos 
įsigijo vertingas įmones, namus ir žemę. Dabar 
ši karta valdo šalį be didesnės opozicijos. Per 15 
jos valdymo metų valstybės įstaigose nebuvo 
pašalinta biurokratija nei korupcija. Šalyje dėl 
to jaučiamas nepasitenkinimas ir nepasitikėji
mas valdžia. Švietimas nebuvo laiku reformuo
tas, ir dėl to nepavyko išauklėti jaunąją kartą, 
kad ji galėtų perimti valdymą ir vadovavimą. 
Prie to prisidėjo dar ir senosios kartos nenoras 
užleisti jaunesniesiem savo pareigybes. Jaunoji 
karta negalėjo įgyti patyrimo, kuris reikalingas 
administravimui ir planavimui. Senąją valdan
čiųjų kartą teks greit pakeisti, jei ne dėl kitų 
priežaščių, tai dėl jos biologinio amžiaus. O kuo 
juos pakeis? Kraštui reikia nedelsiant pereiti iš 
archaiškos sovietinės sistemos į vakarietišką ir 
patriotiškesnę administracinę ir politinę san
tvarką. Abiem kartom reiktų prisiminti tokių 
pokyčių neišvengiamybę. Ne išimtis yra ir politi
nės partijos, kuriose seni vadai priešinasi 
reikalingom reformom ir vadovybės perdavimui.

balandį, Lietuvai tapus visatei
se ŠAS nare, ambasadorė buvo 
paskirta pirmąja Lietuvos nuo
latine atstove Šiaurės Atlanto 
taryboje.

Prieš tai (1998-2001 m.) G. 
Damušytė buvo Lietuvos nepa
prastoji ir įgaliotoji ambasado
rė Austrijai, o iš ten atstovavo 
Lietuvai Slovėnijos, Slovakijos 
ir Kroatijos respublikose. 1991 
m. Lietuvai įstojus į Jungtines 
Tautas, ji dirbo savanore Lietu
vos misijoje prie JT iki 1996 m. 
Nuo 1979 iki 1991 m. dirbo Lie
tuvių katalikų religinės šalpos 
reikalų vedėjo pavaduotoja 
Niujorke, ir tos institucijos ži
nių padalinio, Lietuvių infor
macijos centro direktorė.

Nuo jaunystės ateitininkė, 
augusi Detroite (tėvai - a.a. dr. 
Adolfas Damušis ir Jadvyga 
Damušienė), buvusi PLB, 
PLJS, JAV-LB, BATUN valdy
bų nare. 2003 m. prezidentas 
Valdas Adamkus ją apdovanojo ‘ 
Gedimino ordino Komandoro 
kryžiumi už nuopelnus Lie
tuvai. Inf.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Prisimenant mielą mokytoją
BIRUTĖ KAIRIENĖ

Jau rašėme apie neblėstan
čius įspūdžius, patirtus koman
diruotės Toronte metu, renkant 
istoriko A. Šapokos palikimą ir 
apie sutiktus mielus Kanados 
lietuvius. Bet ir grįžus namo, į 
Lietuvą, nuolat mintimis apsi
lankydavome pas A. Šapokos 
žmonos seserį Valę Kecorienę. 
Sujaudino jos gyvenimo istori
ja. 1944 m. vasarą iš Lietuvos 
traukiantis A. Šapokos šeimai, 
kartu išvyko ir Valės vyras. Pa
čios Valės tuo metu nebuvo na
mie, todėl ji liko Lietuvoje. Dvi
dešimt vienerius metus sutuok
tiniai buvo atskirti tūkstančių 
kilometrų. Valė Kecorienė tu
rėjo slėpti savo praeitį, dirbo 
Kalvarijos mokykloje, neturėjo 
normalaus būsto ir buvo nuolat 
sekama saugumo. Tik po dau
gelio metų, padedant Raudo
najam Kryžiui, Valei Keco- 
rienei pavyko ištrūkti į Kanadą 
pas vyrą.

Kartu jie pragyveno septy
niolika metų, pasistatė namus, 
susikūrė materialinę gerovę, 
bet nebesusilaukė vaikų. Jau 
daug metų Valė Kecorienė - 
našlė. Pasidomėjus, kodėl ši 
nuoširdi moteris nebesusirado 
kito gyvenimo draugo, ši atsa
kė: “Argi aš galėjau? Jeigu ma
nęs jaunas vyras laukė dvide
šimt vienerius metus, tai negi 
aš pagyvenusi galėjau ieškotis 
kito?” Tada mus ši istorija labai 
sujaudino.

Apie Toronte patirtus įspū
džius papasakojome rajoninia
me Utenio laikraštyje, paminė- 
damos ir viešnagę pas A. Šapo
kos žmonos seserį. Po kelių die
nų sulaukėme netikėto skam
bučio ir klausimo, ar tikrai mes 
matėme Valę Kecorienę. Tuo 
domėjosi 1962 m. Kalvarijos vi
durinės mokyklos abiturientės 
Gražina Petraitytė ir Irena 
Maksimavičiūtė. Jų auklėtoja 
buvo V. Kecorienė. Moterys 
prašė susitikti, nes jas labai do
mino jų mylimos auklėtojos li
kimas. Ilgai kalbėjomės ir ste
bėjomės, kaip šiltai ir pagarbiai 
mokiniai prisiminė savo moky
toją. Nuo tų laikų, kai jų auklė
toja paslaptingai dingo, jokios 
žinutės niekas neturėjo. Dabar 
jau pačios pensininkės, likimo 
atblokštos į Uteną, Gražina ir 
Irena prisiminė savo auklėtoją 
jauną ir nepaprastai gražią: veš
liais garbanotais plaukais ir 

KLB krašto valdybos narys, buvęs ilgametis pirmininkas Algirdas Vaičiūnas (kairėje), dalyvavęs 
Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų pirmininkų suvažiavime Trakuose š.m. liepos 7-10 d.d, 
viešėjęs Lietuvoje, aplankė ir Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. Nuotraukoje prezidentas svei
kina A. Vaičiūną, priėmusį jam skirtą apdovanojimą jo gimtadienio proga. Viduryje - PLB 
pirmininkas Gabrielius Žemkalnis

idealios figūros. Moterys atsi
vežė joms labai brangią relikvi
ją, auklėtojos dovanotą knygą 
mokyklos baigimo proga, taip 
pat visos klasės ir auklėtojos 
nuotrauką. V. Kecorienė mokė 
biologijos ir darbų. Auklėtinės 
prisiminė, kad jų mokytoja bu
vusi labai reikli ir dažną pamo
ką pradėdavusi žodžiais: tvar
kos, drausmės ir švaros.

To reikalaudama iš kitų, 
pati buvo tvarkos įsikūnijimas: 
visuomet išlyginti drabužiai, 
kojinės su siūle, elegancija... 
Jau tais laikais mokytoja įrengė 
darbų kabinetą. Jį puošė pačios 
padaryti rankdarbiai, o ypač 

1962 m. abiturientų išleistuvių vakaras, centre mokytoja Valė 
Kecorienė

Kalvarijos vidurinė mokykla, dabar ligoninė

moterims iš atminties neišdyla 
V. Kecorienės rankų darbo 
stalo servetėlės.

Auklėtoja buvusi išdidi. To 
mokė ir savo auklėtinius, ypač 
mergaites. Nesuprantama tada 
buvo mokiniams, kodėl jų auk
lėtoja staiga tampa liūdna, ilge
singai žvelgianti pro langą į tolį. 
Tada atrodė tokia vieniša. Gir
dėjo miestelio moteris kalbant, 
kad jos vyras kažkur toli Ame

Irena Maksimavičiūtė-Tarulie- 
nė su auklėtojos padovanota 
knyga: D. Kalevas, Geležinis 
žibintas 

rikoje. Baigę mokyklą, abitu
rientai pasklido po visą Lietuvą. 
Po trejų metų tyliai dingo ir jų 
auklėtoja. Ir jokios žinutės iki 
šių metų vasaros. Dabar jau visi 
1962 m. laidos Kalvarijos vidu
rinės mokyklos abiturientai ži
no, kad jų auklėtoja sveika ir 
gyva. Kaip gražu, kad ir po dau
gelio metų mokiniai savo mo
kytoją prisimena su meile ir pa
garba. .

1A1 SAVAITE LIETUVOJE
Galės likti piliečiais

Lietuvos seimas rugsėjo 
13 d. pritarė Vidaus reikalų 
ministerijos parengtam Pilie
tybės įstatymo pataisų projek
tui, kuris apibrėžia Lietuvos 
pilietybės palikimo institutą ir 
nustato, kam pilietybė gali 
būti palikta. Pagal projektą 
asmeniui, įsigijusiam kitos 
valstybės pilietybę po įstaty
mo įsigaliojimo dienos, jo pra
šymu Lietuvos pilietybė palie
kama, jei jis iki 1940 m. birže
lio 15 d. buvo Lietuvos pilie
tis. Pilietybė gali būti palieka
ma ir jo vaikui, vaikaičiui ir 
provaikaičiui, jei jie nerepa
trijavo.

Jei šie asmenys kitos vals
tybės pilietybę įgijo iki įstaty
mo įsigaliojimo, jie laikomi 
netekusiais Lietuvos piliety
bės, tačiau galės susigrąžinti 
pilietybę pagal galiojančią 
tvarką. Pilietybę galės pasi
likti lietuvių kilmės asmenys, 
kurių tėvai ar seneliai arba 
vienas iš tėvų ar senelių yra ar 
buvo lietuviai ir patys asmenys 
pripažįsta save lietuviais. 
Ankstesnė įstatymo nuostata 
numatė, kad Lietuvos pilie
čiai, įgiję kitos valstybės pilie
tybę, automatiškai netekdavo 
Lietuvos pilietybės. Jiems 
įstatyme buvo nustatyta pa
reiga pranešti Lietuvos insti
tucijoms apie įgytą kitos val
stybės pilietybę.

Sutartis dėl 2K
Lietuvos vyriausybė rug

sėjo 14 d. patvirtino Lietuvos 
ir Rusijos sutartį dėl ilgai 
abiejų pusių rengto ir derinto 
2K projekto, kuriuo nustato
mos sąlygos krovinių tranzitui 
į Klaipėdą ir Karaliaučių. Pen- 
kerių metų trukmės sutartis, 
kurią bus galima pratęsti arba 
nutraukti, buvo pasirašyta ge
gužės mėnesį. Susitarta bend
radarbiauti tarifų politikos 
bei kitais klausimais, siekiant 
pritraukti į Baltijos jūros Klai
pėdos ir Karaliaučiaus uostus 
kuo daugiau krovinių ir užtik
rinti uostų plėtrą.

Susitarimas dėl bendra
darbiavimo įgyvendinant 2K 
projektą buvo perduotas Lie
tuvos ir Rusijos tarpvyriausy
binei komisijai, nes kai kurie 
Rusijos siūlymai buvo nepa
lankūs Lietuvai. Seimo Vals
tybinio saugumo ir gynybos 
komiteto prašymu 2003 m. 
Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) projektą įver
tino, nustatė, jog nuo jo įgy
vendinimo priklausys ar jis 
geras, ar blogas. Vis tik VSD 
atkreipė dėmesį į tai, kad Ru
sija stengiasi projektą pavers
ti naudingu tik sau, ir prie pro
jekto iš Rusijos pusės dirba 
nemažai buvusių KGB dar
buotojų.

Parlamentarai Birštone
Europos reikalų komitetų 

atstovai iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos parlamen
tų rugsėjo 12 d. susirinko 
Birštone aptarti su naryste 
Europos sąjungoje (ES) susi
jusius klausimus. Pagrindinis 
susitikimo tikslas - aptarti ša
lių pozicijas ES klausimais, 
kurie bus svarstomi spalio mė
nesį vyksiančioje 34-ojoje ES 
valstybių narių ir kandidačių 
parlamentų Europos reika

lų komitetų konferencijoje 
(COSAC).

Susitikime diskutuota 
apie ES Konstitucijos ateities 
perspektyvas, kurios tapo ne
aiškios po to, kai Konstituciją 
atmetė Prancūzija ir Olandija, 
rašo LGTIC. Jų nepritarimas 
buvo stiprus smūgis doku
mentui, kuriuo buvo siekiama 
patobulinti pernai nuo 15 iki 
25 narių išaugusio bloko val
dymą. Taip pat vyko diskusi
jos apie lenkų tautinės mažu
mos būklę Gudijoje. Gudija 
kaltino Lenkiją, kad ši nau
doja 400,000 Gudijos lenkų 
bendruomenės narių revoliu
cijai šalyje kurstyti, ir nušali
no tuometinę nepriklausomą 
lenkų mažumos vadovybę.

ECOFIN posėdis
Rugsėjo pradžioje įvyko 

neformalus Europos sąjungos 
valstybių finansų ministerių 
susitikimas, kuriame sutarta, 
kad rizika dėl padidėjusių naf
tos kainų yra. Tačiau ministe
rių manymu, nebus reikšmin
go antrinio poveikio atlygini
mams ar maisto kainoms. 
Bendrame politiniame prane
šime užbaigiant susitikimą, 
ministerial pabrėžė ilgalaikės 
ekonomikos apsaugos nuo 
naftos kainų kilimo priemo
nes, kaip santykių su naftą tie
kiančiomis, valstybėmis - Ru
sija, Norvegija, OPEC šalimis 
- stiprinimas, kitų energijos 
šaltinių paieška, energijos iš
teklių naudojimo efektyvumo 
didinimas, naftos verslo skaid
rumo skatinimas.

Neatvyks Maskvos meras
Rugsėjo 10 d. Maskvos 

meras Jurijus Lužkovas at
šaukė kelerius metus derintą 
vizitą į Vilnių, skelbia LGTIC- 
LZ. Jis pareiškė, kad į Lietuvą 
nebevažiuos, nes jo darbot
varkė labai įtempta. Mero vi
zitas turėjo trukti nuo rugsėjo 
19 iki spalio 1 d. Teigiama, 
kad lietuviai nepakankamai 
pasirengę sutikti Maskvos me
rą ir padėti “Maskvos namų” 
pamatus. Rusijos kultūros ir 
verslo centras “Maskvos na
mai” Vilniuje turėjo būti pra
dėtas statyti rugsėjo pabai
goje.

Vilniaus mero Arturo 
Zuoko teigimu, statybos ne
gali būti pradėtos, nes dar 
nėra priimti visi reikalingi 
sprendimai dėl žemės skyrimo 
išimties tvarka. Statyboms bū
tinų sprendimų nėra priėmusi 
Lietuvos vyriausybė ir Vil
niaus apskrities administraci
ja. Vilniaus savivaldybės pa
reigūnai paneigė gandus, kad 
J. Lužkovas galėjo atsisakyti 
vizito dėl neseniai kilusio 
skandalo su buvusiu ūkio mi- 
nisteriu Viktoru Uspaskichu.

Ambasadorius Iranui
LGTIC praneša, kad Lie

tuvos vyriausybė rugsėjo 14 d. 
pritarė Vytauto Naudužo pa
skyrimui pirmuoju po neprik
lausomybės atkūrimo amba
sadoriumi Iranui. Jis yra 
Lietuvos ambasadorius Turki
joje ir Uzbekistanui, gyvena 
Ankaroje. Lietuva 1993 m. at
kūrė prieš II Pasaulinį karą 
turėtus diplomatinius santy
kius su Iranu, tačiau dvišalis 
bendradarbiavimas beveik 
nevyksta. Irano diplomatas 
darbuojasi Varšuvoje. RSJ
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Atkelta iš 1-mo psl.

Jau seniai įrodyta, kad 
indai pačioje Indijoje - atėjū
nai, jų kalbos (turima omenyje 
indoeuropiečių kilmės kalbos), 
tarp jų ir senasis sanskritas - 
atneštinės. Taigi apie lietuvių 
atsikraustymą iš Indijos negali 
būti ir kalbos. Keliautojas 
Antanas Poška buvo iškėlęs 
mintį, kad lietuvių protėvių lie
kana Indijoje esanti Himalajų 
kalnų tautelė, save vadinanti 
balti, o tai, “tyrėjų” nuomone, 
esąs Himalajuose užsilikęs 
mūsų protėvių baltų vardas. Bet 
tai nesąmonė, nes baltais mūsų 
protėvius pavadino 1845 m. 
vokiečių kalbininkas G.H.F. 
Neselmanas (vardą pasidarė iš 
Baltijos jūros pavadinimo) ir 
todėl tas vardas negali turėti 
nieko bendra su Himalajų bal
tais. Nurodomi neva lietuviški 
žodžiai Himalajų baltų kalboje 
yra ne kas kita, kaip tos kalbos 
skoliniai iš sanskrito, mums 
giminiškos kalbos (todėl ir 
panašūs į lietuviškus), o patys 
Himalajų baltai šneka labai to- 

. Įima kinų-tibetiečių šeimos kal
ba, kuri skiriasi nuo lietuvių 
kalbos kaip dangus nuo žemės 
ir su lietuvių kalba neturi visiš
kai nieko bendra. Keliami pa
pročių, etnografijos dalykų su
tapimai nieko nesako, nes tokių 
yra daugelyje pasaulio kraštų, 
net ir labai tolimų.

Žongliruodami istorijos 
šaltiniuose randamų vardų sa
vavališkais sugretinimais, mi
nėti “kalbininkai” prikūrė viso
kių teorijų, paprastai nė cento 
nevertų. Sapaliojama apie tai, 
kad lietuvių kalba esanti ne tik 

. “seniausia gyva pasaulio kal
ba”, bet kad jos pagrindu “atsi
rado kitos skiemeninės kalbos 
(ar gali būti kalba, neturinti 
skiemenų? - Z.Z.): lotynų, grai
kų ir gotų kalbos”, kad tose kal
bose “yra likę daug lietuvių kal
bos pėdsakų, ypač gotų kalbo
je”, bet čia pat keliama visiškai 
priešinga mintis, kad gali būti 
ir taip, jog “lietuvių kalba susi
dariusi iš gotų kalbos, ir ši kal
ba yra lietuvių kalbos prokalbė, 
o lietuvių kalba yra germanų 
kalbos atšaka”. Visiška minčių 
maišalynė. Esą “lietuvių kalbos 
pėdsakų yra ir hebrajų kalboje, 

■> ir sanskrite bei įvairiose indo-

Lietuvių kalbos ir tautos kilmė
iranėnų kalbose”. Ir taip sam
protauja net viena lituanistė, 
susižavėjusi naujųjų “kalbinin
kų” fantazijomis ir, matyt, jau 
spėjusi užmiršti tai, ką studi
javo universitete.

Kitas lituanistas, Vytautas 
Rimša, paskleidė nesąmones, 
kad indoeuropiečių prokalbė 
neva buvusi baltiška, kad žy
miosios archeologės Marijos 
Gimbutienės ištirti senieji eu
ropiečiai - tai baltai. Jis tariasi 
iššifravęs iki šiol neperskaitytus 
seniausius įrašus, rastus Egėjo 
jūros salose, Gotlande ir paga
liau kur tik nori.

Ir visi jie - lietuviški. Tai li
guisto žmogaus svaičiojimai, 
dėl kurių tenka tik apgailes
tauti, juoba kad V. Rimša studi
juodamas Vilniaus universitete 
pasirodė kaip gabus studentas 
ir baigdamas universitetą pa
skelbė tikrai vertingą darbą 
“Rytų Prūsijos lietuvių kalbos 
elementai dabartinėje bendri
nėje kalboje”, kurio mūsų “kal
bininkai” net nepamini.

Rimantas Matulis skelbia, 
kad trakų genties getų vardu 
senovėje vadinosi visi indoeu
ropiečiai, kad iš getų kilo “mū
sų protėviai - miškų gyventojai 
giriai - geruliai”, kurių vardo 
“pirminė forma buvusi giruliai”, 
kad “mes patys esame tikrieji 
getai, iš kurių vėliau išsirutulio
jo gotai, gitonai, gudai ir kitos 
tautos”, kad “gotai ir geruliai, 
nukariavę Romos imperiją, bu
vo tikrieji mūsų protėviai”, kad 
“po Romos nukariavimo dides
nė ar mažesnė nukariavime da
lyvavusių gerulių dalis grįžo į 
tolimą šiaurę, t.y. į mūsų kraš
tus”. Šias mintis, kaip ir daugelį 
panašių, R. Matulis ne tik pa
skelbė visuomenei laikraštyje 
Lietuvos aidas (2003 m. sausio 
22; kovo 19; gegužės 21 ir 30 
bei rugsėjo 5 d. ir kt.), bet ir iš
dėstė knygoje Lietuvių tautos 
kilmė, kurią, teko girdėti, mo
kytojai rekomenduoja savo mo
kiniams. Pažymėtina,, kad R. 
Matulis yra doras žmogus, nu
kentėjęs nuo bolševizmo.

Apie Gintaro Valiukevi
čiaus “mokslą” neverta nė kal
bėti. Pakaks pacituoti šią nedi
delę jo rašinio Lietuvos aide iš
traukėlę: “Vidurio Europos te

ritorija ne tik nusėta aistiškais 
(t.y. lietuviškais - Z.Z.) vieto
vardžiais, upėvardžiais ir kitais 
senais pavadinimais, bet ir žmo
nės, aisčių palikuonys, - tie pa
tys (išskyrus atvykėlius vengrus, 
bulgarus)”.

Įdomią nišą tarp čia apta
riamų “kalbininkų” užjma Juri
jus Lipovka, kilęs iš Černovcų 
miesto Užkarpatės Ukrainoje, 
buvęs karininkas, kuris tariasi 
iššifravęs senovės etruskų, lai
komų romėnų kultūros pirmta
kais, tekstus (iš tikrųjų jų šif
ruoti nereikia, nes mokslininkai 
seniai juos skaito, tik kalbos 
nesupranta) ir nustatęs, kad jie 
parašyti lietuviškai (!). Štai ke
lios jo mintys, paskelbtos Lietu
vos aide, kurios net ne specialis
tui, bet išsilavinusiam ir blaiviai 
mąstančiam žmogui gali kelti 
nebent tik šypseną: lietuviai 
septintajame tūkstantmetyje 
(!) prieš Kristų “atkeliavo į In
diją prie dabartinio Bhilajo 
miesto ir pasivadino trakais. 
2850 m. pr. Kr. jie iš ten buvo 
išstumti ir persikėlė į Indo slėnį 
ir į Europą”, “senoji Indo slėnio 
ir Kretos kultūra yra lietuviš
kos, o tiksliau, trakų tautos, ku
rios palikuoniai - dabartiniai 
žemaičiai”, “trakų tauta turėjo 
didžiulę įtaką Europos kultūros 
plėtrai. Tikėtina, kad graikai iš
moko iš jų rašyti”. O štai pora 
bendresnio pobūdžio sampro
tavimų, kurie ne vieną skaityto
ją galbūt net papiktins: “Žemė 
atsirado prieš šešis milijardus 
du šimtus penkiasdešimt tris 
milijonus metų kovo vienuolik
tąją (!)”. “Jėzus Kristus gimė 
šeštaisiais metais prieš mūsų 
erą spalio vienuoliktą dieną, 
aštuntą valandą dvidešimt ketu
rios minutės (!), o mirė trisde
šimt trečiųjų mūsų eros metų 
kovo dvidešimt devintą, devy
nioliktą valandą aštuonios mi
nutės (...) medis, iš kurio buvo 
padarytas Jėzaus Kristaus neš
tas kryžius (stulpas) buvo guo
ba, *o Dievo sūnaus odos spalva 
- ruda”. Bet užteks J. Lipovkos 
“mokslo”.

Vis dėlto lingvistiniu neiš
silavinimu ir nesąmonių mas
tais visus lenkia Jonas Joku- 
bauskas. Jo straipsniai Lietuvos 
aide ir gražiai išleista knyga Lie

tuvių tautos priešistorinių amžių 
istorija, I tomas (Vilnius, 2002) 
kiekvieną pribloškia. Iš šių dar
bų ne tik sužinome, kad mūsų 
kalba yra pasaulyje “pirmuti
nė”, kad ja “Adomo ir Ievos 
vaikai ryšius palaikydavo”, kad 
ji tolimoje praeityje buvusi 
“pagrindinė”, bet ir kad “mūsų 
proseneliai gyvendavo (pasau
lyje) visur, kur tik būdavo gali
mybės gyventi”, kad “lietuvybę 
išsaugojusių salų išliko gana 
įvairiose vietose Europoje, Azi
joje bei Afrikoje”, kad Arti
muosiuose Rytuose aramėjų, 
finikiečių, galilėjiečių, hebrajų 
bendruomenės susidarė po to, 
kai tos tautos “senovės lietuvių 
kalbos atsisakė”, pagaliau, kad 
dabar Izraelyje kariauja “buvu
sieji lietuviai su buvusiais lietu
viais”, nes “Arielis ir Arafatas 
turi lietuviškas pavardes ir va
dovauja priešiškoms stovyk
loms”. Ta proga negalima nesi
stebėti kantrybe Lietuvos aido 
redaktoriaus, paskelbusio be 
jokių komentarų savo laikraš
tyje nemažą dalį šių ir panašių 
nesąmonių. Net tolerantiškasis 
kunigas Vaclovas Aliulis, MIC, 
savo viešame laiške redaktoriui 
neiškentė kukliai nepastebėjęs: 
“Turbūt poros autorių straips
nius apie visą pasaulį aprėpian
tį lietuvių kalbos lauką spausdi
nate tų žmonių išradingumui 
pademonstruoti. Su kalbos 
mokslu tie straipsniai, švelniai 
tariant, mažai ką turi bendro”. 
Reikia pridurti: nieko bendra 
jie neturi ne tik su kalbotyra, 
bet ir apskritai su mokslu.

Čia aptartiems fantastiš- 
kiausiems teiginiams atskirti 
nuo tikrovės nereikia mokslo, 
pakanka sveiko proto. Į šių ei
lučių autorių ne kartą yra krei
pęsi žmonės (ne kalbininkai), 
susidomėję tokiomis išvadomis, 
teiraudamiesi, ar jos teisingos. 
Sako, net atsiranda jomis susi
žavėjusių mokytojų, kurie mo
kyklose jas aptarinėja su moki
niais. Taigi iškilo būtinas reika
las jas įvertinti. Stebina ne šių 
idėjų autorių ryžtas skelbti ne
sąmones, kuriomis jie patys, 
matyt, tiki. Laisvoje šalyje tokią 
teisę žmonės turi ir dėl to auto
rių smerkti nereikėtų, nebent 
galėtume jiems papriekaištauti, 

kad prieš skelbdami nepasikon- 
sultuoja su specialistais. La
biausiai stebina žurnalistų ir 
leidinių redakcijų elgesys. Kaip 
galima rimtuose leidiniuose 
skelbti aiškias nesąmones ir dar 
be jokio komentaro, net pa
prasčiausio paaiškinimo skaity
tojams, lyg tai būtų paskutinis 
mokslo žodis? Į šį klausimą per
šasi du galimi atsakymai: arba 
pačios redakcijos lietuvių kal
bos kilmės klausimais nesi- 
orientuoja, arba jau nebeturi 
ko spausdinti. Kitokių išvadų 
padaryti negalėčiau.

Geriausiai būtų, jeigu žmo- * 
nes gydytų gydytojai, namus 
projektuotų architektai, laukus 
artų žemdirbiai, o tautos kilmę 
tirti ir etnogenezės problemas 
spręsti paliktų istorikams, ar
cheologams, antropologams ir 
ypač lingvistams, kurie tais 
klausimais tegali būti kompe
tentingi. Nereikėtų drausti ir 
nespecialistams rašyti rūpimais 
klausimais (vis tiek rašys), bet 
reikia jiems patarti, kad prieš 
ką nors rašydami ne tik pasi
konsultuotų su išmanančiais 
asmenimis, bet ir patys labai 
gerai išstudijuotų tą discipliną, 
kurios duomenimis operuoja. 
Tai nėra lengva, bet tik taip dir
bant galima išvengti klaidų, ne
patekti į klystkelius. (Zigmas 
Zinkevičius Istorijos iškraipy
mai)

Seniausi žinomi lietuviški 
pinigai -' lietuviški lydiniai. 
XII-XIV š. Sidabras. Ilgis 
118-150 mm, svoris 102-108 g.

(Lietuvos istorijos paminklai)
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Lietuvos seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (antras iš dešinės) š.m. rugsėjo 7-9 d.d. daly
vavo Niujorke vykusioje pasaulio parlamentų pirmininkų konferencijoje. Nuotraukoje - susi
tikime su lietuviais svečią sveikina JAV LB NY Apygardos pirmininkė R. Žukaitė

į KANADOS ĮVYKIAI Į 
Ryšiai su Kinija

Mokslo ir kūrybos simpoziumas Vilniuje
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Geriau vėliau, nei niekada 
- byloja liaudies išmintis. Todėl 
su pusantro mėnesio pavėlavi
mu, tačiau noriu pasidžiaugti 
su skaitytojais ypatingai puikiu 
renginiu - 13-ju pasaulio lietu
vių mokslo simpoziumu, įvyku
siu Vilniuje š.m. birželio 30-lie- 
pos 4 dienomis. Renginyje daly
vavo apie pusė tūkstančio 
mokslininkų, tame tarpe 50 iš 
16 pasaulio valstybių. Buvo net
gi iš tolimosios Japonijos ir 
Australijos! Pažymėtina, kad 
didžioji dauguma - jauni, jau 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais subrendę mokslininkai. 
Gal todėl ir pranešimų temos 
buvo labai įdomios, ir tyrimo 
rakursas - netikėtas bei išvados 
vertos valdžios dėmesio ir pa
saulio susidomėjimo. Simpo
ziume buvo pateikta 700 sten
dinių ir apie 250 žodinių pra
nešimų. Buvo netgi teletiltas su 
Vašingtonu - kalbėta su keliais 
JAV kongresmenais.

Buvo netgi tokia neįtikėti
na pranešėja — Tasmanijos uni
versiteto studentė Madeleine 
Shuey, kuri nušvietė Australijos 
politikos okupuotų Baltijos ša
lių retrospektyvą bei Lietuvos 
studijų sambūrio tikslus, pasie
kimus ir perspektyvas! Stebina 
tai, kad lietuvis yra tik sambū
rio įsteigėjas ir ilgametis vado
vas prof. A. Taškūnas, o sambū
rio nariai - dauguma australai, 
išmokę lietuvių kalbą, ištyrinėję 
Lietuvos istoriją, stebintys mū
sų valstybės politiką bei valsty
bingumo atstatymo raidą. A. 
Taškūno rūpesčiu sambūris at
liko 13 mokslo darbų, skirtų 
Lietuvai, išleido 5 knygas bei 
18 žurnalo numerių, skirtų 
Australijos parlamentarams ir 
politikams. Gaila tik, kad tokį 
valstybinio lygio Lietuvos at
stovavimo darbą Australijoje 
dirba keli patriotai savo inicia
tyva, pinigais ir rizika be jokios 
mūsų valdžios paramos.

Širdingiausią pranešimą 
perskaitė eksministeris G. Kup
revičius, kurio mintims, go
doms ir viltims ovacijomis pri
tarė visi simpoziumo dalyviai. 
Gaila, bet profesoriaus pasisa
kymo netgi tezės neatspausdin
tos. Rimtas, išsamus ir kons
truktyvus švietimo ir mokslo 
ministerio dr. R. Motuzo pra
nešimas teikė vilties, kad tiek 
dabartiniai, tiek ateities moks
lo pasiekimai bus naudingi Lie
tuvos valstybingumui stiprinti, 
bei autoritetui pasaulyje ug~, 
dyti.

Deja, deja - praktiniai sim
poziumo organizavimo, prave- 
dimo ir baigties rezultatai buvo 
labiau panašūs į “geležinės už
dangos” šmėklos sugrįžimą nei 
mokslo ir kūrybos laimėjimų 
bei atradimų pateikimą plačią
ja! visuomenei. Būtent ji, visuo
menė, nebuvo informuota apie 
pasaulinio renginio planavimą 
ir pravedimą - atrodo gėjų mas
karadai svarbesni. Į renginį ne
buvo pakviesta spauda, o du 
mažatiražinių leidinių žurnalis
tai vos-vos prasiveržė per re
gistratorių kordoną bei pasku
tinę minutę išsimaldavo rengi
nio programą. Apie pranešimų 
tezių rinkinį - net į kalbas nesi
leido! Mat simpoziumo dalyvių 
buvo tiek pat, kiek ir tezių 
rinkinių išleista - 500. Taigi, vi
suomenė net svajoti negali apie 
tezes. Ką ten visuomenė — 
mokslininkų Lietuvoje per 
5000, o tezių rinkinių 10 kartų 
mažiau. Ką ten bekalbėti apie 
ES universitetus, bibliotekas, 
nors tezių leidėjai - Lietuvos 
mokslininkų sąjunga - pasirū
pino jas išleisti lietuvių-anglų 
kalbomis. Viskas buvo padary
ta, kad galėtume ne tik patys 
pasidžiaugti, bet ir kitiems pasi
girti bei pasiūlyti. Atrodo, trūko 
tik šiek tiek pinigų ir išleisti

Paminklas Lietuvos valstybės kūrėjui karaliui Mindaugui 
(skulpt. Vytautas Kašuba) Druskininkuose Ntr. G. Kurpio

Ntr. J. Sakalauskienės

tezes bent jau poros tūkstančių 
tiražu. Juo labiau, kad Mokslų 
Akademijoje įsikūręs “A.M. 
Brazausko fondas” akivaizdžiai 
demonstruoja eksprezidento ir 
premjero globą šiai įstaigai. 
Taip ir neaišku, ar premjeras 
pašykštėjo, ar Mokslų Akade
mija kitus prioritetus turėjo, 
tačiau simpoziumas taip ir liko 
neturtingu giminaičiu.

Tačiau visuomenė paste
bėjo ir nustėro, kad M.A. bib
liotekoje priglaustas gėjų klu
bas iš “bjauraus ančiuko” staiga 
tapo dviem “puikiomis gulbė
mis” - gėjų ir lezbiečių klubais 
- viešnamiais. Žinoma, kad 
jiems įkurti buvo gauta dau
giau nei pusė milijono litų iš 
ES ir vyriausybės paramos, lai 
kaip su konstitucijos 29 straips
niu, kuris neleidžia teikti žmo
gui privilegijų dėl jo lyties ir 
dar - luošos? Be jokių ginčų ar 
svarstymų, tyliai-tyliai buvo pa
remtos “kitos orientacijos sek
sualinės mažumos”, bet ne vai
kai sergantys vėžiu! Jų tik kas 
penktam valdžia apmokės vais
tus?! O “homikai” palepinti 
visi. Ir ne tik Lietuvos - staiga į 
tuodu klubus plūstelėjo turistų 
banga, ištroškusių “šviežienos”, 
nesergančios nei AIDS, nei si
filiu...

Kanadoje lankėsi Kini
jos prezidentas Hu Jintao. 
Otavoje rugsėjo 9 d. jis susiti
ko su Kanados ministeriu pir
mininku Paul Martin, aptarė 
verslo plėtrą, kurią per atei
nančius penkerius metus nu
matė padvigubinti. Kinija, pa
gal Kanados verslo apyvartą, 
yra antra po JAV, kuri jau šiuo 
metu siekia 30 blj. dol. Kini
jos delegacijos nariai pasirašė 
abipuses sutartis dėl oro ir 
geležinkelių transporto, mais
to inspekcijos, sveikatos, ato
minių tyrimų ir mokslo plėt
ros. Tarptautinio verslo minis- 
teris Jim Paterson tikisi, kad 
šalia verslo padidės ir turistų 
skaičius, jei Kinija įtrauks Ka
nadą į palankių turistinėms 
kelionėms kraštų sąrašą. Pre
zidentas Hu Šiaurės Ameri
koje lankosi pirmą kartą. To
ronte, Otavoje ir Niagaros 
miestuose jį sutiko protestuo
tojai, kurie reikalavo Kinijoje 
žmogaus teisių, politinių ir 
religinių laisvių Tibete bei 
laisvės politiniams kaliniams.

Ontario ministeris pir
mininkas Dalton McGuinty 
pranešė, kad Ontario nepri
tars musulmonų religinių va
dovų praktikuojamam teismo 
įstatymui “Shariah”, kuris tu
rėtų teisę spręsti šeimyninius 
ginčus. Jo pranešimas buvo 
padarytas po to, kai šimtai 
demonstrantų įvairiuose On
tario provincijos miestuose 
reikalavo panaikinti šį “Sha
riah” įstatymą. Daugelis pa
čių musulmonų pritarė šio 
įstatymo panaikinimui, kad 
būtų apsaugotos moterų tei
sės. Prie Kanados konsulato 
Dusseldorf mieste, Vokietijo
je, taip pat vyko demonstraci
jos. Kanadoje šiuo metu gy
vena apie 600,000 musulmo
nų, iš kurių apie 100,000 Kve
beko provincijoje.

Gomery paieška bus pra
tęsta net šešiom savaitėm. 
Daugeliui žmonių atsiliepus į 
Gomerio kvietimą savo įna
šais prisidėti prie šios paieš
kos patikslinimo, šimtai laiš
kų pasiekia jo įstaigą. Minis
terio pirmininko Paul Martin 
teigimu, visuotiniai rinkimai 
bus šaukiami tik šimtą dienų 
po galutinių išvadų paskelbi
mo. O tai reiškia, kad rinki
mai bus skelbiami pavasarį. 
Teisėsaugai rūpi netinkamas 
federacinės valdžios tarnau
tojų įsivėlimas į politinių par
tijų rėmimą, naudojant nele
galias priemones ir finansus. 
Ministeris pirmininkas nori 
užtikrinti rinkėjus, kad Go
mery paieškos rekomendaci
jos bus galimai greičiau įgy
vendintos, tačiau opozicija 
nori įrodyti, kad reikia baigti 
liberalų partijos valdymą.

Kanados ministeris pir
mininkas Paul Martin daly
vavo valstybių vadovų vaka
rienėje, kuri vyko prieš visuo
tinį Jungtinių Tautų (JT) susi
rinkimą ir tos organizacijos 
60 metų veiklos paminėjimą. 
Kanada norėtų sustiprinti JT 
kontrolę ten, kur vykdomas 
genocidas ir kriminaliniai 
karo nusikaltimai.

Devyni oro tanklaiviai, 
šeši malūnsparniai ir keletas 
lėktuvų bei apie šimtą gaisri
ninkų mėgina užgesinti šalia 
Vankuverio 4,000 hektarų dy
džio durpyno gaisrą, kurio su
kelti dūmai gali būti pavojingi 
žmonių sveikatai. Britų Ko
lumbijos premjeras patarė vy
resnio amžiaus žmonėms 
kreiptis į sveikatos apsaugos 
įstaigas, jei jie jaus kvėpavimo 
sunkumų. Delta, Burnaby, 
New Westminster, Coquitlam 
ir kitose apylinkės vietovėse 
dūmai buvo tokie tiršti, kad 
matomumas buvo vos 100 
metrų. Manoma, kad gaisras 
kilo mėginant nusausinti dalį 
durpyno, kuris ribojosi su ūki
ninko žeme.

Sveikatos ministerija pa
tvirtino naujus vėžiui gydyti 
vaistus, kuriuos dabar provin
cijų sveikatos įstaigos galės 
prirašyti ligoniams. “Avastin” 
ir “Erbitux” bus galima gauti 
Kanados vaistinėse, ir daugu
ma vėžiu sergančių ligonių 
galės jais netrukus pasinau
doti. Tų vaistų kaina viene- 
riems metams gali siekti nuo 
50 iki 100 tūkstančių dol. Kas
met apie 20,000 naujų ligonių 
suserga vėžiu ir apie 8,000 
žmonių miršta. Šių vaistų tin
kamumas buvo pripažintas 
JAV prieš porą metų.

Manitobos provincijos 
šiaurėje, prie Hudson įlan
kos, maždaug 1,800 km nuo 
Winnipeg miesto, yra gele
žinkeliu privažiuojamas 
Churchill miestas. Jis yra tuo 
įdomus, kad net miesto gat
vėse galima sutikti baltąjį lo
kį. Šiuo metu jie telkiasi prie 
pakrančių, kur per visą žiemą 
medžioja ruonius ir kitus gy
vulius. Jų gyvenamoji aplinka 
kasmet siaurėja dėl globalinio 
atšilimo. Šimtai turistų ir laik
raštininkų iš viso pasaulio ru
denėjant užplūsta Churchill 
miestą, nes niekur kitur ne
matyti laisvai vaikščiojančių 
baltųjų lokių.

Viena didžiausių auto
mašinų gamybos įmonių 
“Ford” ir 16,000 darbininkų 
unija pasirašė trejų metų su
tartį. Tai yra viena iš “liesiau- 
sių” sutarčių nuo 1985-jų me
tų. Tais metais Kanados auto
mobilių unija atskilo nuo JAV 
unijos ir ėmė koordinuoti ki
tas Kanados automobilių ga
myklų darbininkų unijas. Da
bar bus uždarytos dvi “For
do” automobilių dalių kalyk
los Windsor mieste. Naujau
sios technikos fabriko įrengi
mai Oakvillės mieste iš dalies 
sušvelnins 700 prarastų dar
boviečių skaičių, tačiau dar
bininkų skaičiaus sumažini
mas padės “Fordo” įmonei 
sveikai konkuruoti su kitomis 
automašinų įmonėmis. Da
bartinis “Fordo” įmonės dar
bininko atlyginimo vidurkis 
yra 29.87 dol. valandai. Pagal 
naują sutartį jis pakils iki 
30.32 dol. Pensininko amžiaus 
asmenims, išeinantiems į pen
siją anksčiau nei privaloma, 
pensija bus.padidinta nuo 60 
iki 70 tūkst. dol. AKV
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IŠAUGO ATLYGINIMAI
ELTA-DELFI žiniomis, 

vidutinis mėnesio ikimokesti- 
nis darbo užmokestis (neįskai
tant individualių įmonių) ant
rąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje 
sudarė 1331.5 lito ir, palyginti 
su atitinkamu 2004 m. laiko
tarpiu, padidėjo 9%. Spar
čiausiai užmokestis augo vals
tybės sektoriuje - 9.9%, o vi
dutinis atlyginimas privačia
me sektoriuje per metus padi
dėjo 8.5% ir sudarė 1286.9 li
to. Statistika rodo, kad darbo 
užmokesčio padidėjimą šie
met antrąjį ketvirtį, palyginti 
su pirmuoju ketvirčiu, lėmė 
didesnis darbo dienų skaičius, 
sezoniniai svyravimai statybos 
ir kitose veiklose bei padidin
tas darbo užmokestis sveika
tos priežiūros darbuotojams. 
Vidutinis mėnesio darbo už
mokestis atskaičius mokesčius 
antrąjį ketvirtį sudarė 952 li
tus - per metus išaugo 7.9%. 
Manoma, kad augimas 2006 
m. nesulėtės. Daugumoje be
sivystančių valstybių jis auga 
pakankamai greitai, pvz. Lat
vijoje ir Estijoje. Anglijoje 
darbo užmokestis yra maž
daug 8 kartus didesnis negu 
Lietuvoje.

TIRIAMA SAVIVALDYBĖ
Seimo laikinoji komisija 

toliau tiria galimą korupciją 
Vilniaus miesto savivaldybėje. 
Rugsėjo 13 d. komisijos nariai 
susipažino su Specialiųjų tyri
mų tarnybos turima medžiaga 
apie įmonių grupės “Rubi
con” vadinamąją “juodąją bu
halteriją” - įrašais, iš kurių 
matyti, jog už verslininkams 
palankius sostinės savivaldy
bės sprendimus bendrovė as
meniui, vadinamam “abonen
tu” arba “kolega”, sumokėjo 
2.3 mln. litų. Liberalų ir cent
ro sąjungos pirmininkas, Vil
niaus miesto meras Artūras 
Zuokas anksčiau atmetė įtari
mus, jog jis yra vadinamasis 
“abonentas”. Galimą korupci
ją Vilniaus miesto savivaldy
bėje ir mero A. Zuoko veiks
mus tirianti komisija, kuriai 
vadovauja Darbo frakcijos se
niūnė Loreta Graužinienė, 
turės savo išvadas pateikti 
seimui iki lapkričio 1 dienos.

SOCIALINĖ RAIDA
LGTIC žiniomis, pagal 

žmogaus socialinės raidos in
deksą (ŽSRI), Lietuva tarp 
177 pasaulio valstybių pakilo 
2 pozicijom į 39 vietą ir pen
kerius pastaruosius metus įsi
tvirtino tarp valstybių, turin
čių didesnį kaip 0.800 indeksą. 
Estija nukrito per 2 vietas į 
38, o Latvija pakilo per 2 pozi
cijas ir užėmė 48 vietą. Pasak 
Jungtinių Tautų vystymo prog
ramos pranešimo, Lietuvos 
bei Latvijos pažanga nuo 2000 
metų buvo didžiausia iš visų 
naujųjų Europos sąjungos 
narių. ŽSRI augimą Lietuvoje 
lėmė nuo 10.32 iki 11.702 
išaugęs bendrasis vidaus pro
duktas vięnam gyventojui, 
taip pat nuo 90% iki 94 % pa
didėjęs bendras žmonių, sie
kiančiųjų pradinio, vidurinio 
ir aukštojo išsilavinimo, skai
čius. Penkerius metus iš eilės 

1 vietą užima Norvegija, ant
rąją - Islandija. Iš visų naujų 
Europos sąjungos valstybių 
narių aukščiausią - 26 vietą 
užima Slovėnija.

BAUS NEBLAIVIUS
Lietuvos seimas rugsėjo 

13 d. pritari Susisiekimo mi
nisterijos siūlymui griežtesnes 
nuobaudas numatančiam ko
dekso pataisų projektui, kurį 
priėmus sumažėtų eismo įvy
kių ir žuvusių bei sužeistų eis
mo dalyvių skaičius. Pagal 
projektą vairuotojams, ku
riems nustatomas lengvas gir
tumo laipsnis (nuo 0.41 iki 1.5 
promilės), gresia 1000-1500 
litų bauda su teisės vairuoti 
atėmimu nuo 6 mėnesių iki 1 
metų. Projektu siūloma su
griežtinti atsakomybę vairuo
tojo, kuris būdamas neblaivus 
apgadina kitam asmeniui pri
klausančią transporto prie
monę, krovinį, kelią, kelio ir 
kitus įrenginius arba kitokį 
turtą. Taip pat raginama su
mažinti leistiną alkoholio 
koncentraciją kraujyje vairuo
tojams, vairuojantiems dides
nes negu 3.5 tonos transporto 
priemones arba kuriose yra 
daugiau kaip 9 sėdimos vie
tos. Numatyta ir nuobauda už 
pakartotinį transporto prie
monės vairavimą neblaivioje 
būklėje. Pernai Lietuvoje dėl 
neblaivių vairuotojų kaltės pa
darytų eismo įvykių skaičiaus, 
palyginti su 2003 m., padidėjo 
13.8%. Žuvusiųjų dėl ne
blaivių vairuotojų kaltės skai
čius pernai išaugo 22.1% (iki 
83), sužeistųjų - 16.5% (iki 
1072).
EKONOMINĖ STATISTIKA

ELTA-DELFI žiniomis, 
bankų paskolų augimas Lie
tuvoje šiemet lenkia indėlių 
augimą. Bendras Lietuvos 
bankų paskolų portfelis šių 
metų liepos pabaigoje siekė 
20.67 bin. litų, arba 22.3% 
daugiau negu 2004 m. gruo
džio pabaigoje. Bendras Lie
tuvoje veikiančių komercinių 
bankų bei užsienio bankų sky
rių turtas liepos pabaigoje bu
vo 34.465 bin. litų, t.y. 18.2% 
didesnis negu 2004 m. pabai
goje. Lietuvoje veikia 10 ko
mercinių bankų bei du už
sienio bankų skyriai. Bendra 
jų akcininkų nuosavybė liepos 
pabaigoje buvo 2.7 bin. litų.

VERSLO SĄLYGOS
Lietuvos radijas-DELFI 

praneša, kad verslo sąlygos 
Lietuvoje yra geriausios iš visų 
naujųjų Europos sąjungos 
valstybių. Pasaulio banko ir 
Tarptautinės finansų korpo
racijos (IFC) parengtos ap
žvalgos duomenimis, Lietuva 
yra penkioliktoje palankiau
sias verslo sąlygos turinčių pa
saulio valstybių sąrašo vietoje. 
Sąrašo viršūnėje - Naujoji Ze
landija, Singapūras bei JAV. 
Lietuvos užimama vieta yra 
pati aukščiausia iš visų naujų
jų ES narių. Estija šiame są
raše užima 16 vietą, o Latvija 
šiemet 26-ta. Pernai Pasaulio 
banko ir IFC parengtoje vers
lo sąlygų apžvalgoje Lietuvai 
atiteko 17-ta vieta. RSJ

London, ON
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS ŠVENTĖ rugsėjo 11 d. 
švęsta jau 41-ąjį kartą. Klebonas 
kun. K. Kaknevičius šv. Mišias 
aukojo už gyvus ir jau amžinybėn 
iškeliavusius parapiječius. Mišių 
metu giedojo “Pašvaistės” cho
ras, akompanuojant muz. Ritai 
Vilienei. Po Mišių visi rinkosi į 
parapijos salę, kur jau buvo vai
šėms paruošti stalai. Visus susi
rinkusius pasveikino naujas para
pijos tarybos pirmininkas Algir
das Dragunevičius ir pakvietė in- 
vokacijai kun. K. Kaknevičių. 
Šventės dalyvius taip pat sveikino 
KLB Londono apyl. pirmininkas 
Stasys Keras, kviesdamas visus ir 
toliau vieningai palaikyti parapi
jos gyvavimą. “Pašvaistės” choras 
padainavo kelias dainas, o Arū
nas Parancevičius programą pa
įvairino savo humoristiniu pa
sakojimu. Po trumpos programos 
parapijos valdybos narė Dana 
Chainauskienė šiltais žodžiais vi
sų susirinkusių vardu pasveikino 
parapijiečius Anelę ir Jurgį Auš
rotus, kurie tą dieną minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 57-ąją su-

Hamilton, ON
“RAMBYNAS” - LIETU

VIŠKAS KAMPELIS. Pastatas 
20 metų senumo, apsuptas milži
nų daugiabučių. Aplinka rami, 
švari. Vedėjas A. Blekaitis yra vi
sada pasiruošęs visiems padėti. 
Čia yra 50 butų. Didesnė pusė 
gyventojų yra lietuviai pensinin
kai. Su kitataučiais santykiai ge
ri. Tarp “ Rambyne” gyvenančių 
lietuvių pensininkų yra gana pa
siturinčių žmonių. Dauguma jų 
galėtų gyventi prabangiuose dau
giabučiuose ir dideliuose butuo
se, bet jie pasirinko gyventi kuk
liame “Rambyne” - vieno mie
gamojo bute, kad galėtų bend
rauti su savo amžiaus ir tautos

Algimantas Kezys su savo fotografijų apie Čikagą knyga Chicago. 
Ši ir dar dvi. jo nuotraukų knygos pristatytos š.m. rugsėjo 23 d. 
Vilniaus M. Mažvydo bibliotekoje Ntr. Ed. Šulaičio

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFOR MACUOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► [AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

Londono, ON, Šiluvos Marijos parapjios veikėjai ir šventės 
rengėjai. (Viršuje iš d.) - pirm. A. Dragunevičius, nariai - St. 
Navickas, J. Aušrotas; talkininkė N. Aušrotienė, v. narė D. 
Chainauskienė ir R. Juodis, talkininkė I. Dragunevičienė; vidury 
- klebonas kun. K. Kaknevičius Ntr. T. Naruševičiūtės

kaktį. Jiems sugiedojome Ilgiau
sių metų. Klebonui palaiminus 
vaišes, visi valgėme skanų šeimi
ninkių paruoštą maistą, gurkšno
jome “Švyturio” alų bei vyną. So
čiai pasivaišinę, neskubėjome 
skirstytis, o būrelis šventės daly

žmonėmis. Jie nori praleisti savo 
gyvenimo saulėlydį tarp savų. 
“Rambyne” gyvenantys lietuviai 
- tai viena didelė šeima. Jie su
sitinka kasdien 4-5 v.p.p. svečių 
kambaryje. Ten pasikalba, pasi
dalina įvairiomis žiniomis, pa
skaito poemų, savo kūrybos ir ki
tų. Visi prie vieno stalo atšvenčia 
įvairias asmenines sukaktis. Jeigu 
kas suserga, sveikesnieji padeda 
ir lanko juos. Jie lanko ir remia 
savo Vilniaus Aušros Vartų šven
tovę, dalyvauja lietuvių laidotu
vėse, lanko visokius renginius 
Jaunimo centre. Autobusai va
žiuoja dažnai. Niekas nesijaučia 
izoliuotas ar vienišas. Čia yra 
knygynas, lošimų ir sporto kam
bariai. Kiekvienas gali pasirinkti 
savo gyvenimo būdą pagal savo 

vių padainavo skambių liaudies 
dainų.

Visi likome patenkinti pa
rapijos valdybos ir kitų talkininkų 
suruošta švente, maldose dėko
jame Šiluvos Marijai už mūsų pa
rapijos globą. A.V.

sveikatą ar norą.
Aš irgi čia gyvenu,
Vakarais saulėlydžius stebiu. 
Mintys paskendę maldose, 
Dieve, laimink visus čia ligose.

E.B.
A.a. ALDONAI KARNIE- 

NEI mirus, reikšdami užuojautą 
dukrai Laimai, vaikaičiams Linai 
ir Ahren, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $20 - F.A. Povi- 
lauskai, A.A. Petrauskai; $5 - 
F.M. Gudinskai. Dėkojame au
kojusiems. PLV komitetas

Lietuva
Parimę debesys čia šilą saugo,
Į pilnatį išplaukęs rugio 

laukas...
Į tavo, Lietuva, erdves įaugo,
Kaip mes - į šimtmečių gilias 

prasmes
Žilų piliakalnių legendas 

saugot,
Kur glūdi protėvių didi galia.
Iš tavo, Lietuva, įščių išaugę
Į tavo ūkanų melsvas marias 
Su gintariniais vasaros krantais, 
Sakmėm, dainom ir aukuro 

ugnim,
Į tavo, Lietuva, širdį įaugę
Su nerimu, sėkmėm ir netektim.

Eleonora Norgailienė

four seasons 
iu//rirxk realty limited

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės i

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Lietuvą profesoriauti
Kun. dr. K. THmakas dėstys trijuose universitetuose ir 

kunigų seminarijoje

Cicero lietuvių telkinio darbuotojos J. Bobinienė ir M. Gabalienė 
išvykstančiam į Lietuvą profesoriauti kun. dr. K. Trimakui 
įteikia 300 dol. dovaną Ntr. E. Šulaičio

EDVARDAS ŠI LAITIS
Rugsėjo 1 d. Cicero Šv. An

tano par. lietuvių misijos vado
vas kun. dr. Kęstutis Trimakas iš
vyko į savo rudeninę kelionę Lie
tuvon. Tai jis daro jau 13 metų. 
Ten jis profesoriaus Yytauto Di
džiojo un-te Kaune, Šiaulių uni
versitete ir Vilniaus Pedagogi
niame universitete vieną semest
rą iki gruodžio pradžios. Taip pat 
jis dėstys ir Kauno kunigų semi
narijoje. Anksčiau Lietuvon iš

Šuo sargybinis puikus, 
saugo kiemą ir vaikus, 
tu gali apgaut mane, 

tik ne Tuskį mūs kieme...

Eilės ir nuotr.
Romualdo Kisieliaus

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
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 51 MILIJONĄ DOLERIU

MOKAME UŽ: . 
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas ........................... 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius ...........1.55%
1 m. term, indėlius ......2.50%
2 m. term, indėlius.......... 2.75%
3 m. term, indėlius.......... 3.00%
4 m. term, indėlius.......... 3.40%
5 m. term, indėlius.......... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind................................. 2.50%
2 m. Ind. .............................2.75%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind................................. 3.40%
5 m. ind. ............................. 3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca

Amerikos panašiais tikslais vyk
davo dar du žmonės - prel. 
Antanas Rubšys ir kun. dr. 
Antanas Paškus (Paškevičius). 
Tačiau pirmasis prieš 3 metus 
iškeliavo amžinybėn, o antrasis 
dėl blogos sveikatos nėra pajė
gus keliauti.

Išvykstančiojo palydėtuvės 
buvo surengtos rugpjūčio 18 d. 
Cicere. Kadangi dabar kun. dr. 
K. Trimakas, atlaikęs sekmadie
nines 9 vai. ryto pamaldas Cicero

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo.................4.70%
nekiln. turto 1 m................. 4.70%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

lietuviams, turi skubėti Mišioms 
į Marquette Parko lietuvių šven
tovę ir neturi laiko sustoti Cicero 
parapijiečių sekmadieniniame 
pabendravime, buvo sugalvota 
padaryti jam išleistuves kiek 
anksčiau viduryje savaitės.

Susirinkus į lietuviams skirtą 
kambarį Šv. Antano par. pastate 
ir pasivaišinus šeimininkių pa
ruoštais užkandžiais bei arbata, į 
tautiečius prabilo dr. Petras Ki
sielius. Jis pradžioje išreiškė už
uojautą dėl kun. dr. K. Trimako 
mamos Antaninos, peržengusios 
101 metų ribą, mirties birželio 13 
d., tačiau iki šiol nebuvo progos 
tai paminėti.

Dr. P. Kisielius nupasakojo 
išvykstančiojo kilnią misiją tėvy
nėje, kurią jis ilgas laikas tęsia. 
Atsisveikinimo žodį tarė ir veikli 
Cicero lietuvių ir parapijinio lie
tuvių choro darbuotoja Jonė Bo
binienė, kuri su sekmadieninės 
“kavinės” vedėja Mėta Gabalie- 
ne, kelionei jam įteikė 300 dol. 
čekį. Kun. dr. K. Trimakas padė
kojo visiems dalyviams, papasa
kojo apie savo busimuosius dar
bus tėvynėje, visiems padalino jo 
parašytą ir išleistą brošiūrą - Gy
vybės kultūra, mirties 'kultūra ’ ir 
lietuvių tauta. Jis taip pat pa
demonstravo atsivežtą Lietuvos 
kariuomenės kepurę, nes anks
čiau jam yra tekę dirbti ir su lie
tuviais kareiviais tėvynėje. Jam 
išvykus Lietuvon Marquette Par
ko lietuvių parapijoje turėtų pa
gelbėti iš Kauno į Čikagą teologi
jos doktorato sieksiantis buvęs 
cicerietis kun. Arvydas Žygas. 
^PLhnpOrt/Expor^

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareckul
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai rugpjūčio 21d. Lietuvių 
klube atsisveikino su Tamos 
Mc Dili bazėje išbuvusiais ka
rininkais plk.ltn. Modestu 
Petrausku ir plk.ltn. Viktoru 
Liepinš, išvykstančiais atgal į 
Lietuvą. Šie karininkai lanky
davosi St. Petersburgo lietu
vių renginiuose, jausdamiesi 
visada gerai tarp savųjų žmo
nių. Lietuvių klubo pirm. An
gelė Kamiene atsisveikinimo 
žodyje pareiškė, kad buvo ma
lonu su šiais kariškiais bend
rauti, nes jie labai gražiai at
stovavo gimtajam kraštui. 
Kalbėjo ir karininkai, padėko
dami už jiems suteiktą šiltą 
svetingumą Lietuvių klube, 
kartu įteikdami ir dovaną - 
plaketę apie “Žaliukus”. Jie 
taipogi supažindino su naujai 
atkeltu karininku iš Lietuvos 
- mjr. Mariumi Kazlausku. 
Pastarasis klubo dalyvius su
pažindino su savo žmona Jur
gita ir dukrele Austėja.

Klubo pirmininkė prane
šė, kad yra atsteigiamas klubo 
choras, kuris buvo nustojęs 
veikti pasitraukus chorvedžiui 
dr. Br. Kazėnui. Dabar chorui 
vadovaus Aloyzas Jurgutis. 
Valdyba kviečia buvusius ir 
naujus dainininkus įsijungti į 
choro veiklą. Popietė baigta 
Mečio Šilkaičio pranešimu 
apie paskutiniuosius įvykius 
Lietuvoje. {Lietuvių žinios, 
357 nr.)

Afganistanas
Afganistano Goro provin

cijoje tarnaujantys Lietuvos 
kariai įgijo kai kurių įtakingų 
vietos vadų pasitikėjimą. Lie
tuvos karių grupei sėkmės pa
linkėjo prieštaringo nusistaty
mo įtakingas vietos vadovas. 
Šios lietuvių grupės vadas pik. 
Gintautas Ženkevičius buvo 
susitikęs su dalį provincijos 
kontroliuojančiu Ahmad Mur- 
ghabi ir su juo aptarė krašte 
vykstantį Jungtinių Tautų ir 
ŠAS (NATO) misijos prižiūri
mą nusiginklavimo eigą. A. 
Murghabi pagyrė lietuvius už 
pagalbą jo kraštui ir sakė, kad 
netrukdysiąs lietuviams atlikti 
jiems skirtas užduotis. (ELTA)

Gudija
Vilnietis verslininkas Vid

mantas Matulaitis, bendro
vės “Lukas” direktorius, dve
jus metus iškalėjo Minsko ka
lėjime. Pastarojo vadovauja
ma bendrovė gudams parda
vinėjo popierių. Jis buvo su
laikytas ir apkaltintas tarp
tautinės kriminalinės grupuo
tės įsteigimu bei jai vadovavi
mu. Bendrovė “Lukas”, jau 
14-a metų sėkmingai prekia
vo popieriumi. 2003 metų ru
dens dieną nuvykęs pas verslo 
bendrininkus buvo sulaikytas 
ir uždarytas į tardymo izolia
torių. Kitą dieną jam buvo pa
teikti apkaltinimai be jokių 
įrodymų. Ir prokurorai nera
do jo kaltės, bet vistiek buvo 

• Pasirūpinkite antrine tarnyba - nematoma, kur galima slapta! At
merkite akis ir apsidairykite, ar kur nors žmogus nėra reikalingas tru
putį laiko, truputį dalyvavimo, truputį draugystės, truputį globos. Galbūt 
jis yra vienišas, nusiminęs, ligonis, nelaimingas, kuriam tu gali padėti. 
Galbūt senelis, o gal vaikas. Nenusigąski, jei reikės laukti ar bandyti. 
Būki pasiruošęs ir nesėkmei. (Albert Schweitzer)

nuteistas kalėti pustrečių me
tų. Tik šią vasarą II Pasaulinio 
karo 60 metų pabaigos minė
jimo proga suteikiant amnes
tiją buvo paleistas iš kalėjimo. 
Kalėjime jam teko sėdėti su 
kriminaliniais nusikaltėliais 
perpildytose kamerose. Mais
tas buvo labai blogas, likęs gy
vas tik siuntinių pagalba iš 
Lietuvos. Žiauriai jo likimą 
išgyveno šeima - susirgo žmo
na. Jis ir pats jaudinosi dėl sa
vo šeimos likimo. V. Matulai
tis, išėjęs iš pragaro, pamažu 
grįžta į senas gyvenimo vėžes. 
{Lietuvos rytas, 2005 m., 181 
nr.)

Lenkija
Prie Seivio ežero, Punsko 

apskrityje, rugpjūčio 22 d. įvy
ko Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių partijos) 
kasmetinis sąskrydis. Jame 
dalyvavo 2,500 atvykusių iš 
Lietuvos ir 1000 vietos tautie
čių. Pasak Punsko valsčiaus 
viršaičio pavaduotojo J. Vai
čiulio, tai buvęs istorinis įvy
kis Punske. Tiek daug žmonių 
vienu kartu iš Lietuvos šioje 
vietovėje nėra buvę. Tėvynės 
sąjungos vadovas A. Kubilius, 
sveikindamas sąskrydžio daly
vius, pažymėjo, kad šis didžiu
lis susibūrimas vyksta sim
bolinėje vietovėje. Jo dalyviai 
galėjo pasisemti tvirtybės, ku
ri čia padėjo puoselėti ir iš
saugoti lietuvybę. Nors są
skrydyje ir nebuvo kalbama 
apie politiką, tačiau, pasak A. 
Kubiliaus, Lietuvos konserva
toriai gali pajusti Lenkijoje 
artėjančias politines permai
nas. Jo manymu, šiame krašte 
rudenį rinkimuose laimėsian
čios dešiniosios partijos, su 

•kuriomis Tėvynės sąjunga yra 
pasirašiusi bendradarbiavimo 
susitarimą. Sąskrydžiu domė
josi ir Lenkijos žiniasklaida. 
(BNS)

Danija
Danijos maisto ir veteri

narijos tyrimų centras patarė 
savo gyventojams nevalgyti 
mėsos gaminių iš Baltijos 
kraštų ir Graikijos, nes nuo 
šių gaminių galima susirgti 
užkrečiamomis ligomis. Dani
jos dienraštis Politiken tvirti
na, kad 9 iš 10-ties valgiusių 
mėsos iš Baltijos kraštų bei 
Graikijos “užsikrėtė nepagy
domomis ligomis”. Lietuvos 
valstybinė maisto ir veterina
rijos tarnyba pranešė, kad nė
ra gavusi jokios oficialios in
formacijos iš Danijos atsakin
gų institucijų, jog produktai iš 
Lietuvos ir kitų minimų kraštų 
kelia pavojų sveikatai ar yra 
nekokybiški ir nesaugūs. Pa
sak D. Remeikos, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarny
bos direktoriaus, Danijoje yra 
daug mėsos gamintojų - tokie 
pasireiškimai gali būti grynai 
politinio pobūdžio. Lietuvos 
mėsos eksportas į Daniją pas
taruoju metu labai išaugo. 
(BNS) JA.

http://www.talka.ca
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ČESLOVAS SENKEVIČIUS
Vytautui Bakenui staiga šovė į galvą 

mintis — steikime, vyručiai, milijonierių 
klubą! Su juo ten sėdėję keturi vyrai 
choru atsiliepė:

- Oo!..
- Kodėl gi ne!?
Vyrai susižvalgė, pasikeitė šypsu- 

liais ir susmeigė akis Į šeimininką. Tas 
Vytautas pilnas idėjų, gal dėl to taip 
greitai ir praturtėjo?

- Juk čia Amerika, čia neribotų gali
mybių šalis, kurioje praktiškai galima 
pritaikyti mūsų senolių posakį “kai du 
stos, visados daugiau padarys”, ne juo
kais sakau, darykime ką nors, nemiego
kime ant tų dolerių...

Po kelių savaičių žodis tapo kūnu. 
Prisijungė dar trys. Aštuoni turtuoliai - 
tai jau šis tas. Pirmininku išrinko suma
nytoją, iždininku sutiko būti Matas Go
gelis, o sekretoriauti pasisiūlė naujokas 
Antanas Guoba, per porą metų vos spė
jęs Amerikoje apšilti ir jau susikrovęs 
apvalią sumelę. Vyrai surašė klubo sta
tutą. Įstojimo į klubą sąlygos tokios: 1) 
ilgalaikio taupymo sąskaitoje turi būti 
įrašyta ne mažiau kaip trys milijonai do
lerių, 2) garbės žodžiu turi būti pa
tvirtinta, kad šioji suma nemažės, bet 
augs, 3) metinis nario mokestis 30 tūks
tančių: sudėti pinigai panaudojami dau
gumos nutarimu be “veto” teisės, išsky
rus atvejus, jei prireiktų lėšų nesusipra
timams su valdžia aiškintis, 4) klubo 
tikslas - turėti rimtą Amerikos lietuvių 
aukštuomenę, kad nereikėtų maišytis 
tarp turtuolius vaidinančių ubagų, 5) 
klubas niekur neregistruojamas, o veikia 
kaip vienarūšių žmonių ratelis, laisva
laikiais pramogaujantis ir vis ieškantis 
naujų ir naudingų ryšių, 6) sekant Lie
tuvos vyriausybės pavyzdžiu, pinigų dek
laravimas nereikalingas, gavai - ir tavo...

Dėl klubo pavadinimo tartasi ilgiau
siai. Vytautas pasiūlė, kad klubas būtų 
pavadintas Kapitalistų gerovės buveine, 
sutrumpintai KGB.

- Ką tu kalbi! - šoko Gogelis, - ar 
užmiršai ką tai reiškia, visa išeivija mus 
pirštais užbadys...

Vytautas šyptelėjo ir nieko neat
sakė.

- Negerai, negerai, - niurnėjo kiti, - 
reikia nekalto vardo.

- Tai gal trumpesnio, sakykim, Ka
pitalistų perspektyvos (KP).

- Ar iš proto kraustotės! Juk tai Ko
munistų partija, - susijaudinęs šaukė 
Matas.

Tikra velniava su tais pavadinimais. 
Visi aštuoni sėdėjo minutę nuleidę gal
vas, lyg kalti pasijutę. Paskui pasikuždė
jo, kažkas tyliai nusijuokė.

- Nemunas! - staiga dėjo Stasys Ar- 
mavičius.

- Ką bendro Nemunas su Amerikos 
milijonieriais? - nesutiko Antanas.

- Tai bent parodys, iš kur mes.

Milijonierių klubas
SATYRINIU ŽVILGSNIU

- O kam rodytis, tai tik gali visą rei
kalą gadinti, - nesutiko pirmininkas ir 
ėmė įtikinėti, - ko jūs bijote to KGB? 
Pinigų galiūnai esame, tos trys raidelės 
čionai grynas nulis prieš doleriuką, o be 
to, ar nežinote, kad Lietuvos turtuolių 
dauguma išsirutuliojo iš tų trijų baisių 
raidžių. O mums, amerikonams, tas 
KGB vis primins, kad reikia budėti, sau
gotis, paslapčių neišduoti ir daug dirbti, 
kapitalą didinti... Žinokite, kad čia ne 
pinigų skalbykla, mes statybininkai, 
alyvos pardavėjai, akcijų pirkėjai, pali
kimų investuotojai, įvairių prekių im
portuotojai... - nutilo pridusęs Vytautas.

- Gudrus kaip žaltys tas mūsų pirmi
ninkas, - pašnibždėjo Antanas Stasiui. 
Kiti susižvalgė, jau ir žiovulys pradėjo 
dažnėti.

- Ak, tegu būna kaip pirmininkas 
nori, nemaišykim čia nei praeities, nei 
politikos, - nusileido Matas.

Apsiraminę pakėlė taures, nuskam
bėjo jų prisilietimai kaip gražiausia mu
zika. Ir taip Kapitalistų gerovės buveinė 
pradėjo savo veiklą. Iš pradžių žmonos 
tam labai priešinosi, girdi, susirinkę vie
ni vyrai dar kažin ką išsigalvos, juoba, 
kad pinigai ne problema, o norams juk 
galo nėra.

- Be mūsų pritarimo nė žingsnio, - 
karingai dėjo Paulina Gogelienė.

- Atsirado mat milijonieriai, tik pa
sirodyti, pasigirti trokšta, nes niekur ki
tur netinka ir nieko gero nemoka, - šai
pėsi Irena Guobienė.

- Žiūrėkit tik, kad koks gudresnis 
jūsų neapmautų, - įspėjo Dana Arma- 
vičienė.

Bet visi moteriški protestai greitai 
pasibaigė, kai žmonos buvo įrašytos klu
bo garbės narėmis ir susirinkimuose ga
lėjo dalyvauti patariamuoju balsu su są
lyga, jei įsipareigos verbuoti naujus na
rius ir rinkti nario mokesčius.

Petras Mikulis klausėsi aiškinimo ir 
keistai šiepėsi. Kai Vytautas baigė kal
bėti, bambtelėjo:

- Ar dar nežinai, ką reiškia žmonos 
patariamasis balsas? Kiek metų vedęs?

- Dvylika.
- Jei nežinai, sužinosi...
Nuskambėjo juokas. Lyg niekur nie

ko - juokėsi ir pats Petras. Tuo ir baigėsi 
visos abejonės. Balsų dauguma žmonos 
priimtos į klubą.

*
Pirmas su žmonomis susirinkimas 

įvyko vėlyvą rudenį, kai golfo sezonas 
buvo pasibaigęs. Susirinkimo darbot
varkėje - klubo rūmų statyba.

- Pastatysim savais grynais, nėra ko 
čia prasidėti su bankais, - tarė pirmi
ninkas.

- Na, kaip kitaip, - pritarė visi.
Pasamdė architektą, pagarsėjusį 

Vilniuje, o laimės ieškantį Amerikoje. 
Po trijų savaičių šis ir atneša projektą.

- Siaubas! - pirmoji šūktelėjo ponia 
Armavičienė, - kokie čia rūmai... čia cir
ko palapinė... tik pažiūrėkit gerai... kaip 
koks blynas, užmestas ant per mažos 
lėkštės.

Subėgo, sužiuro visas klubas.
- Įdomu, įdomu... — bandė kažką sa

kyti Guoba, kai jį nukirto žmona!
- Kas čia tau įdomu?... Gėda vi

siems lietuviams...
- Ponia, taip nesakykit, - ramino 

pirmininkas.
- Originalu, meniška, štai kas, negi 

nesuprantant... - įsiterpė Mikulis.
- Jūsų pasirinkimas, ponai ir po

nios, jūsų skonis, jūsų pasirinkimas, - 
tarė tvirtai architektas, nė kiek neįsižei
dęs dėl pastabų.

- Viskas menas, viskas dabar 
daroma to meno vardu, - niurnėjo Ar
mavičienė, - o kad nereikėtų dėl to gin
čytis, balsuokime, - pasiūlė.

Nieko kito ir nebeliko. Architektas 
buvo paprašytas palaukti už durų. Kai 
jis grįžo, pirmininkas tarė:

- Žinote, ponas Ragenai, projektas 
nepriimtas, gaila, bet taipjau pasidarė...

- Jūsų valia... belieka atsiskaityti, - 
padavė pirmininkui sąskaitą.

- Hm... sumelė nemaža... - suraukęs 
kaktą lyg pats sau vienas prašneko.

- Tai kiek? Kiek nori už tą?., pasigir
do balsai.

- Dvylika.
- Oho!.. Nieko sau...
- Sakau, neprasidėk su garsenybėm, 

- pašnibždėjo žmona pirmininkui.
- Pone Ragenai, ar galėtumėte pa

aiškinti, kaip tas dvylika susidarė... mat 
čia įdomu žinoti klubo nariams...

- Su malonumu, - atsiliepė archi
tektas, - dešimt tūkstančių už idėją ir du 
už darbą... su nuolaida saviems, nes 
kaip kitaip...

Visi pasijuto kaip musę kandę. Nei 
šis nei tas. Įstrigimas - nei pirmyn, nei 
atgal. Pirmoji nesėkmė.

Pirmininkas grynais gryniausiais čia 
pat atsiskaitė, architektas padėkojo, 
linktelėjo ir dingo už durų. Klubo na
riams beliko prisipilti po konjako tau
relę tai pirmai nesėkmei nuskandinti.

Antrame susirinkime buvo svarsty
tas naujų narių priėmimas. Apie kandi
datą Dimitrijų Popovą aiškino Irena 
Guobienė.

- Puikus vyras, nevedęs, stiprių ryšių 
su investicijų specialistais palaikytojas, 
moka ir ispanų kalbą, o be to, dėmesio 
ponios, jis dainininkas ir geras šokėjas...

- Bet ne lietuvis! - šūktelėjo Petras 
Mikulis.

- Didelio čia daikto - spyrėsi Irena, 
- buvo Lietuvos pilietis, susikalbėti lietu
viškai įmanoma, ko dar?

Po trumpų ginčų kandidatas buvo 
priimtas su sąlyga, kad sulietuvins pa
vardę, nubrauks tą pirmąjį ‘po’ ir liks 
Povas, Dimitrijus Povas. Išganinga 
išeitis! Tai bene pirmas laimėjimas! Di
mitrijus, žinoma, padarė taip, kaip klu
bo nariai nutarė. Dar kažin ką būtų pa
daręs, nes ponia Irena į akį jam įkrito 
po paskutinio pokylio rusų restorane...

- Įtrauksim ir daugiau gabių žmo
nių, - po nutarimo linksmai čiauškėjo 
Irena, - juk gerų norų neužtenka. Reikia 
mums daugiau lankstumo; čia mūsų po
nios kaip tik geriausiai galės pasireikšti, 
ar ne?...

Visi pritardami palingavo galvas ir 
griebė šampano taures.

- Už laimingą ateitį!... cingtelėjo 
taurės, - puiku, puiku...

*
Klubo pirmininkui įgriso architektų 

ieškojimas - vis negerai kas ir negerai, 
ponios nepriima jokio projekto, o tu tik 
mokėk sąskaitas. Todėl trečiam susirin
kime jis tarė:

- Turiu jums du pasiūlymus: rūmus 
statyti pagal savo projektą, arba... arba 
pirkti jachtą...

- Ooo!... Jachtą!...
- Fantastiška!..
- Į Klaipėdą nuplauksim ir pasiro

dysim: štai kokie mes!..
Nutarta - padaryta. Pasamdytas lai

vo kapitonas ir du jūrininkai, meniškai 
ant šono nupieštas jachtos pavadinimas 
“Nida”, iškelta jūrinė vėliava. Po to - 
pokyliai ant denio, plaukiojimai į salas, 
žvejyba, kviestinių svečių judėjimas ko
ne kiekvieną savaitgalį. Puiku, gražu, 
įdomu!

Bet vieną vakarą prieplaukos sve
tainėje prie staliuko susėdo Vytautas 
Bakenas ir Antanas Guoba. Pastarasis, 
sriūbtelėjęs alaus tarė: r«j -n/vc jn

- Žinai, Vytai, pasakysiu tau tiesą. 
Gal matei, gal nujautei, bet su Irena 
blogai. Įsileidom tą ruskelį, ir va tau da
bar. Gaila man Irenos... Ar ji prašys 
skyrybų, dar neaišku, bet jau į tą pusę...

- Ne tu vienas toks, - ramino drau
gą Vytautas, - žiūrėk, kas darosi su Dana 
Armavičiene. Peikė Ragėno projektą, o 
dabar laksto paskui jį. O mūsų Petriu
kas, sako, slaptai su kažkokia lenke 
draugauja... Susimaišė, išgvero tas mūsų 
“KGB”. Milijonai iš proto išvarė... Na, 
aš dar kol kas su Gražute bėdų neturiu.

- Gera tau kalbėti...
- Jei kas atsitiktų, siūlyčiau klubą 

uždaryti... tai šeimų ardymas, ar ne?...
O varge! Vytautas grįžęs namo, ant 

stalo rado laiškelį: “Brangusis, nepyk ir 
neieškok, su Matu išskridom pasaulio 
pamatyti. Nesnausk ir tu! Gražina”.

Bendra vakarienė Suvalkų krašto lietuvių sambūrio stovykloje 
“Romuvoje” š.m. rugpjūčio 7-21 d.d.

Šių metų vasara nepagailė
jo mums visiems karštų ir sau
lėtų dienų. Rugpjūčio 7-21 d.d. 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio nariai pabuvojo sve
tingoje “Romuvos” stovyklavie

tėje. Nuostabi gamta, puikus 
oras ir geros atvykusių šeimų 
nuotaikos lydėjo visus skautiš
komis sąlygomis įsikūrusius sto
vyklautojus. Jauniausieji sto
vyklos dalyviai - vaikai ir jauni-

“Romuvos” miško
Sėkminga punskiečių sambūrio

mas mirkte-mirko vandenyje, 
irstydavosi ramiame ežero 
pakraštyje arba, sekdami suau
gusiųjų pavyzdžiu, pratinosi su
gauti žuvį vakarienei.

Smagiai slinko vasarotojų 
dienos bendraujant su draugais 
ir pažįstamais, su kuriais vis 
mažiau ir mažiau atsiranda lais
vo laiko susitikti; “kaimiškų” 
lašinių paragauti, vieną kitą 
juoką išgirsti ar gryname ore 
kamuolį pasvaidyti.

Sėkmingiausias “Romu
vos” stovyklos renginys buvo 
vyriškos lyties įvairaus amžiaus 
grupių krepšinio komandų tur
nyras, suviliojęs į aikštelę be
maž visus, net ir mažiausiai 
sportiškai nusiteikusius poil
siautojus. Sirgaliai “sirgo” tai 
už vieną žaidėją, tai už kitą, ne
leisdami nuskriausti pačių jau

niausių ir aktyviausių krepši
ninkų.

Vienos dienos popietę į 
stovyklos virtuvę visus suviliojo 
skanaus bulvinių plokštainių 
(kugelio) ir keptų žuvų kvapas. 
Niekas negalėjo skųstis pale
pintas šaunių šeimininkių to
kiais skanėstais.

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais pasitrankydama praūžė 
smarki audra. Tarsi iš kibiro 
prapliupusi liūtis išprausė tuos, 
kurie dar vis su įsisiautusią 
gamtos galybe išsilenkti tikė
josi.

Jau ištisą eilę metų viena 
savaitgalio popietė yra skiriama 
bendrai vakarienei ir pavakaro- 
jimui prie laužo. Trumpam pus
valandžiui nurimsta visi “Ro
muvos” klegesiai. Apie 5 v.v. 
valgyklos skambalas sukviečia

glėbyje
stovykla
visus į atnašaujamas Mišias. Pa
garbią rimtį suvirpina Dievo 
garbei giedančių vaikų balsai, 
kaip tik tada akimirkai sustojęs 
laikas leidžia kiekvienam iš 
naujo apmąstyti dvasines žmo
gaus vertybes. ,

Į bendrą vakarienę išalku
sių kviesti nereikia. Tos pačios 
dešrelės ar mėsainiai gamtoje 
daug skanesni. Štai ir dar viena 
graži proga svetingame užjūrio 
krašte pasijusti viena didelė 
draugų ir pažįstamų šeima, pri
siminti visus ilgai nedainuotų 
dainų posmus, pasiklausyti 
skambančių armonikos garsų.

O kad sambūris turtingas 
muzikantais, jau ir girtis nebe
reikia. Paežerės laužavietėje 
suskambėjo daina ir juokas.

Nukelta į 9-tą psl.
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Nauji muziko žingsniai e KILTŪBEJE VEIKLOJE
Muzikas dr. Darius Slavinskas ir jo kurinių koncertai Londone, 

Mississaugos Anapilyje ir Hamiltone
Darius Slavinskas yra kilęs iš Akmenės, 

Mažeikių apskrities. Jau nuo 13 m. pradėjo 
domėtis muzika. Tačiau tėvo patartas studi
javo praktiškesnį mokslą, kurį baigė fizikos 
daktaro laipsniu.

Gyvendamas Kanadoje, Darius buvo akor
deonistas Hamiltono orkestre “Aidas” ir To
ronto orkestre “Trimitas”.

Studijų metu pasirodė jo pirmieji kūriniai: 
tango Gražina, Ramunėle ir kiti. Kai kurie iš jų 
su laiku buvo atspausdinti Čikagoje leidžia
mose Muzikos žiniose.

Daug religinės tematikos girdime jo vė
lyvesnėje kūryboje. Dainas ir giesmes mielai 
dainuoja ir populiarina torontiečių duetas - 
Lilijos Turūtaitės ir Vytauto Mašalo. Jo kūri
nius atlieka “Angeliukų” choras, St. Peters- 
burgo (Floridoje) mišrus choras, vadovauja
mas muz. dr. Broniaus Kazėno. Jo kūriniai bu
vo atliekami Lietuvos solistų tėvynėje ir gast
rolėse Amerikoj.

Didelis pluoštas jo kūrinių yra įdėtas gaidų 
rinkinyje Ilgesio garsai, o muzika įrašyta į CD 
plokštelę. Dviejų dainų melodiją ir žodžius 
parašė pats kompozitorius: Ramunėlė ir Žydėk, 
o kitoms dainoms panaudojo lietuvių poetų 
Maironio ir Bernardo Brazdžionio žodžius.

Vaikų dainoms ir giesmėms panaudojo 
žodžius, parašytus jo motinos a.a. Stasės Sla
vinskienės, ilgus metus mokytojavusios Lietu
voje ir išeivijoje. Dabar kompozitorius gyvena 
su savo žmona Irena jūros pakraštyje Floridoj.

S.m. spalio 23 d., 2 v.p.p., Londono parapi-

Muzikas Darius Slavinskas

jos salėje turėsime progos susitikti su kompo
zitoriumi Dariumi Slavinsku ir išgirsti jo kūry
bos dainas, kurias atliks Toronto choras 
“Daina”, vaikų vienetas “Angeliukai” ir Lilijos 
ir Vytauto duetas.

Koncertas bus kartojamas penktadienį, 
spalio 28, Mississaugos Anapilio parodų salėje 
6 v.v. ir šeštadienį, spalio 29, Hamiltono Jau
nimo centre 3 v.p.p.

Visi maloniai kviečiami. Inf.

“Romuvos” miško glėbyje
Atkelta iš 8-to psl.

Atvykusių į programą 
neapvylė jauniausieji ir drą
siausieji atlikėjai:

šoko, grojo ir dainavo, 
šūkio aidą demonstravo 
ū-a-a “Romuva”.
Buvo ir tokių, kurie į sam

būrio gretas stengėsi įsipiršti su 
burtininko pareigomis. Prajuo
kinta publika ilgai minės nuste
busios uošvės nukirptą plaukų 
sruogą, iki gyvonio apkirptą 
vaiko nagą, apgailestaus, nie
kam nekalto rankinio laikro
duko likimą.

Greit prabėga laisvų dienų 
akimirkos, su jomis praskrieja

Gairėmis išpuoštoje “Romuvos” salėje Suvalkų krašto lietuvių 
sambūrio stovyklautojai š.m. rugpjūčio 7-21 d.d.

ir visi metai. Pabuvoję “Romu
vos” glėbyje, pasisėmę naujų 
jėgų darbams, praturtėję drau
gyste, vieni kitus apdovanoję 
šypsena ir gerumu, mes ir vėl

palydime dar vieną gražią va
sarą. Dėkojame “Romuvos” 
stovyklavietės valdybai už 
suteiktą galimybę paviešėti ir 
pasidžiaugti stovyklaviete.

Ačiū visiems sambūrio 
stovyklos organizatoriams už 
pastangas suruošiant šeimų 
stovyklą gamtoje.

Sambūrietė

Suvalkų krašto lietuvių sambūrio stovykloje “Romuvoje” Mišias aukoja prel. J. Staškevičius

Operos ir simfoninės mu
zikos festivalis Klaipėdoje, 
vardu Muzikinis rugpjūtis pa
jūryje, šiais metais jau aštunta
sis, žiūrovams pateikė įvairią 

' ir įdomią programą. Atidary
mo koncerte Klaipėdos kon
certų salėje dalyvavo Lietuvos 
muzikos akademijos prof. Ire
na Milkevičiūtė (sopranas) ir 
Valstybinės premijos laurea
tai prof. Vladimiras Prudni
kovas (bosas) ir Vytautas Juo- 
zapaitis (baritonas). Šio kon
certo programa vėliau buvo 
pakartota Juodkrantėje. Rug
pjūčio 4 d. kamerinis ansamb
lis iš Lenkijos “MultiCamera- 
ta” ir solistė Skaidrė Jančaitė 
(sopranas) koncertavo Že
maičių dailės muziejuje Plun
gėje. Kitą dieną juos išgirdo 
klaipėdiečiai Koncertų salėje. 
Prof. Virgilijus Noreika pra
tęsė festivalį neįprastoje vie
toje, ant Rambyno kalno, su 
programa Operetinė revue nuo 
Johann Strauss iki...

Labiausiai laukiamas fes
tivalio programos rodinys bu
vo Pietro Mascagni operos 
Kaimo garbė (pas mus vadina
ma Cavalleria rusticana} 
premjera. Opera buvo ruošia
ma bendromis Vilniaus choro 
“Jauna muzika” ir Klaipėdos 
muzikinio teatro jėgomis. 
Pagrindinį vaidmenį joje atli
ko šių metų Auksinio disko 
laureatas tenoras Algirdas Ja
nutas, režisavo Eligijus Do
markas, dirigavo Stasys Do
markas. Spektaklis rodytas du 
vakarus Klaipėdoje. Kita fes
tivalio premjera Klaipėdos 
muzikinio teatro scenoje buvo 
latvių kompozitoriaus Zigmar 
Liepinš opera-melodrama Pa
ryžiaus katedra. Pagrindinę 
Quasimodo partiją joje atliko 
Lietuvos estrados žvaigždės 
Edmundas Kučinskas ir Dei
vidas Norvilas, režisavo Ra
mūnas Kaubrys, dirigavo II- 
mars Lapinš. Festivalis už
baigtas Gabriel Faure Re
quiem Nidos ir Klaipėdos Ma
rijos Taikos Karalienės šven
tovėse.

Lietuvos žemės ūkio mi
nisterijoje buvo pristatytas 
enciklopedinis leidinys Lietu
vos žemės ūkis amžių sandūro
je. Jame pateikta Lietuvos že
mės ūkio raidos 1918-2003 
metais apžvalga. Leidinys turi 
400 puslapių, išleistas 2,000 
egzempliorių tiražu. Knygoje 
primenama ir mūsų žemės 
ūkio istorija. 1918 m. sudary
toje vyriausybėje žemės ūkio 
ir valstybės turtų ministeriu 
buvo paskirtas Juozas Tūbelis. 
Vėliau žemės ūkiui vadovavo 
eilė iškilių asmenų: Aleksand
ras Stulginskis, Mykolas Kru
pavičius, Stasys Putvinskis ir 
kt. Anuo metu žemės ūkyje 
dirbo apie 80 nuošimčių Lie
tuvos gyventojų. Nepriklauso
mybės metais persitvarkęs 
žemės ūkis galėjo lygiuotis į 
Vakarų Europos kraštus, 
nemažai žemės ūkio produk
cijos, gyvulių, paukščių, linų, 
buvo išvežama į užsienį. II 
Pasaulinio karo ir Sovietų 
okupacijos metais Lietuvos 
žemės ūkis smarkiai nuken
tėjo.

Lietuvių muzikos fortepi
jonui leidinys Diapason išleis
tas šių metų vasarą. Dviejų 
dalių leidinį, kuriame įdėta 
vienuolikos įvairių kartų kom
pozitorių trylika kūrinių, su
darė ir redagavo pianistė, lie
tuviško repertuaro propaguo
toja Birutė Vainiūnaitė. Pir
mojoje dalyje pristatomi iki 
1990 metų sukomponuoti kū
riniai: Broniaus Kutavičiaus 
Trys metamorfozės, Felikso 
Bajoro Rauda, Vytauto Bar
kausko Poeme du coeur, Vid
manto Bartulio Auksinių de
besų lietus ir Ūkanos bei Alvi- 
do Remesos Stigmos. Antro
joje dalyje sudėta paskutinių
jų 15 metų fortepijoninė kūry
ba: Antano Jasenkos Laukas 
ir ME.KA, Vytauto V. Bar
kausko Interludium, Algirdo 
Martinaičio Siloamo tvenki
nys, Juliaus Andrejevo Lemtis, 
Dalios Kairaitytės Impro-vizi- 
ja ir Loretos Narvilaitės Dru
gys.

Lietuvių literatūros ver
timus į užsienio kalbas skati
nanti ir vertėjus remianti 
“Lietuviškos knygos” įstaiga 
antrus metus iš eilės vykdo 
lietuvių literatūros vertėjų sta
žuočių Vilniuje programą. Pa
sak įstaigos direktorės A. Jo- 
nikaitės, ši programa įgalina 
vertėją atnaujinti lietuvių kal
bos įgūdžius, naudotis turtin
gais Vilniaus bibliotekų fon
dais, atitrūkti nuo kitų darbų 
ir atsidėti lietuvių literatūros 
kūrinio vertimui. Vertėjai į 
Lietuvą atvyksta dažniausiai 
užbaigti savo vertimo darbą, 
sutvarkyti išverstą tekstą, išsi
aiškinti su kūrinio autoriumi 
įvairius “kabliukus”. Užsienio 
vertėjai gali rašyti prašymą 
vieną ar du mėnesius dirbti 
Lietuvoje, o juos stažavimui 
atrenka “Lietuviškų knygų” 
specialistai. Šiais metais pro
gramą parėmė valstybė skir
dama 15,000 litų.

Stažuočių konkursą šiais 
metais laimėjo trys vertėjos: 
Claudia Sinnig iš Vokietijos, 
Izabela Korybut-Daszkievicz 
iš Lenkijos ir lietuvių kilmės 
vertėja Marija Čepaitytė iš 
Rusijos. C. Sinnig į vokiečių 
kalbą verčia Tomo Venclovos 
poeziją ir Vilniaus vadovą. Be 
to, ji rengia literatūrinį vadovą 
po Karaliaučiaus sritį vokiečių 
kalba. M. Čepaitytė į rusų kal
bą verčia žinomo'semiotiko 
Algirdo Juliaus Greimo stu
diją Apie dievus ir žmones, o I. 
Korybut-Daszkievicz - į lenkų 
kalbą rašytojo Sigito Parulskio 
romaną Trys minutės dangaus. 
“Lietuviškos knygos” direk
torė pastebėjo, kad Lenkijoje 
išeina gana daug lietuviškų 
knygų vertimų, tuo tarpu ir 
labai puikių šiuolaikinės len
kų literatūros knygų lietuvių 
kalba pasirodo labai mažai. 
Kita problema yra lietuvių 
vaikų literatūros platinimas 
užsienyje, nors mūsų knygos 
vaikams yra gražios ir įdo
mios. Tikimasi, kad po Goete- 
burgo knygų mugės bus dau
giau vaikiškų knygų vertimų 
svetimtaučiams. G.K.
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3 Resurrection Rd- Toronto, ON M9Ą5G1 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

FAX: (416) 532*4816 
Anapilyje telj (905 ) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta d. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................... 1.25%
180-364 d. term.ind.................1.30%
1 metų term, indėlius.............. 1.70%
2 metų term, indėlius..............2.05%
3 metų term, indėlius..............2.30%
4 metų term, indėlius..............2.55%
5 metų term, indėlius..............2.90%
1 metų “cashable” GIC..........2.25%
1 metų GlC-met palūk............2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.10%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.25%
RRSP, RRIF “Variable”........... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..3.50% 
Taupomąją sąskaitą iki......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dol. kasd. pal. *

taupymo sąsk.................1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term. Ind...........................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo.....................5.50%

Sutarties paskolas
nuo...................... 5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų............... ..4.30%
2 metų................. 4.60%
3 metų................. 5.00%
4 metų................. 5.20%
5 metų................. 5.35%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų ........ 4.50%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS" KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

(STEIGĖ kolegijos ir universiteto studentams 
STIPENDIJŲ FONDĄ 

DEŠIMT STIPENDIJŲ: 
viena — $1,500 

devynios — po $1,000 
PRAŠYMUS ĮTEIKITE 
IKI RUGSĖJO 30 D.

Įvertinant prašymus bus atsižvelgta į mokslo pasiekimus 
ir studento dalyvavimą bendruomenėje

Pasaulio lietuvių jaunimo atstovai Trakuose

PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suvažiavimas įvyko trakuose s.m. liepos 7-10 d.d.
Ntr. R. Žilinskienės

Liepos 7-10 d.d. Trakuose 
įvyko PLB pirmininkų suvažia
vimas, kuriame Pietų Ameri
kos, Šiaurės Amerikos ir Rytų 
Europos jaunimo sąjungų pir
mininkai buvome pakviesti da
lyvauti laisvų klausytojų teisė
mis. Suvažiavimą organizavo 
PLB ir jame dalyvavo per 70 at
stovų iš viso pasaulio. Tuo pačiu 
metu, tame pačiame mieste 
PLJS organizavo Europos lie
tuvių jaunimo sąskrydį.

Argentinos lietuvių jau
nimo sąjungai (ALIS) atstova
vo jos dabartinis pirmininkas 
Juan Ignacio Fourment Kalve
lis. Be to, suvažiavime dalyvavo 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos atstovas Santiago But
kus, Argentinos lietuvių organi
zacijos, Spaudos tarybos ir 
ALOST atstovas Julio Mičiūdas.

Suvažiavimo atidarymas įvy
ko liepos 7 d. PLB pirmininko, 
Gabrieliaus Žemkalnio sveiki
nimo kalba. Taip pat susirinku
sius pasveikino TMID direkto
rius Antanas Petrauskas, prela
tas Edmundas Putrimas - PLB 
vicepirmininkas bei Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams kata
likams.

Kaip praeitais metais Birš
tone, taip ir šiais metais Tra
kuose, pagrindinė šio suvažiavi
mo tema buvo lietuvių emigra
cija. Su dideliu rūpesčiu į tai at
kreipėme dėmesį, nes daugelis 
išvykstančiųjų yra jaunimas, ku
ris emigruoja į Airiją, Ispaniją, 
Didžiąją Britaniją, Norvegiją, 
Šiaurės Ameriką ir Kanadą. 
Minėtų kraštų atstovai išdėstė

savo mintis, nuveiktus darbus, 
vis galvodami, kaip naujus emig
rantus įtraukti į lietuvių bend
ruomenes. Prof. E. Aleksand
ravičius, išeivių lietuvių kultū
ros instituto direktorius, skaitė 
paskaitą “Ar verta būti lietu
viu?”

Šios pirmos dienos pabai
goje mus aplankė Lietuvos pre
zidentas su žmona, pasakė 
trumpą kalbą, sveikino visus, 
dėkojo už darbą. Paaiškino apie 
dabartinę Lietuvos politinę pa
dėtį. Mūsų posėdžių dieną bai
gėme prie stalų, nukrautų gar
džiais lietuviškais valgiais ir gė
rimais.

Penktadienį dalyvaujančių 
kraštų atstovai išsiskirstė į gru
pes pagal dabartines turimas 
problemas, pateikdami savo 
kraštų bendruomenių bei jauni
mo sąjungų veiklą. Argentinos 
bei Pietų Amerikos atstovai iš
dėstė savo rūpesčius, ypač dėl 
lietuvių kalbos mokymo ir jos 
išlaikymo savo bendruomenė
se. Visi dalyviai buvo supažin
dinti su mūsų krašto jaunimo 
sąjungos veikla.

Svarstėme 9-tąjį Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimą, kuris įvyks Urugva
juje 2006 m. sausio mėn. Tai bu
vo gera proga susitikti su įvairių 
kraštų jaunimo sąjungų pirmi
ninkais bei atstovais, kuriuos 
informavome bei kvietėme da
lyvauti pagrindiniame Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo ren
ginyje. Kalbėjome ir apie kitą 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą Kanadoje 2006 m. birželio- 
liepos mėn. Toronto, Montrea-

lio bei Hamiltono miestuose.
Vakare kalbas pasakė: Živi

lė Makauskienė - Pasaulio lietu
vio” redaktorė, Bronius Ma
kauskas - PLB vicepirmininkas, 
Jaras Alkis - PLB vicepirminin
kas, Roberto Ibarra Vėtą - 
PLB vicepirmininkas, kuris pri
statė dabartinę Pietų Amerikos 
lietuvių veiklą. Darbo dienos 
pabaigoje susirinkime dalyvavo 
prof. Vytautas Landsbergis, ku
ris išsamiai papasakojo apie da
bartinius Lietuvos ir Rusijos 
santykius. Gabrielius Žemkal
nis kalbėjo apie busimąjį PLB 
XII seimą.

Šeštadienį įvyko “Europos 
jaunimo sąskrydžio” ir PLB pir
mininkų bei atstovų susirinki
mai.

Vakare dalyviai ekskursavo 
po Trakus ir aplankė pirmąją 
Lietuvos sostinę Kernavę, ku
rioje vyko “Amatų dienos”,

Paskutinė diena prasidėjo 
analize bei kiekvieno PLB val
dybos nario pasisakymu apie 
šio suvažiavimo rezultatus. 
PLB vicepirmininkė Liuda Ru- 
gienienė kalbėjo tema: “ Pasau
lio lietuvių bendruomenės vizi
ja”. Šio svarbaus suvažiavimo 
pabaigoje Gabrielius Žemkal
nis pasakė atsisveikinimo kalbą 
ir išsiskirstėme iki kito suvažia
vimo.

Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, 

Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas

Santiago Butkus,
PLJS vicepirm., P. Amerikos

atstovas

Žygis “Radvilų keliais”
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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

VYTAUTAS KUTKEVIČIŲS
Daugelyje NATO valstybių kariuomenėse 

jau tapo tradicija kasmet organizuoti žygius, 
kurie susiję su svarbiomis šalies istorinėmis as
menybėmis ar reikšmingais įvykiais. Nuo 2001 m. 
ir Lietuvos kariuomenė pradėjo organizuoti pės
čiųjų žygius, pavadintus “Radvilų keliais”. Jie 
skirti pagerbti didingai Radvilų dinastijai. Šiuose 
žygiuose jau dalyvavo per 3000 žygeivių. Pernai 
vasarą atliktas žygis buvo skirtas Kristupui Mi
kalojui Radvilai Perkūnui, žymiam Lietuvos vals
tybės ir kariuomenės vadui, didžiajam etmonui. 
Žygiuose dalyvavo ir nemažai civilių. Tuo siekia
ma skatinti kariuomenės ir visuomenės bendrys
tę, o kartu skleisti Lietuvos istoriją, ugdyti patrio
tizmą, stiprėti fiziškai.

2005 m. rugpjūtyje buvo surengtas penktasis 
žygis, skirtas Jonušui Radvilai. Pagrindinis šio žy
gio organizatorius buvo Didžiojo Lietuvos etmo
no Jonušo Radvilos mokomasis pulkas. Keturių 
dienų žygio galutinis tikslas - Jonavos rajono 
Ruklos miestelis. Šie žygiai tampa vis populiares
ni. Šiemet į jį užsirašė dalyvauti apie 700 žygei
vių. Prie lietuvių prisijungė ir latvių bei švedų bū
reliai. Be to, jame dalyvavo pulkelis moterų ir

gausus būrys jaunuolių iki 16 metų. Žygio keliai 
ėjo per gražias ir vaizdingas Panemunių regioni
nio parko vietoves, o prasidėjo Jurbarke.

Rugpjūčio 7 d. pavakarį žygio “Radvilų ke
liais'’ rengėjai jurbarkiečius sukvietė į miesto 
Dainų slėnį, kur įvyko žygio pradžia. Susirinku
sieji išvydo “Extreme” žygio trasos dalyvių para
dą. Visus pasveikino mokomojo pulko vadas pul
kininkas leitenantas Rimas Zinkevičius, Jurbar
ko rajono vicemeras Ričardas Juška. Žygio daly
vius palaimino kariuomenės kapelionas. Jurbar
kiečius labai sužavėjo parašiutininkų rengimo 
centro kariškių pasirodymas. Pirmas iššokęs iš 
sraigtasparnio virš Dainų slėnio parašiutininkas 
leidosi, laikydamas 40 metrų ilgio Lietuvos vėlia
vą. Kiti iššokę parašiutininkai įspūdingai sukosi 
tiesiog virš žiūrovų galvų ir tiksliai nusileido į pa
žymėtą tašką.

Kitos dienos rytmetį Jurbarke prie Vytauto 
Didžiojo paminklo susirinko žygio “Radvilų ke
liais” dalyviai ir čia po trumpų palinkėjimų pra
dėtas žygis.

Nuo senų laikų sakoma: sunku pratybose - 
lengva kautynėse.

http://www.rpcul.com
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Kalifornietiškai lietuviško šokio sūkuryje
“Retro” trupės koncertai Amerikoje ir Kanadoje

ASTA PAKUCKIENE
“Retro” trupės istorija neilga, bet spalvinga, 

kaip ir jų atliekami šokiai - Kalifornijoje gimė 
lietuviškos praeities ir dabarties ritmai su links
mais ir besišypsančiais šokėjais. 2003 metų vasa
ros pabaigoje Šv. Kazimiero parapijos salėje su
sibūrė veiklūs įr gabūs entuziastai, kurie nutarė 
sukurti savitą trupę. Pritariančių buvo daug, bet 
į repeticijas atvyko vos keturios poros. Pirmą kar
tą jie pasirodė tų pačių metų rudenį Lietuvių 
dienų programoje, jau tada sudominę žiūrovus 
savitu stiliumi. Dvejų metų laikotarpyje šokėjų 
gretos pasipildė naujais veidais, o jų scenos 
programa - naujomis idėjomis. Šiandieną “Ret
ro” turi per dvidešimt narių. Jie ne tik šoka, bet 
ir dainuoja bei vaidina humoristines sceneles.

Ansamblio vadovės choreografės Sigitos 
Barysienės sumanymu buvo atgaivinti prieškari
niai poriniai saloniniai šokiai. “Retro” repertua
re atsirado Vengierka, Galalių gegužinė, Valspol- 
kė. Tai lietuviško folkloro ir balinių šokių lydinys, 
kuris buvo labai mėgstamas prieškario metų pa
silinksminimuose', vadinamuose “robaksais”.

“Retro” ansamblis Amerikos lietuvių telki
nius sudomino nauju repertuaru, scenoje dar 
nematytais šokiais, kurių choreografiją atnau
jino pati ansamblio vadovė. Vientisą to laikotar
pio dvasią papildo originalūs drabužiai. Daugu
mą jų trupės dalyviai paveldėjo iš vyresnės kar
tos, kai kuriuos susirado sendaikčių parduotuvėse.

Trupės šokėjai jau dveji metai sąžiningai 
renkasi į repeticijas, lavina savo žingsnius ir ju
desius. Nors visi “Retro” šokėjai daug jėgų ir 
pastangų skiria savo sceniniams pasirodymams, 
koncertai yra tik dalis jų veiklos. Vadovaudamasi

mintimi, kad šokti sugeba kiekvienas, trupės va
dovė kviečia dalyvauti visus, kas tik mėgsta ir 
netingi šokti, kas nebijo intensyvaus repeticijų 
tempo ir kas mėgsta linksmą draugų būrį. Nuo 
savo gyvavimo pradžios iki šiol “Retro” nariai 
ne tik kartu šoka, bet ir švenčia gimtadienius, 
drauge atostogauja, dalijasi šeimyniniais džiaugs
mais ir rūpesčiais, reikalui esant vienas kitą už
taria ir paguodžia. Jų sudėtyje įvairaus amžiaus, 
įvairių profesijų, įvairios išvaizdos ir įvairių 
“bangų” Los Angeles lietuviai. Šokis jiems vi
siems - smagus užsimiršimas kasdienybės rūpes
čių, gera mankšta ir patikimiausias būdas nieka
da nesenti!

Iki šiol “Retro” trupė dažnai koncertavo 
Los Angeles lietuviams, įdomiai paruošė Valen
tino dienos koncertą ir Naujųjų metų vakaro 
programą. Praėjusių metų rudenį su savo prog
rama pasirodė Klyvlando ir Detroito miestų lie
tuviams. Jų naujausio koncerto scenarijus para
šytas B. Sruogos komedijos Dobilėlis penkialapis 
motyvais. Šio rudens gastrolės prasidėjo išvyka į 
gretimą San Diego miestą. Spalio 8 ir 9 dieno
mis “Retro” viešės ir koncertuos Toronto mieste. 
Čia žiūrovai galės juos pamatyti Lietuvių Na
muose “Rudens šokių” programoje, bei kitą 
dieną toje pat scenoje dar viename koncerte. 
“Retro” gastroles užbaigs kelione į Čikagą, kur 
spalio 15, 16 dienomis dalyvaus dienraščio Drau
gas pokylio programoje bei koncertu Jaunimo 
centre.

Šokis - tai sielos atspindys, tai muzikos ir ju
desio gyva išraiška, kuriai nepaklusti neįma
noma. “Retro” šokėjai savo meile šokiui pasiryžę 
pakerėti ir savo žiūrovus.

Kalifornijos “Retro” ansamblis koncertuos Toronto Lietuvių Namuose š.m. spalio 8-9 d.d.

• Keičiasi žmonės, bet nesikeičia nemari 
lietuvio dvasia, trokštanti gyventi laisvai ir ne
priklausomai. Toji dvasia neša tėviškės žiburį iš 
kartos į kartą su atnaujintu ryžtu.

(Antanas Rinktinas)

E, gauski, gimtoji kalba, 
gryčioj vargšo žmogelio, 
Mergaitės dainoje 
Ir pasakoj žilo senelio.

(Adomas Jakštas)

ROYAL. LEPAGE

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mietai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6S 1P2

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 138 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.70% už 1 m. term, indėlius 
2.05% už 2 m. term, indėlius 
2.30% už 3 m. term, indėlius 
2.55% už 4 m. term, indėlius 
2.90% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.40% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.65% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.20% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo..........5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų ...........4.20%
2 metų ...........4.70%
3 metų ...........5.25%
4 metų ...........5.20%
5 metų ...........5.30%

- su keičiamu 
nuošimčiu........ 4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: infd@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Pirmai, antrad. rtreoad. nuo9vx-330v4ųx; ketvirtai ir penktai nuo9vx-8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės /vertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

TOMAS A. SENKUS, bsc qls ol p

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

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

Galvojat parduoti ar sužinoti 
Jūsų nuosavybės vertę, veltui 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

mailto:infd@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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. Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St West
Tel. (416) 763-5677

Žinios iš Lietuvos
• Turkijoje vykusiame Euro

pos moterų krepšinio čempiona
te B grupės varžybose Lietuvos 
rinktinė 80:67 nugalėjo Rusijos 
atstoves ir užsitikrino vietą žaidy
nių ketvirtbaigmėje.

• Po Lietuvos rinktinės va
dovo A. Povilonio pokalbio su 
NBA klubo New Orleans “Hor
nets” vadovais paaiškėjo, kad gy
nėjas Arvydas Macijauskas grei
čiausiai nebus leidžiamas atsto
vauti Lietuvos rinktinei 2005 m. 
Europos pirmenybėse.

• Slovakijoje vykusi pasaulio 
orientavimosi kalnų dviračiais 
sporto čempionatą puikiai pra
dėjo Lietuvos rinktinė. Vidutinė
je trasoje moterų grupėje ignali- 
nietė R. Arlauskienė 17 km ilgio 
su 9 kontroliniais punktais trasą 
įveikė per 71:05 min. ir iškovojo 
čempionato bronzos medalį.

• Vilniaus “Vėtros” aikštėje 
2006 m. pasaulio futbolo čem
pionato VII atrankos grupės 
rungtynes Lietuvos rinktinė 0:1 
pralaimėjo Bosnijos-Hercegovi- 
nos rinktinei ir prarado galimybę 
patekti į baigmines varžybas.

EKSPORTAS
• Latvijos Ozo golfo lauke 

įvyko pirmasis 2005 m. Lietuvos 
golfo čempionatas. Jame dalyva
vo 40 žaidėjų iš penkių Lietuvos 
golfo klubų bei lietuviai iš JAV ir 
Vokietijos. Pirmuoju Lietuvos 
golfo čempionu vyrų tarpe tapo 
golfo klubo “Svingas” narys Ro
landas Gaidys, bendroje dviejų 
dienų įskaitoje sužaidęs 172 smū
gius. Antras liko R. Kupstas - 
173 smūgiai ir trečias E. Čiži- 
nauskas - 178 smūgiai. Moterų 
grupėje pirmąją vietą iškovojo 
golfo klubo “Elnias” atstovė Lai
ma Drazdauskienė, užbaigusi 194 
smūgiais. Antrąją vietą laimėjo 
S. Martyniuk - 241 smūgis ir 
trečiąją R. Kunigelienė - 250 
smūgių.

• Lietuvos automodeliuoto- 
jai, pagal pasibaigusio sezono re
zultatus, išlieka pasaulio gretu- 
minių automodelių sporto elite. 
Specifinėje sporto šakoje, kur 
daugiausia lemia technikos pa
rengimas ir konstrukciniai spren
dimai, Lietuvos atstovai seniai 

laiko tvirtas pozicijas, nors dėl ri
botų finansų dažnai tenka nusi
leisti varžovams. Ilgametis šalies 
rinktinės vadovas buvo vilnietis 
konstruktorius Eduardas Sterlin
gas, 1998 m. iškovojęs pasaulio 
čempiono titulą. Jo buvęs auklė
tinis Artūras Pilvelis šiemet ant
rąkart iškovojo Europos čempio
no titulą ir laimėjo “Grand Slam” 
pasaulio taurės varžybas.

• Minnesota valstijoje (JAV) 
vykusiame 10 km “MDRA Vic
tory” bėgime antra tarp 301 baig
mę pasiekusių dalyvių buvo Rasa 
Michniovaitė-Troup, 28 metų 
Lietuvos bėgikė, nuotolį įveikusi 
per 35 minutes ir 50 sekundžių.

• Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos (IDSF) “Grand 
Slam” varžybų serijos ketvirtąją- ' 
me rate Los Angeles (JAV) kla
sikinių šokių programoje pasau
lio ir Europos vicečempionai A. 
Bižokas ir E. Daniūtė iš Kauno 
“Sūkurio” klubo užėmė antrąją 
vietą. V.P.

RETINK
Realty Specialists lnc.rn

Independently Owned and Operated rH

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
bus 905-828-3434 Cell: 416-427-1875

Advokatas
ALGIS S. PACEV1ČIUS PACE, b.sc., llb. 

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

V-iįjų LSK “Žaibas” kviestinių - ŠALFASS 2005 m. lauko teniso pirmenybių, įvykusių š.m. rug
pjūčio 20-21 d.d. Klyvlande, OH, dalyviai Ntr. E. Fedosejevos

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Lauko teniso varžybos
Š.m. rugpjūčio 20-21 d.d. Klyvlande, OH, įvy

ko V-osios LSK “Žaibas” kviestinės lauko teniso 
varžybos - ŠALFASS pirmenybės. Savo apsilanky
mu Klyvlande visus maloniai nustebino stalo ir lau
ko teniso entuziastai iš Kanados. Taip pat atvyko 
žaidėjai iš Detroito, MI, bei keletas vietinių. Buvo 
rungtyniaujama keliose grupėse: vyrų, moterų ir 
mišriųjų dvejetų. Moterų grupėje pirmas dvi prizi
nes vietas iškovojo torontietės Diana Krikščiūniev 
nė ir jos dukrelė Larisa. Bronzos medalis atiteko 
Virginijai Motiejūnienei iš Klyvlando. Tarp vyrų 
stipriausias pasirodė klyvlandietis Romas Tarasevi

čius. Antroje vietoje liko dar vienas atstovas iš To
ronto Eugenijus Krikščiūnas. Trečioji vieta atiteko 
vieninteliam varžybose dalyvavusiam “vėjų” miesto 
atstovui Šarūnui Stanislovaičiui.

Mišriuose dvejetuose sėkmė nusišypsojo šei
myniniam duetui iš Toronto Dianai ir Eugenijui 
Krikščiūnams. Antroji vieta atiteko Romui Tarase
vičiui ir Virginijai Motiejūnienei iš Klyvlando. Vyrų 
grupės čempionui R. Tarasevičiui buvo įteikta LSK 
“Žaibas” pereinamoji taurė. O ilgametis ŠALFASS 
generalinis sekretorius Algirdas Bielskus įteikė šios 
organizacijos medalius visiems kitiems laimėto
jams ir prizininkams. (Pasinaudota E. Fedosejevos 
ir L.R. Misevičiaus pranešimu).

UTIS Parcels
Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
>00* $000*►off“ for; pįrcel •> off
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office. Toronto “Aušros” klubo krepšinio žaidėjai, treneriai ir tėvai Trakuose šią vasarą

Ntr. J. Kuliešiaus
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-----------—jSKAUTŲ VEIKLAI
• Lietuvių skautų sąjunga 

(LSS) išleido stambų 248 psl. Ar- 
chyvo-muziejaus katalogą, pa
ruoštą to archyvo vadovo v.s. fil. 
Sigito Miknaičio ir jo bendradar
bių -v.s. Gedimino Deveikio, j.s. 
fil. Justino Kirvelaičio ir v.s. Ro
mo Puodžiūno. Leidinio turinyje 
LSS tarybos pirmininko v.s. fil. 
Rimanto Griškelio įvadinis žodis, * 
dokumentų skyriai, periodinė 
skautiška spauda, skautiškos kny
gos, nuotraukų albumai ir nuo
traukos dėžėse, iškarpų albumai, 
filmai, vaizdajuostės, dainų kase

tės, vėliavos ir gairės, muziejaus 
rodinių, Archyvo baldų, įrangos 
ir sandėlio inventorius.

Archyvo-muziejaus vadovas 
v.s. fil. S. Miknaitis savo ap
žvalgoje nušviečia atliktą ir atlie
kamą didelį darbą, tiki, kad “Ar
chyvo-muziejaus medžiagos la
puose atsispindi lietuvybės išlai
kymo darbas, vadovų pasiaukoji
mas Lietuvai ir savam išeivijos 
jaunimui”. Skautiškasis Archy- 
vas-muziejus yra įsikūręs ir veikia 
Pasaulio lietuvių centre Lemon- 
te, IL. S.

Vilkiukai dirba inkilėlius “Romuvos” stovykloje š.m. liepos 31 - rug
pjūčio 7 d.d. Už jų vadovai - iš k. L. Grybas, K. Dambaraitė- 
Janowicz, R. Bartninkas, R. Marijošius Ntr. R.R. Otto

MINIATIŪROS
Smalsios nendrės

Į debesų antklodę suvy
niojau savo mintis. Galiūnas 
viesulas purto, taršo antklodę. 
Smailialiežuvės nendrės nori 
sužinoti mintis. Šmėsteli saulės 
spindulys, ramiai ilsisi mano 
mintys... Man labai patinka, 
kai kas nors pluša, bet visai be 
reikalo...

Slėptuvė sielai
Šaltomis rankomis mėnu

lis glamonėja mano skruostą. 
Šalta... Pasiilgau šilumos. Išvy
dusi kaitrią saulę, nuo jos sle
piuosi. Gelbsti akiniai. Atrodo

problema išspręsta. ...Tik sie
los jokiais akiniais pridengti 
negaliu.

Teisingos dalybos
(Getautei)

Jauki namų šiluma, krišto
linė tėvų meilė, begalinis noras 
surasti neišvaikščiotą žemę, 
gėrio grūdai, meilė ir pagarba 
žmogui, nuoširdumo tikrosios 
smiltys... Visa tai sistemingai 
sudėliojai savo vertybių kraitėje.

Eini, skubi, mąstai, dalini 
visa tai kitiems. Ar jauti, kad 
Tavo gėrio grūdai, nuoširdumo 
tikrosios smiltys kitiems augina 
stiprybės sparnus?

Tvirtai eik savo keliu.
Reda Kiselytė

^JAUNIMO ŽODIS
Toronto Aukštesnieji lituanistiniai kursai - XI klasė

Priešingos vertybės

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKVPAITĖIATAIISKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Norintys skristi 
į Lietuvą - 

TEIRAUKITĖS
Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 

HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

Materialumas ir dvasingumas - turbūt vienos 
iš seniausiai diskutuojamų temų žmonijos istorijo
je. Diskusijos ir kyla todėl, kad vienų dėmesį pa
traukia daiktai arba pinigai, arba bet kokia kaina, 
kad ir lipant kitiems per galvas, nugriebiamas gar
bės, tiksliau, pasididžiavimo trupinys, kitiems gi 
svarbiau tai, ko gal net ir nepamatysi nei nepačiu- 
pinėsi, nei didelėmis pinigų sumomis įvertinsi. Tik 
arba pajusi ir suprasi, arba - ne. O gal yra koks 
aukso viduriukas? Su lituanistinių kursų vienuolik
tosios klasės mokiniais skaitėme Česlovo Senkevi
čiaus apsakymą “Draugai”, kuris paskatino pokalbį 
panašia tema.

Literatūros mokytoja Rima Žemaitytė-De luliis
* * ♦

Materialumas ir dvasingumas yra dvi priešin
gos savybės. Kai kurie labiau vertina dvasingumą, 
kai kurie - materialumą. Dėl to galėtume ginčytis, 
bet nebūtų nei teisingų, nei neteisingų atsakymų - 
tai kiekvieno asmeninė nuomonė. Aš pati manau, 
kad dvasingumas yra svarbiau, tačiau be materia
linių dalykų negali apsieiti.

Taigi, dvasingumas. Dvasingumas anksčiau 
buvo svarbiau negu dabar. Materialinių vertybių 
įsigyti buvo sunku, tai liko dvasingumas. Žmonės 
vertino daug labiau tai, kas buvo jaučiama, bet ne
apčiuopiama. Lietuvoje dar ir dabar daug dažniau 
gali surasti žmonių, vertinančių tai, kas dvasinga, 
negu Kanadoje. Čia žmonės turi daugiau materia
linių vertybių negu Lietuvoje, dėl to jie mažiau ver
tina dvasingumą.

Materialinės vertybės taip pat svarbios, tačiau 
gal ne tiek, kiek dvasingumas. Be materialinių ver
tybių negalėtų išgyventi nė vienas žmogus — jos bū
tinos. Vis dėlto jos nesuteikia jokios laimės ar pasi
tenkinimo. Dvasingumas suteikia žmogui laimę, .ko 
materialumas padaryti negali.

Liepa Levandauskaitė
* * *

Č. Senkevičiaus apsakymas “Draugai” yra 
apie du žmones, kurie yra skirtingi. Abu žmonės 
yra turtingi, bet vienas turi daug pinigų, daiktų, o 
kitas yra turtingas vidumi. Tas, kuris turi daug 
pinigų, gerai gyvena, daro, ką jis nori, ir yra laimin
gas. Žmogus be daug pinigų neturi daug dalykų, 
bet jis vis tiek yra linksmas ir patenkintas!

Šiame apsakyme mums parodoma, kad nerei
kia turėti daug pinigų ir daiktų. Jeigu esi turtingas, 
vis norėsi daugiau pinigų, bet nebūsi laimingesnis 
todėl, kad nesi dvasingas. Dvasingas žmogus gal 
neturi daug. Tik tiek, kiek reikia gyvenimui. Bet, 
kai neturi daug daiktų ir reikalų, nereikia rūpintis

visada, ir todėl nebus daug įtempimo. Šiame kūri
nyje pasakoma, kad geriau yra būti dvasingu, negu 
pinigingu.

Mano gyvenime yra daug dalykų, kuriuos leng
vai galima pirkti krautuvėje. Žmonės visada nori 
pirkti daugiau, daugiau, daugiau. Aš, kaip daugu
ma žmonių, esu patenkintas, kai perku, kad ir ne
daug. Mano gyvenime svarbiau daiktai ir reikalai, 
bet aš norėčiau pabandyti būti dvasingesnių. Vienas 
žmogus, kuris gyveno be daiktų ir pinigų, buvo po
piežius Jonas Paulius Antrasis. Jis turėjo tik tiek, 
kiek buvo būtina turėti, tačiau jis padarė pasauliui 
labai daug. Jis padėjo sustabdyti komunizmą, jis 
įvedė Pasaulio jaunimo dienas ir skleidė krikščio
nybę. Visa tai darė be pinigų ir turtų. Viską padarė 
su Dievo žodžiu, ir visas pasaulis jį pažinojo.

Danielius Šarūnas
* * *

Manau, kad nėra tokio žmogaus, kuriam nie
kada nereikėjo nieko materialaus. Visiems to rei
kia, tik, kai žmogus įsijungia į materialumo “žūklę”, 
niekada nebebūna gana. O tas žmogus, kuris yra 
laimingas, vien matydamas, kad saulutė ryte pakilo 
ir kaip ji gražiai apšviečia rasos lašelius ant žolės, 
lyg atrodo, kad eini ne žole, o deimantais nuklotu 
kilimu, tas žmogus yra tikrai laimingas - jis yra 
dvasiškai turtingas.

Man atodo, kad jeigu žmonės bent trumpam 
nustotų galvoti apie tai, ką jie turi ir ko jiems trūks
ta, jie pamatytų, kaip nuostabiai malonu tiesiog 
būti, gėrėtis viskuo aplink, tuo, ko niekas neatims 
ir ko net nereikia pirkti.

Žmonės, kurie labiau įsigilina į savo turtus, 
pamiršta viską apie save, pasikeičia, pasidaro pri
klausomi nuo savo daiktų, kuriuos uždirba, nuo 
daiktų, kurie būna labai brangūs: “Noriu turėti 
gražesnę už kitų rezidenciją, turėti tarnų ir vairuo
toją, salą ir puikią jahtą, vasarnamį ir ūkį, noriu 
ruošti pokylius ir įsigyti mane gerbiančių draugų” , 
sako personažas iš Č. Senkevičiaus apsakymo 
“Draugai”.

Man pačiai reikia abiejų dalykų: to, kas yra 
materialu, ir to, kas yra dvasinga. Man reikia kažką 
turėti, bet man taip pat reikia jausti, kas aš esu, 
kad aš vis dar galiu gėrėtis tuo, kas yra aplink, tur
būt man tai ir yra svarbiau: gyventi ir gėrėtis savo 
buvimu. Juk nieko nėra gražiau už nusileidžiančią 
saulę, kuri nudažo dangų rausva spalva, įžiebia 
dangaus žvaigždes, ir nėra malonesnio kvapo, kaip 
po lietaus. Man tai yra svarbiau ir būtiniau gyveni
me negu materialūs dalykai. Gintarė Ragainytė

(Bus daugiau)

“BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pi on ad. iki penktad., 9.30 v. r.- 6 v. v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramąLietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Anapilio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, vadovaujamas Deimantės Grigutienės, s.m. rugsėjo 
10-11 d.d. lankėsi Montrealyje. Jis atliko koncertinę programą šaulių rengtame tautos šventės 
minėjime Aušros Vartų parapijoje, apžiūrėjo Montrealio senamiestį ir kitas miesto įžymybes

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. Ntr. A. TVussow

mailto:klfondas@on.aibn.com


14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.IX.20 Nr. 38

AtA
VYTAUTUI TASECKUI

ilgamečiam Kanados lietuvių katalikų centro 
pirmininkui ir iždininkui mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia velionies žmonai ONUTEI, dukte
rims DIANAI bei LORETAI su šeimomis, sūnui 
EDVARDUI, seseriai su šeima Lietuvoje ir 
kitiems artimiesiems -

Kanados lietuvių katalikų centras

Sporto veikėjui iškeliavus
A. a. Pranas Mickevičius, daug pasidarbavęs lietuvių sporto srityje

AtA
VYTAUTUI TASECKUI

užbaigus šią žemišką kelionę, Lietuvių tauto
dailės instituto narę, žmoną ONYTĘ, sūnų 
EDVARDĄ, dukras DIANĄ ir LORETĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius

IN APPRECIATION
AtA*

STASYS BARŠKUTIS
Died March 25, 2005

A heartfelt thank you to all who 
expressed their friendship and kind
ness in parting with Stasys (Stanley) 
- for visiting him throughout his ill
ness, for your participation and pres
ence at his funeral visitation, Mass 
and graveside, thoughtful expres
sions of sympathies (spoken and written), generous 
Mass offerings and flower tributes... All of your con
tributions and charitable gestures are sincerely appre
ciated and will always remain of great consolation.

Very special thanks to Rev. Augustinas 
Simanavičius, OFM, for his invaluable guidance, sup
port and spiritual care!

With deep gratitude,

Š.m. rugpjūčio 22 d. Wau
sau, WI (JAV) amžinybėn iške
liavo Pranas Mickevičius, gimęs 
1923 m. vasario T1 d. Kybartuo
se. Ten jis užaugo, baigė gimna
ziją, buvo aktyvus sportininkas, 
pradėjęs reikštis tuometinėje 
moksleivių spaudoje.

Antrojo pasaulinio karo 
baigmės išvakarėse, 1944 m., iš
keliavo į Vokietiją. Ten jis 1946 
m. jau Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Kaselio skyriaus val
dybos narys, Dienos žinių re
dakcinio kolektyvo narys. 1947- 
49 Augsburge savaitraščio ži
buriai korektorius ir sporto sky
riaus redaktorius.

Į Vakarus tuo metu pasi
traukė daug Lietuvos sporto 
žmonių: Zenonas Puzinauskas, 
Jurgis Jašinskas, Bronius Ketu
rakis, Vytautas Norkus, Danutė 
Nasvytytė, Algimantas Kernius 
ir kt. Kilo idėja surengti specia
lius jaunimui (gimnazijos abitu
rientams, universitetų studen
tams) sporto kursus. Tokie kū
no kultūros mokytojų ir sporto 
instruktorių kursai įvyko 1947 
m. rudenį Grafenaschau kal
nuotoje aplinkoje. Buvo dėsto
ma: fizinio auklėjimo teorija, is
torija, metodika, moderniųjų

laikų fizinio auklėjimo linkmės, 
pasauliniai jaunimo sąjūdžiai, 
fiziologija, lengvoji atletika, ko
vos žaidimai ir mankšta. Kur
sams vadovavo Z. Pųzinauskaš 
ir B. Keturakis. Pranas Micke
vičius buvo vienas iš 47 kursan
tų. Vėliau čia įgytą patirtį jis pa
naudojo savo gausiuose sporto 
temomis rašiniuose sportinėje 
ir visuomeninėje spaudoje.

Kitas neatidėliotinas reika
las buvo sušaukti jau veikiančių 
sporto klubų atstovų suvažiavi
mą, kuriame būtų išrinkta cent
ro vadovybė, pajėgianti rūpintis 
varžybų organizavimu, koordi
nuoti sportinę veiklą. Tai įvyko 
Augsburge 1947 m .-lapkričio 29 
d. Čia ir buvo įsteigtas Fizinio 
auklėjimo ir sporto komitetas 
(FASK). Pirmojon valdybon 
buvo išrinkti: Z. Puzinauskas 
(pirm.), A. Vakselis, A. Osteika, 
E. Vengianskas, V Adamkavičius 
(Adamkus, dabartinis Lietuvos 
prezidentas) ir Pranas Mickevi
čius, kuriam buvo patikėti spau
dos ir informacijos reikalai.

1948-jų m. gale ir 1949-tai- 
siais įsisiūbavus masinei emig
racijai iš Vokietijos į užjūrius, 
klubai, kurie persikėlė į JAV- 
bes ir Kanadą, sportinį darbą 
tęsė. Kituose žemynuose kūrėsi 
naujos sporto organizacijos 
(Australijoje-ALFASS). 1959 m. 
JAV-se pasirodė žurnalo Spor
tas pirmasis numeris. Tai buvo 
gražus, profesionaliai išleistas 
leidinys. Iniciatorius ir vyriau
sias redaktorius buvo sporto 
žurnalistas' Kęstutis Čerkeliū- 
nas. Žurnalo leidimą finansavo 
FASK. Redakcinį kolektyvą su
darė: Pranas Mickevičius, Ze
nonas Puzinauskas, Antanas 
Supronas ir Anupras Tamulynas.

1965 m. Klyvlando metinia
me FASK suvažiavime organi
zacijos vardas buvo pakeistas į

ŠALFASS (Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungą). Sportiniam ly
giui kylant, turėta visa eilė sėk
mingų krepšinio rinktinių išvy
kų į kitus kraštus.

Minint sportinės veiklos 40 
metų jubiliejų išleista didelės 
apimties (551 psl.) knyga Išeivi-, 
jos Lietuvių sportas 1944-1984. 
Redaktoriai: Kęstutis Čerkeliū- 
nas, Pranas Mickevičius, Sigitas 
Krašauskas. Darbo buvo daug. 
Stengtasi tą 40-ties metų veik
los tarpsnį kuo tiksliau aprašyti. 
Pranas Mickevičius skaitė kiek
vieną straipsnį, lygino kalbą. 
Kadangi redaktoriai gyvenome 
dideliame geografiniame tri
kampyje - Muenchen, Milwau
kee, Toronto, mūsų tarpusavio 
pokalbiai, diskusijos dažniau
siai vykdavo telefonu bei paštu.

Baigiant šias mintis ir atsi
sveikinant su velioniu, būtina 
pabrėžti: Pranas Mickevičius 
įnešė didelį indėlį į jo taip pa
mėgtą lietuvių išeivijos sportinę 
veiklą. Buvo darbštus, pareigin
gas ir draugiškas žmogus. Su 
Pranu teko susipažinti aname, 
1947 metų sporto darbuotojų 
suvažiavime Augsburge.

Sigitas Krašauskas

A.a. Algirdo Jagėlos 10-ties 
metų mirties prisiminimui žmona 
Adolfina Jagėlienė Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A.a. Vytauto Tasecko atmini
mui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $50 - F. Mockus; $40 - A. 
Stanevičius; $35 — I. Meiklejohn; 
$25 - O. Stanevičiūtė, E.H. Ste- 
paičiai; $20 - M. Vasiliauskienė, 
V.L. Nakrošiai, R. Celejewska, 
O.J. Gustainiai, J. Vingelienė, A. 
Laurinaitis, J. Empakerienė, V. 
Kulnys, I. Paškauskienė, B.Č. Jo
niai, S.V. Piečaičiai, A. Baltrūnas.

Mack Watson, Alton, ON

SMITH MONUMENT CO. LTD
(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

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 
2326 Bloor Street West, Suite 200 

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526
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TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS

IEŠKO TARNAUTOJŲ, 
kurie gyventų ir dirbtų 'Vilnius Manor” pastate. 

Reikia prižiūrėtojo-vedėjo (superintendent) ir valytojo. 
SĄLYGOS:

► Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo automobilį.
► Bendros pareigos yra susietos su pastato priežiūra, švara ir pataisymais 

pagal sutartį.
► Duodamas dviejų miegamųjų butas nemokamai.
► Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba.
► Atlyginimas pagal susitarimą.

PAREIŠKIMUS (RESUME) SIŲSTI IKI RUGSĖJO 23 D.
“Vilnius Manor”, Valdyba, 1700 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 4C3

Maloniai kviečiame i
“RUDENS VAKARĄ” 

spalio 1, šeštadienį, 6.30 v.v. 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800Algis MEDELIS

PRANEŠIMAS
Nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 22 
MEDELIAI ATOSTOGAUJA

Savo mielus klientus, tuo metu reikalingus paslaugų 
kelionių reikalais, prašome kreiptis į mano bendradarbę 
ADRIANĄ, Roncesvalles įstaigoje telefonu 416-531-8110. 
Pasakykite, kad esate Medelio klientai, ir ji pritaikys Jums 
mano duodamas nuolaidas.

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

DĖMESIO! Dainų šventės 
Atsiliepk daina organizatoriai pra
neša, kad išankstinė chorų regist
racija nuo gegužės 1 dienos yra 
pratęsta iki rugsėjo 30 dienos. Po 
rugsėjo 30 d. registracijos į šventę 
nebebus priimamos. Jeigu dar yra 
planuojančių dalyvauti šventėje, 
registruokitės kuo skubiau adresu 
www.dainusvente.org. Nuo rugsėjo 
30 dienos visa šventės informacija 
bus siunčiama tik užsiregistravu
siems choristams. Iki šiol į šventę 
užsiregistravo 48 chorai. Atsiliep
kite registracija, jeigu planuojate 
atsiliepti daina! Inf.

PARAMA STUDENTAMS
2005 rugsėjo 5 d. Užsienio lie

tuvių rėmimo centras paskelbė 
konkursą užsienio lietuvių studi
joms Lietuvos aukštosiose mokyk
lose paremti. Užsienio lietuviai, 
pažangiai studijuojantys Lietuvos 
universitetuose bei kolegijose ga
lės gauti papildomas stipendijas. 
Stipendijų dydis (priklausomai 
nuo pažangumo) siekia nuo 100 iki 
350 litų. Itin sunkiomis materia
linėmis sąlygomis gyvenantys stu
dentai iš Gudijos, Rusijos, Len
kijos, kitų šalių galės gauti ir so
cialines stipendijas. Konkurse gali 
dalyvauti užsienio lietuviai, stu
dijuojantys Lietuvoje ir palaikan
tys ryšius su savo krašto bend
ruomene.

Užsienio lietuvių rėmimo 
centras įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 
mėn. PLB atstovybės Lietuvoje, 
Mokslo ir studijų departamento 
prie Švietimo ir mokslo ministeri
jos bei Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie Lietuvos 
respublikos vyriausybės inicityva. 
Per 5 gyvavimo metus centras pa
rėmė daugiau negu 200 lietuvių 
studijas Lietuvos universitetuose ir 
kolegijose.Daugiau informacijos 
www.ulrc.lt. Ryšiams - Tomas Za- 
landauskas, Užsienio lietuvių rė
mimo centras, Geležinio vilko g. 
12, LT-01112 Vilnius. Tel.: (8-5) 
2620226, nešioj.: 8 686 89354, 
el.paštas: tomas@ulrc.lt

Meninę programą atliks ir šokiams dainuos
populiariausias metų dainininkas ir 

Lietuvos šlagerių karalius

Žilvinas ŽVAGULIS
ir Irena STAROŠAITĖ

ŠILTA VAKARIENĖ SU VYNU ♦ BARAS veiks nuo 5.30 v.v.
Bilietus galima įsigyti Lietuvių Namų raštinėje, sekmadienio 

popiečių metu parapijose ir Lietuvių Namuose
Bilieto kaina - $35.

Vakarą rengia - Toronto Lietuvių Namai

TORONTO KULTŪRINIO MENO 
IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

^ATŽALYNAS”
skelbia
VAIKŲ GRUPĖS REGISTRACIJĄ!

Priimami vaikai nuo 6 iki 12 metų amžiaus 
šokti ir sužinoti apie lietuvių liaudies šokius, 

jų papročius ir istoriją;
vadovė ALMA PACEVIČIENĖ

Repeticijos vyks ketvirtadieniais, 6 vai. vak.
Registracija - iki š.m. spalio 6 d.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Toronto “Atžalyno” atstovai su tautinių šokių kursų vadovais Dainavoje š.m. liepos 14-18 d.d.

TORONTO KULTŪRINIO MENO 
(Fjj IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
W' “ATŽALYNAS” 

skelbia
NAUJŲ NARIŲ REGISTRACIJĄ!
Maloniai kviečiami visi, norintys šokti ir sužinoti 

apie lietuvių liaudies šokius, jų papročius ir istoriją. 
Studentų šokių repeticijos vyks sekmadieniais, 6 v.v. 

ir jaunųjų veteranų - pirmadieniais, 7 v.v..
Registracija - iki šan. spalio 3 d.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife
\ Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema 
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir “Tėviškės žiburiams”. Kas galite, paremkite juos auka, rėmėjo 

ar garbės prenumerata, testamentiniu palikimu.

http://www.dainusvente.org
http://www.ulrc.lt
mailto:tomas@ulrc.lt
http://www.rickpunkris.com
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10 TOROAJ1W
Anapilio žinios

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta antroji rinkliava Kanados 
vyskupų reikalams.

• Lietuvos kankinių šventė - 
mūsų parapijos atlaidai - šiais me
tais bus rugsėjo 25, ateinantį sek
madienį. Tą dieną Lietuvos kan
kinių šventovėje Mišios rytą bus 
tik 9.30 vai. (Mišių 11 vai. rytą ne
bus). Iškilmingos pamaldos tą 
dieną įvyks 3 vai. po pietų. Jos 
prasidės eisena iš šventovės į ka
pines prie a.a. kun. Petro Ažuba
lio kapo. Po maldos bus grįžtama 
šventovėn iškilmingoms parapi
jos šventės Mišioms, kurių metu 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, mū
sų vaikučiams suteiks Sutvirtini
mo sakramentą ir bus prisimintos 
mūsų mirusio klebono a.a. kun. 
Petro Ažubalio XXV mirties me
tinės. Paskui 5 vai. Anapilio salė
je bus iškilmingos vaišės su meni
ne programa. Vaišėms bilietų ga
lima gauti skambinant Reginai 
Celejewskai tel. 416 231-8832.

• Rugsėjo 25, ateinantį sek
madienį, Lietuvos kankinių šven
tovėje per 9.30 v.r. Mišias giedos 
L. Turūtaitės vadovaujamas To
ronto vyrų choras “Aras”.

• Rugsėjo 25, sekmadienį, 
ryšium su parapijos švente, auto- 
busėlis maldininkus veš į Lietu
vos kankinių šventės iškilmes nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties 2.30 v.p.p. ir atgal parveš 
po pamaldų.

• Norima nuspręsti, nuo ku
rios vietos mūsų maldininkams 
patogiau autobusėliu važiuoti: ar 
nuo Islington požeminių trauki
nių stoties, ar nuo “Vilniaus rū
mų”. Tuo reikalu išdalinami atsi- 
klausimo lapeliai autobusėlyje. 
Prašome juos užpildyti.

• Mišios rugsėjo 25, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Zigmą 
Obelienių; 3 v.p.p. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 10.30 v.r. už a.a. Uršulę ir 
Joną Paliulius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje rugsėjo 24, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a Domą 
Gruną ir Dvyne Stamper.

F* AUKOS į
A.a. Kazimieros Arlauskie

nės prisiminimui dukra Irena 
Punkrienė ir šeima Kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje aukojo $100.

Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
aukojo: $15 - R.J.Pleiniai; $100 - 
A. Puterienė. M.P.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

MISSISSAUGOJE

TORONTE 
ETOBICOKE

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos “Retkartinis” choras, ku
ris repetuoja valandą prieš tas 
Mišias, kuriose gieda. Norintys 
prisidėti prie šio choro prašomi 
susisiekti su chorvede D.Vis- 
kontiene, tel. 416 231-9351.

• Parapijos padėkos šven
tė, kuri vyks spalio 2 d., bus pa
žymėta tai progai pritaikytom 
sekmadienio Mišiom ir linksma 
popiete parapijos salėse bei 
lauke su kapeline muzika, ska
niais valgiais, daina, loterija ir 
įvairiais užsiėmimais vaikams. 
Kviečiami parapijiečiai ir sve
čiai atsinešti muzikos instru
mentus ir prisidėti prie “vien
kartinės” kapelos.

• Šv. Pranciškaus šventėje 
spalio 4 d. pasauliečiai pranciš
konai spalio 2 d. dalyvaus 10.45 
v.r. Mišiose su vėliava ir vaišins 
parapijiečius kava. Tos šventės 
proga pradėta gyvulių laimi
nimo tradicija bus tęsiama šeš
tadienį, spalio 1, 12.30 v.p.p.

• Pakrikštytas Kovas Jo
nas, Gintarės (Sinskaitės) ir Ri
čardo Kalendrų sūnus.

• Santuokos sakramentą 
priėmė Dovydas Genys su Kim
berley Standing. Santuokai 
ruošiasi Aleksandra Kušnerai- 
tytė su Christopher Devine.

• Lietuvoje mirė a.a. Kazė 
Nareckienė, parapijiečio Lino 
Balaišio sesuo.

• Bilietai metinei parapijos 
vakarienei, kuri vyks spalio 29 
d., jau platinami sekmadieniais 
parapijos salėje po kiekvienų 
Mišių.

• Parapijos biblioteka, kuri 
veikia kiekvieno mėnesio pir
mą ir trečią sekmadienį, turi 
daug gražių knygų vaikams ir 
kviečia vaikučius biblioteką 
lankyti, apžiūrėti knygas ir par
sinešti jų į namus. Bibliotekai 
vadovauja Gražina Laurinai
tytė ir Gitana Judvytytė. Šį sek
madienį, rugsėjo 25, po 10.45 
v.r. Mišių Gitana vaikučiams 
pasakos apie knygos atsiradi
mą; kviečia visus dalyvauti.

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija rengia vartotų daik
tų ir drabužių išpardavimą spa
lio 21-22 d.d. parapijos salėse. 
Rengėjai ieško žmonių, kurie 
leistų panaudoti garažus ar na
mus daiktų sandėliavimui. Iš
pardavimo reikalais kreiptis į 
dr. J. Čuplinskienę tel. 416 533- 
7425 ir D. Nausėdienę tel. 416 
231-1423, o dėl baldų ir stam
besnių daiktų į B. Biretienę tel. 
416 261-4312.

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 25: 8 v.r už a.a. Albertą Ra
manauską; 9 v.r. už a.a. Janiną ir 
Stasį Černiauskus; 10.45 v.r. už 
a.a. Janę ir Stasį Vosylius, už 
a.a. Emiliją ir Joną Aleksas, už 
a.a. Vytautą lamulaitį; 12.15 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

CONSTRUCTION LTD
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesipnalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

Lietuvių Namų žinios
• Rugsėjo 18 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 168 
svečiai. Pranešimą padarė Kultū
ros komisijos narė G. Bijūnienė.

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis — spalio 12 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje, Labdaros posėdis — 
rugsėjo 28 d., 7 v.v. - Labdaros 
slaugos namuose.

• Spalio 1, šeštadienį, Lie
tuvių Namų didžiojoje salėje 
įvyks “Rudens popietė” (žiūr. 
skelbimą psl. 15).

• Barui “Lokys” skubiai 
reikalingas tarnautojas (barme
nas). Teirautis tel. 416 532-3311 
arba kreiptis į Lietuvių Namų 
raštinę.

• “Lokyje” galima gauti 
įvairių lietuviško maisto gami
nių. Teirautis tel. 416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintys 
pasiimti sekmadieniais gamina
mų patiekalų į namus prašomi 
iš anksto užsisakyti tel. 416 532- 
3311.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. G. 

Jotautienės atminimui pagerbti 
$20 aukojo L Dresher. Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
už aukas, kurios priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, ON M6P 1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.ryto, po kurių šventovės 
patalpose įvyks konfirmantams 
pamoka.

• Lietuvos liuteronų bažny
čios vyskupas Mindaugas Sabu
tis ir Vilma Sabutienė bei Povi
las Pūkas, Vilniaus Liuteronų 
balso mėnesinio žurnalo redak
torius, atvyks spalio 14 d. ir iš
vyks spalio 24 d. Vyskupas daly
vaus mūsų pamaldose spalio 16 
ir 23 d.d. Po iškilmingų pa
maldų 11.15 v.r., spalio 16 d., 
įvyks pagerbimo ir Padėkos 
šventės pokylis 1.30 v.p.p. Lie
tuvių Namų Mindaugo menėje. 
Bilietus platina Petras Šturmas, 
tel. 905 274-3529.
Maironio mokyklos žinios

• Nuoširdus ačiū Česlovui 
Senkevičiui, padovanojusiam 
mūsų bibliotekai keletą egzemp
liorių jo knygos Penki taškai - 
mąstymai apie gyvenimą, įvykius ir 
žmones.

• “Paramos” kredito koope
ratyvas per Liną Zubricką įteikė 
mokyklai įvairių reikmenų: są
siuvinių, pieštukų ir 1.1. Jonas 
Novog paaukojoinokiniams geo
grafijos žaidimą, gamintą Lietu
voj. Tėvų komitetas pavaišino 
mokytojus pirmą mokslo dieną. 
Visiems dėkojame.

• Gaila, bet atsisveikiname
su mokytojoms Žibute Vaičiūnie
ne, Egle Matijošiūte ir Aldona 
Remesat. Džiaugiamės, kad po 
pertraukos sugrįžta mkt. Dalia 
Viskontienė, Rima Saplienė ir 
Monika Raščiauskienė. Sveikina
me naujas mokytojas - Editą 
Krukonienę, Joaną Kuraitę, Bri
gitą Ručinskienę ir Gitaną Jud- 
vytytę. Živilė

■7^ x 
į homelife

HomeLrfe Realty
Plus Ltd.

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

B MONTREAL
Aušros Vartų parapija

Aušros Vartų parapijos 
choras po vasaros atostogų vėl 
pradėjo naująjį giedojimo sezo
ną rugsėjo 18, sekmadienį, per 
11 vai. Mišias.

“Nidos” žvejų-medžiotojų 
klubas rengia “October Fest” 
spalio 2 d. po 11 vai. Mišių Auš
ros Vartų salėje. Tradicinės šiltų 
patiekalų vaišės, daug muzikos 
ir įvairių pasilinksminimų.

Lietuvių tautodailės insti
tuto suvažiavime Lino ir Rasos 
Veselkų sodyboje “Rambyne”, 
netoli Gananoque, ON, iš 
Montrealio dalyvavo Regina ir 
Petras Brikiai, Birutė Nagienė 
ir D. Staškevičienė.

Aušros Vartų salėje nuo 
rugsėjo 25 d. Loreta Polichaus- 
kaitė su pagalbininkais vėl pra
deda ruošti seniai visų laukia
mus “cepelinų” pietus.

Šv. Mišias už J. Rimeikie
nės mirusius tėvus Pažėras ir vy
rą Stasį Rimeikį, mirusį prieš 
10-tį metų, Aušros Vartų šven

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

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

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

Muziejaus-archyvo žinios
• Šiuo metu muziejuje vėl 

yra iškabinti labai seni Lietuvos 
žemėlapiai, kuriuos pamatyti ga
lima bus tiktai iki spalio 20 d. 
Kviečiame apsilankyti. Muzie
jaus lankymo valandos: sekm. 
10.30 v.r.- 6 v.v. ir pirmadieniais 1 
v.p.p.-8 v. v.; taip pat antradieniais 
pagal susitarimą . Tel. 905 566- 
8755, elekt. paštas litharch@the- 
wire.com.

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

IEŠKOME moters, kuri gyventų 
kartu, padėtų vyresnio amžiaus 
porai namų ruošoje, ligonės prie
žiūroje. High Park rajone. Skam
binti tel. 416 839-9974.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam

binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu. 

tovėje rugsėjo 17 d. atnašavo 
kleb. kun. R. Birbilas. Į šv. Mi
šias iš Otavos buvo atvykę buvę 
veiklūs montrealiečiai Genė ir 
Leonas Balaišiai su dukra Ni
jole. Po Mišių salėje apie 60 da
lyvavusių asmenų buvo pa
vaišinti šilta vakariene. Našlė 
Rimeikienė prisiminė mirusiųjų 
gyvenimus ir jautriai padėkojo 
trimis kalbomis.

A.a. Marytės Kuzmaitės at
minimui Įdūko tėviškės namams 
Konstancija Jasutienė aukojo 
50 dol. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
• “Auksinis ratelis” pradės 

savo žiemos sezoną ketvirtadie
nį, spalio 6 nuo vidurdienio iki 4 
vai. p.p. parapijos salėje. Visi 
pensininkai kviečiami atsilanky
ti. Bingo pradžia 1 val.p.p.

• Metiniai parapijos grybų 
pietūs įvyks sekmadienį, spalio 
23 po šv. Mišių. Parapiječiai 
prašomi atnešti pyragų ar laimi
kių loterijai. Montrealio lietu
viai kviečiami atsilankyti. VL.

Gautas pranešimas iš Lie
tuvos ambasados Vašingtone, 
kad š.m. rugsėjo 15 d., eidamas 
98-uosius savo gyvenimo me
tus, mirė žymusis lietuvių kom
pozitorius ir dirigentas prof. 
Jeronimas Kačinskas (1907- 
2005), dėstęs “Berklee College 
of Music* Bostone, Mass., 
buvęs Šv. Petro lietuvių para
pijos vargonininkas.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis , 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687.

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL 
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BILIETAI Į LIETUVĄ! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS!
SKAMBINKITE VIOLETAI

416-690-4922

mailto:litharch@the-wire.com

