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Darbo dieną švenčiant 
Po vasaros atostogų tas ilgasis Darbo dienos (Labour 

Day) savaitgalis, tarsi koks pabaigtuvių vainikas, iškeliamas 
ant rudeniop skubančių dienų. Oficiali šventė sujudina visus 
- kas į gamtą, kas į savo vasarnamius. O didesniuose miestuo
se vyksta iškilmės, darbo unijų rengiami paradai ir kt. 

D ARBO diena, kaip ji bebūtų švenčiama, savo tikrąja 
prasme iškelia ir pagerbia darbą, kuris vis dėlto yra 
visos egzistencijos, buities bei pažangos pagrindas. 

Viskas, ką turime, kuo naudojamėst. yra pasiekta darbu jį su
prantant pačia plačiausia sąvoka. Zmogaus paskirtis dirbti, 
kurti, gerinti, tobulinti viską, kas tik nuo jo priklauso. Kiek
vienas, nors ir sau dirbdamas, dirba tuo pačiu ir kitiems. Vi
siškas savanaudiškas atsiribojimas neįmanomas, nes žmonės 
vieni nuo kitų priklauso. Net ir pačiame primityviausiame gy
venime vienų kitiems pagalba reikalinga. Tuo būdu darbas 
jungia žmones, kurie bedirbdami suartėja, tampa bendradar
biais, savotiška išskirtine grupe. Dirbdami bendrą darbą jie 
siekia tų pačių tikslų. Tuo pagrindu jau nuo seniausių laikų 
kūrėsi gentys, bendruomenės, tautos. Kai du stos, visados 
daugiau padarys - šitą tiesą mūsų tautos senoliai skelbė kaip 
raginimą burtis talkon, kurios kaimuose buvo itin praktikuoja
mos. Bet kurio darbo sutelktinės jėgos, įskaitant ir didelį 
mokslinį įnašą, kėlė pažangą, kūrė civilizaciją, kuria žmonija 
gali naudotis. Užtat įvairiais būdais darbui skiriama pagarba 
turėtų būti suprantama kaip natūralus reiškinys. Dirbančiuo
sius galima būtų pavadinti žmogiškosiomis skruzdėlėmis, ku
rios kiekviena neša kokį nors šapelį, kad susidarytų žmonijai 
reikalingas gyvenimo skruzdėlynas. Tui pozityvi, visą gerovę 
kurianti ir tvarkanti veikla, užgožianti ir negatyvius, kenkėjiš
kus poreiškius, blogais darbais vadinamus. Yra betgi darbų, 
apie kuriuos iš karto nieko negalima pasakyti, jų įvertinti, kol 
nepasirodo viso to rezultatai. Mat jie pilni slaptų užmačių, 
apdangstyti gražiais žodžiais, atitinkamomis reklamomis, o iš 
tikrųjų ruošiamasi sukčiavimams, apgaudinėjimams. Šiandien 
tokių darbuočių - kur nepažvelgsi... 

J I ar jis nieko nedirba. Taip dažnai pasakoma apie žmones, 
kurie dirbdami jokių pinigų neuždirba. Taigi darbas 
praktiškai labai siejamas su uždarbiu. Atrodo, kad ir dir

bama tik dėl uždarbio, ir darbininkais įprasta vadinti tik tuos, 
kurie reguliariai namo parneša pinigų, reikalingų pragyveni
mui. Darbas, vadinamais visuomeniniais pagrindais, vieniems 
reiškia būtinybę ar idealizmą, kitiems gal net kvailystę. Ap
čiuopiamos naudos šalininkai dažniausiai nesigilina į jokius 
svarstymus apie kitokius atlyginimus negu pinigai ar kitokios 
kokios materialinės gėrybės, priedai, užtikrinimai, geros pen
sijos ir t.t. Esama net ir tam tikro laipsniavimo - dirbk tiek, 
kiek esi atlyginamas. Vertinant darbą medžiaginėm matuok
lėm, kyla, rodos, gana logiška pretenzija namų ruošos darbus 
atlyginti pinigais. Apie tai jau ne kartą buvo užsiminta žinia
sklaidoje, aiškinant, kaip diskriminuojami namie triūsiantys 
žmonės, daugiausia - moterys. Nėra abejonės, kad dalykas 
jautrus, gal ir kokiu nors būdu taisytinas. Bet ligi šiolei nebu
vo siūlyta jokio plano, kaip šitą būklę galima būtų pakeisti ne
griaunant šeiminės struktūros. Kokie fondai ir kokiomis su
momis turėtų apmokėti namie dirbančius šeimos narius? Iš 
viso, bent dabar, sunku tikėti, kad šitaip sukomercintas gyve
nimas galėtų sukurti ką nors naudingesnio. Labai abejotina, 
ar žmonės taptų laimingesni, kai už kiekvieną žingsnelį būtų 
apmokami? O be laimės kokia gi gerovė? Iš tikrųjų žmogui 
už darbą, triūsą, veiklą reikia ne vien tik materialinio atlygini
mo, nes tik gerai išbalansuoti poreikiai gali vesti arčiau 
laimės ribos. O darbas visuomeniniais pagrindais dažnai yra 
svarbesnis ir našesnis, nes nenuperkamas, priklausantis visai 
kitai žmogiškųjų polėkių sričiai. Ir labai reikalingas, kas jau 
ne kartą įrodyta ir mūsų tautos istorijoje. Č.S. 
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Tą garbę gavome užgimę ... 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Rašinyje Biznis ir tautybė, kurį užtikau 1936 
m. liepos 16 d. Lietuvos šaulių laikraštyje Tri
mitas, rašytojas Petras Babickas apžvelgia tauty
bės ir verslo santykį. Rašytojas pastebi, kad par
duotuvių savininkai dažnai šneka ta kalba, kokia 
kalba šneka pirkėjas, nes "Biznis yra biznis", 
"Pirma biznis, paskui malonumai". Nors tokios 
nuostatos esą kiek kritikuotinos, tačiau padik
tuotos sveiko proto ir gyvenimo išmėgintos. Au
torius atkreipia dėmesį į lietuviškų pavardžių 
kaitą Amerikoje. "Januch, Kella, Wersells, Ber
tach, Juska, Waitches, Stanley, Czyz, Schamett ir 
t.t. mirgėte mirga lietuviškuose kvartaluose ir 
pagal jų parašymą negali suprasti, kurios tautos 
įmonės savininkas ir todėl jis gali sulaukti ne tik 
lietuvių klientų. Kita vertus, Amerikos administ
racijai ir publikai lengviau ištarti trumpesnes pa
vardes, ypač, kad ten nevartojama moteriškom 
pavardėm galūnė "aitė", ar "ienė". Mr. Bertach 
(ponas B.) ir Missis Bertach (ponia B. ), tai, tie
sa, mūsų ausiai labai keistai skamba, bet Ameri
koj, rodos, būtina, ir turime su tuo skaitytis ... " 
Rašytojas pateikia ir kuriozišką atvejį: "Bene 
Detroite man teko skaityti vienintelį savo rūšies 
dokumentą - iškabą prie paprastų įstaigos durų. 
Joje buvo aiškiai juodai ant balto parašyta: 
"Polski li~karz", "Lietuvis daktaras", "Ruskij 
doktor". Si ta daktarų "trejybė" buvo vienas as
muo, kuris nebuvo vienos kurios minėtos tautos 
atstovas, o buvo grynas ... žydas". 

Čia dera pridurti, kad ir autoriaus sesuo ak
torė Uršulė Babickaitė, vaidinusi užsienio teat-

ruose, buvo iškeitusi savo vardą ir pavardę į Une 
Baye. Vardą jai "įpiršo" rašytojas Balys Sruoga, 
o pavardę - pati susipratusi, nes amerikiečiai, 
skaitydami jos pavardę, įvardydavo ją "kačiuku" 
(Baby cat), kita vertus, sudėtingas vardas bei 
pavardė aktoriui esąs kliuvinys būti žinomesniu. 

Tačiau, jei paklaustume Mr. Bertach (Berta
šių) ar Mr. Januch (Jonušą), kokia jų tautybė, 
neabejotinai sulauktume atsakymo - "lietuvis". 
Unės Babickaitės ne tik tautybės, bet ir piliety
bės vertinimas jos pačios prisiminimuose yra 
įspūdingas, pamokantis, todėl greta šio rašinėlio 
pateikiama ištrauka iš knygos Unė Babickaitė
Graičiūnienė, atsiminimai, dienoraštis, laiškai 
(Scena, Vilnius, 2001). 

Keisti vardus ar pavardes gali rastis priežas
čių ne vien dėl verslo, tačiau iškeisti tautybę ar 
pilietybę dėl verslo ar kitokių priežasčių - nepa
teisinamas reiškinys, laikytinas didele tautine 
nuodėme, nes tautybė yra vertybė, todėl ir var
das bei pavardė ir net priesagos "ytė" ar "ienė", 
atspindinčios t~ vertybę, yra brangintinos. 

Garbingas Sveicarijos sūnus ir didis Lietuvos 
patriotas profesorius Juozas Eretas-Jakaitis kny
goje Išeivijos klausimu (Roma, LKMA, 1974) ra
šė, kad mažosios tautos ir jų valstybės nėra to
kios silpnos kaip mažos, o didžiosios tautos ir jų 
valstybės nėra tokios galingos kaip didelės, kad 
mažųjų valstybių siela yra laisvė, pagrindas - tei
sė, o brangiausias turtas - jų kultūra. 

Nukelta į 2-ą psl. 
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Tą garbę gavome ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kultūros plėtotei palankes
nes sąlygas turi mažosios vals
tybės, nes didžiųjų siekiai už
imti didesnes teritorijas, orga
nizuoti ir išlaikyti stipresnę gy
nybai ar puolimui kariuomenę, 
sudaryti sudėtingą administra
cinį aparatą ir valdymą jiems 
nepalieka vietos rūpesčiui kul
tūra; besiplėsdamos plokštu
moje, jos negali pakilti. Kas su
kaupta Ermitaže, Britų muzie
juje ar Luvre, labiau atspindi 
ne rusų, anglų ar prancūzų kul
tūrą, o mažųjų, iš kurių tie kū
riniai buvo gauti, nupirkti ar 
pagrobti. Ne didieji, o mažieji 
pasižymi moksle, garsėja reikš
mingais atradimais ir išradi
mais. Kadangi mūsų vardai ir 
pavardės yra taip pat mūsų kul
tūros dalis, jas turime brangin
ti, tausoti. 

Globalizmas, kurį be gailes
čio demaskuoja įžymus visuo
menės veikėjas Vilius Bražėnas 
politinės publicistikos knygoje 
Nauja pasaulio santvarka (Kau
nas, 2000), siekia "vieno pasau
lio" santvarkos, tautų susilieji
mo, taigi ir tautybių išnykimo. 
Autorius juokauja, kad jis ne
būtų prieš tokią santvarką, "jei 
Dievas būtų karaliumi". Ir čia 
pat priduria, kad skaitęs Mala
chio Martino pasakojimą apie 
Popiežiaus Jono Pauliaus 11 sie
kius sudvasinti pasaulį, kad 
žmonija galėtų atsispirti prieš 
materialistinę pabaisą. Esą po
piežius manąs, kad net "di
džiausia Dievo bausmė būtų 
balzamas", palyginti su tuo, kas 
ištiktų žmoniją, jei Rytų ar Va
karų materialistai gautų pasau
linę valdžią. Demokratijos pri
valumų aiškinimas, garbinant 
tik "pilietinę" visuomenę, net 
neminint jos tautinio susivoki
mo (iš tikrųjų demokratijos aki
ratyje nei tautos, nei tautybės 
nėra), labai patogus globalistų 
siekiams visus suvienodinti, pa
versti pasaulio piliečiais. Turint 
pasaulio pilietinę visuomenę, 
nebeturint Tėvynės, jau gali
ma eiti prie "vieno pasaulio" 
santvarkos ... Rusų rašytojas 
Michailas Bulgakovas Tėvynės 
meilę vadino šeštuoju jausmu, 
o vadinamus internacionalistus 
(kosmopolitus ), - vargšais, ne
turinčiais tokio svarbaus jaus
mo žmonėmis. Koks būtų gy
venimas "vieno pasaulio" san
tvarkoje tarp bejausmių mate
rialistų, kur bendrautų tik 
biosocialinės būtybės, ekono
miniai veiksniai, o ne Dievo pa
veikslai, nesunku įsivaizduoti. 

Gal iš nesusivokimo, gal iš 
kitų paskatų, Lietuvoje pasi
girsta nuostata atsisakyti mote
riškų pavardžių priesagų, ro
dančių santykį su santuoka. 

Gražiai skamba pavardės 
Rūta, Baliukonė, Astra, Lėka 
ir pan„ gal jos ir geros kaip sla
pyvardžiai, tačiau kitokiais at
vejais tikrųjų pavardžių neat
stoja, žeidžia mūsų tradiciją, 
kultūrinį paveldą. Negerai, kad 
Antrosios Lietuvos Respubli
kos pasuose neberašoma tauty
bė, mūsų svarbi ir brangi kultū
rinio paveldo dalis, kuri, be to, 
saugo tautinį orumą, priešinasi 
nutautinimui, globalizmo eks
pansijai. 

Kai Pirmojoje Lietuvos Res
publikoje vyko pavardžių lietu
vinimo vajus, Jonas Aistis pasi
sakė prieš tokį dirbtinį lietuvi
nimą, paveldo pažeidimą ir tvir
tino, kad Basanavičiaus pavar
dė labai lietuviška ir, patriarchą 
pavadinus Basaniumi, jis lietu
viškesnis tikrai nebebus. Tais 
atvejais, kai surandamos gimi
nės šaknys, nustatomas pavar
dės dirbtinis pakeitimas (sulen
kinimas, suvokietinimas ar su
rusinimas), pavardės atstaty
mas yra pateisinamas. 

Dėl naujų vardų trūkumo, 
ypač pastaruoju metu, pasipylė 
naujadarų vardų kruša, kurie 
ne tik laužia liežuvį, bet ir rėžia 
ausį. Kadangi sukurti naują 
vardą jokių taisyklių nėra, kas 
kaip išmano, taip ir padaro. Kai 
ūgtelėjusi Vilma susidomi savo 
vardo kilme, sužino, kad tai -
Vilniaus ir Maskvos santrumpų 
jungtis arba firmos, Vilniuje 
gaminusios magnetofonus, pa
vadinimas, blondinė Gitana su
žino, kad jos vardas ispaniškai 
reiškia čigonę, berniukai, no
rint apsaugoti nuo Mykolo ir 
Dovydo neva pasenusių vardų, 
pakrikštyti Maiklais ir Deivi
dais, sužino, kad jie nepabėgo 
nuo Mykolo ir Dovydo. Lietu
vių žodynas labai turtingas, to
dėl, kuriant naują vardą, bent 
lietuvišką šaknį reikėtų pasi
rinkti, vengti, anot Vaižganto, 
Šikfridų ar Perdinandų (Zigfri
dų ar Ferdinandų) nelietuviškų 
vardų. 

Apie tautines nuodėmes, 
kai pavardes ir vardus parduo
dame arba dovanojame kitoms 
tautoms (mišrios vedybos), 
skaudu kalbėti, nes tai - ėjimas 

į globalizmo smauglio nasrus. 
Tikras atoveiksmis tokiam ėji
mui - nacionalizmas, t.y. tautiš
kumas. Lietuviais turime būt, 
nes tą garbę gavome užgimę. 

Pagerbti ryšiai su Kanada 
Vilniuje rugpjūčio 10 d. 

Kanados ambasados reikalų 
patikėtinis Brian Herman pa
kvietė Kanados lietuvių atsto
vus, Lietuvoje gyvenančius ka
nadiečius, ambasados tarnauto
jus ir jų šeimas į priėmimą "Ce
lebrate Canada! ", kuriame jis 
tarė sveikinimg žodį angliškai 
ir lietuviškai. Cia pateikiamas 
jo sveikinimas lietuvių kalba. 

nada ir Lietuva susijungė bend
ram tikslui ir toliau bendradar
biaus puoselėjant vertybes, ku
rios yra tokios svarbios globa
lios bendruomenės gerovei. 

And Canada shares impor
tant goals to which Lithuania, 
itself, is dedicated. I was struc~ 
by a phrase in the August 7t 
remarks of President Adamkus 
at the opening of the Seimas of 

Kanados ambasados reikalų patikėtinis Lietuvoje Brian Herman 
taria sveikinimo žodį priėmime, į kurį jis sukvietė Lietuvoje besi· 
lankančius Kanados lietuvius rugpjūčio 10 d. Ntr. T. Jonaičio 

Mielieji, 
Sveikinu visus atvykusius į 

mūsų šventę, pavadintą "Kana
da švenčia". Tai nėra susiėji
mas, skirtas tautinei dienai pa
minėti, nes čia mes truputį pa
vėlavome, tai tiesiog tebūna ge
ra proga draugams, šeimoms ir 
svečiams atsipalaiduoti ir su
sipažinti. 

Mes pasirinkome šią progą, 
kadangi turime tiek daug kole
gų iš Kanados lietuvių bend
ruomenės, atvykusių į kas tre
jus metus vykstantį Seimą. 

Taip pat dalyvauja prelatas 
Edis Putrimas ir didelis būrys iš 
Kanados, kurie atvyko atnau
jinti savo ryšių su tėvyne. Ne
pamirštame ir Kanados koman
dos, kuri dalyvaus Pasaulinėse 
universitetinėse irklavimo var
žybose. Taip pat diplomatinė 
tarnyba ir daugybė kolegų, ku
rie per visus metus padeda 
mums stiprinti Kanados ryšius 
su Lietuva. Mūsų pasiuntiny
bės tarnautojai ir jų šeimos vi
siems pakelia taures. 

World Lithuanian Community. 
His context was somewhat dif
ferent, but his remarks apply to 
Lithuania's and Canada's inter
national approaches: 

Savo ruožtu ir Kanada sie
kia tikslų, kurių siekia ir Lietu
va. Man paliko didelį įspūdį sa
kinys gerbiamo prezidento 
Adamkaus kalboje Pasaulio lie
tuvių bendruomenės seimo ati
daryme rugpjūčio 7 d. Jo kal
bos kontekstas buvo kitoks, bet 
jo pasisakymai tinka tarptauti
nei Lietuvos ir Kanados politi
kai: 

'.„Bendruomenės dvasia 
„.reiškia sugebėjimą pripažinti, 
jog mes reikalingi vieni kitiems, 
jog mes siekiame bendrų spren-

dimų, gerbiame kitų nuomo
nes, palaikome vieni kitus ir 
drauge gyvename solidarume. 
Tokia bendruomenės dvasia yra 
sveikos visuomenės pagrindas 
ir būtina sąlyga demokratinei 
gerovei'. 

Kanadiečiai, būdami dau
giakultūrė visuomenė, kuri pri
pažįsta daugybės žmonių indėlį 
mūsų šaliai, kiekvienais metais 
pažymi mūsų skirtingumą per 
mūsų atsidavimą demokratijai, 
lygybei ir tarpusavio pagarbai. 
Manau, jog tai yra tos pačios 
vertybės, apie kurias kalbėjo 
gerbiamas prezidentas Adam
kus. 

Pakeldami taures už Kana
dos-Lietuvos bendradarbiavi
mą, prisimename taip pat, kad 
1991 m. rugpjūčio 26 d. Kanada 
oficialiai pripažino Lietuvos 
Respublikos ir jos kaimyninių 
Pabaltijo šalių nepriklausomy
bę. Mūsų tuometinis Užsienio 
reikalų ministeris pareiškė: 
"52 metus Kanados vyriausybė 

tvirtai palaikė šias tris drąsias 
valstybes jų kovoje dėl laisvės 
atgavimo. Kanada niekada ne
pripažino Sovietų Sąjungos 
aneksijos. Kanada išlaikė de 
jure pripažinimą iki tos dienos, 
kol Lietuva, Latvija ir Estija 
bus laisvos atkyrti savo nepri
klausomybes. Si diena atėjo. " 

Po sveikinimo žodžio, B. 
Herman pakvietė Kanados lie
tuvių beųdruomenės pirminin
kę Rūtą Zilinskienę padėti jam 
pasodinti klevo medelį, kuris 
simbolizuos mūsų valstybių 
draugystę. Iškilmėje dalyvavo 
arkivyskupas Stephan Zurbrig
gen, Vatikano diplomatinės tar
nybos atstovas, Jonas Paslaus
kas, URM direktorius Kanados 
reikalams, ir dr. Arimantas 
Dumčius, seimo komiteto ry
šiams su Kanada pirmininkas. 

Inf. 

Nuo vasario mėnesio nau
joji Kanados vyriausybė ypatin
gai pabrėžia savo įsipareigoji
mą pasiekti daug svarbių tikslų. 
Turbūt labiausiai vertėtų pami
nėti pasišventimą ".„visame pa
saulyje skatinti pagrindines Ka
nados vertybes: laisvę, demo
kratiją, įstatymų viršenybę ir 
žmogaus teises. 

Zinome, jog Lietuva taip 
pat siekia tų pačių tikslų, ir ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. Ka-

Kanados ambasados reikalų patikėtinio Lietuvoje Brian Herman 
surengtame priėmime rugpjūčio 10 d. dalyvavo URM direktorius 
Kanados reikalams Jonas Paslauskas ir Joana Adamonytė 

Ntr. B. Herman 

Rugpjūčio 10 d. Lietuvoje besilankantiems Kanados lietuviams priėmimą Valakampio svetainėje 
netoli Vilnia~s surengė Kanados ambasados reikalų patikėtinis Lietuvoje Brian Herman. Ratelyje 
šoka (iš k.) Z Janeliūnienė ir prel. E. Putrimas Ntr. B. Herman 



Lietuviai maldininkai Ontario Midlande 2006 m. rugpjūčio 20 dieną prie Kanados kankinių šven
tovės, kur yra pastatytas ir Lietuvos kankinių garbei kryžius. Maldas skaito kuo. Vytas Staškevičius 

Ntr. K. Poškaus 

Istorinės vėliavos 
Į Vilnių iš Stockholmo at

keliavo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LD K) istori
nės vėliavos ir žemėlapiai - šie 
ypatingos vertės rodiniai bus 
pristatyti Taikomosios dailės 
muziejaje. 

Iš Svedijos karalystės ar
mijos muziejaus ir Svedijos 
karo archyvo atvežtos XVII
XVIII š. istorinės vėliavos ir 
žemėlapių originalai ir faksi
milės pristatyti UNESCO Pa
saulio paveldo komiteto 30-
osios sesijos išvakarėse, liepos 
7-ąją, atidaromoje šio forumo 
tarptautinėje parodoje ir bus 
rodomi iki spalio vidurio. 

Pasak istorikų, Lietuvoje 
tėra išlikusi vienintelė Žygi
manto Vazos (1587-1632) val
dymo metų Trakų vaivadijos 
vėliava, tačiau nėra išlikę nė 
vienos valstybinės vėliavos, tad 
parodoje pirmą kartą bus gali
ma pamatyti šios ypatingos 
simbolinės reikšmės senosios 
Lietuvos valstybės istorinius 
ženklus. Parodoje Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės istori
nės vėliavos ir žemėlapiai pri
statomos Lietuvos, Lenkijos ir 
Saksonijos valdovo Augusto 
Stipriojo (1697-1733) valdymo 
laikotarpio autentiškos Lietu
vos valstybinės vėliavos, Lie
tuvos etmono M.S. Višniovec
kio (1744) kavalerijos dalinio 
vėliava, XVII š. pradžios tri
mito vėliava. Jos kaip karo tro
fėjai švedų kariuomenei atite
ko XVII š. vidurio "tvano" ir 
XVIII š. pradžios Didžiojo 
šiaurės karo metu. 

Su šiomis vėliavomis Lie
tuvos kariuomenė ėjo kautis 
su priešais, tačiau abu karai 
Abiejų tautų respublikai buvo 
nesėkmingi ir alinantys. Prie
šai buvo užėmę beveik visą 
Lietuvos teritoriją. 

Valstybinės vėliavos, ati
tekusios švedams, laimėtojams 
buvo itin svarbus ir vertingas 
pergalingo žygio trofėjus. 

Greta šių autentiškų Lie
tuvos valstybės vėliavų taip pat 
rodomos dvi dešimtys Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės is
torinių vėliavų faksimilių, su
kurtų pagal Hofmano (Hoff
man) ir Johansono (Johans
son) albumo (XVII-XIX š.) 
piešinius. Tai Radvilų, Višnio
veckių, Oginskių pulkų vėlia
vos, iki mūsų dienų neišliku
sios arba visiškai sunykusios. 

Į parodą atvežti žemėla
piai atskleidžia XVII š. vidu
rio ir XVIII š. pradžios švedų 
karinių žygių, kurių metu kaip 
karo trofėjai buvo paimtos 
anksčiau minėtos vėliavos, 
maršrutus. 

Iš Švedijos karo archyvo 
rinkinių parodoje - devyni ori
ginalūs 1655 metų ir du XVIII 
šimtmečio pradžios Lietuvos 
ir Žemaitijos žemėlapiai, taip 
pat Lietuvos Brastos (1657 m.) 
ir Biržų (1704 m.) miestų bei 
tvirtovių planai, Plungės mies
to panorama. Parodoje esan
tys žemėlapiai ir miestų planai 
yra labai svarbūs, dar netyri
nėti Lietuvos istorijos vaizdi
niai šaltiniai. TIC žinios 

Jubiliejinis zarasiškių projektas 
Visą vasarą švenčiamam 

Zarasų miesto 500-ųjų metų ju
biliejui miesto šeimininkai pa
rengė įspūdingą projektą. Rug
pjūčio 14 d. Zaraso ežero sa
loje, po atviru dangumi, įvyko 
bene didžiausias Lietuvoje dai
nos ir muzikos spektaklis Sėliai 
- Zarasų dvasia. Jame miesto 
istoriją - nuo ledynmečio laikų 
iki ateities vizijos pateikė dau
giau nei 400 įvairiems žanrams 
atstovaujančių mėgėjiškos bei 
profesionalios scenos atlikėjų. 
Pasirodyme koncertavo Zarasų 
krašto meno kolektyvai, svečiai 
iš kaimyninės Latvijos, taip pat 
Lietuvos scenos žvaigždės -
"Vairas", "16 Hz", "69 dan
guje", Povilas Meškėla, Česlo
vas Gabalis, operos solistė 

Gintarė Skėrytė, tautinių šokių 
ansamblis "Lietuva". 

Milžiniškoje scenoje užvirė 
dinamiškas vaizdas - per 70 
šokėjų improvizavo ežero gi
mimą ledynuose, čia įsikūrė Sė
lių gentis, vėliau pasidalinusi į 
latvius ir lietuvius. Nebuvo ap
sieita be karo epizodų - ko
vinius veiksmus atliko 60 sky-

dais ir kalavijais ginkluotų ka
riūnų. Miesto gimimas žiūrovų 
akivaizdoje iškilo dailininkų su
kurtuose svarbiausių Zarasų 
pastatų maketuose. Įspūdingai 
pavaizduota ir ežeringo miesto 
ateities vizija. "Rengdamiesi 
savam jubiliejui, dairėmės į 
tokių jubiliejų šventimo tradici
jas kituose Lietuvos miestuose. 
Pasisėmę patirties, nutarėme 
neapsiriboti garsių atlikėjų 

sukvietimu bei fejerverkais, bet 
sukurti savitą, išskirtinį renginį. 
Todėl, dar prieš metus įsteigta 
jubiliejaus komisija, paskelbusi 
konkursą, išrinko geriausią pro
jekto idėją. Įdomiausią scenari
jų mums pasiūlė patyrusi masi
nių renginių režisierė vilnietė 
Liaukadij a Dabužinskaitė", -
teigė Zarasų kultūros namų 
direktorė Jovita Mikutavičienė. 

Kraštiečius ir miesto sve
čius, dalyvavusius gegužės ir 
liepos šventės renginiuose, za
rasiškiai tikėjosi matyti ir baig
tinėje programoje, kurios dau
guma renginių vyko atnaujinto
j e Zarasų Sėlių aikštėje. Jos 
metu buvo atidengta miesto 

herbą simbolizuojanti, skulpto
riaus Henriko Orakausko me
talo plastikos skulptūra Elnia
žuvė, kurios sukūrimą finan
savo telekomunikacijų bend
rovė TEO LT, AB. Buvo ati
daryta dokumentinė fotogra
fijų paroda Zarasams - 500 bei 
pristatyta dar spaustuvės dažais 
kvepianti istorinė monografija 
Zarasai laiko vilnyse. 

Taip pat šventiniame šur
mulyje buvo įvardinti pirmieji 
šio krašto garbės piliečiai. 

Rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu, į garbingą titulą 
pretendavo trys šiam kraštui 
nusipelniusios asmenybės - žy
mus chorvedys, kompozitorius 
ir dirigentas Lionginas Abarius, 
Flamandų-lietuvių bendrijos 
pirmininkė Francina Emma 
Baeten Van den Brande, taip 
pat ne vienerius metus sėkmin
gai zarasiečiams atstovavęs 
politikas Petras Papovas. Gar
bės piliečio regalijos buvo įteik
tos rugpjūčio 13 d. 2 v.p.p. Zara
sų kultūros rūmų koncertų sa
lėje. Renginio organizatorius -

Zarasų miesto savivaldybė 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Paminėta Juodojo kaspino 

diena 
Rugpjūčio 23 d. Lietuva 

minėjo Juodojo kaspino dieną 
ir Baltijos kelio 17-ąsias meti
nes. Seime buvo atidaryta pa
roda "Smurto kronika: Lietu
va 1939-1941 metais", kurią 
surengė Genocido aukų mu
ziejus. Parodoje nuotrauko
mis ir dokumentais pasakoja
ma apie prieš 67 metus SSRS 
ir Vokietijos susitarimais nu
lemtą ir 1940 m. prasidėjusią 
Lietuvos okupaciją. 

Pirmą kartą viešai Molo
tovo-Ribbentropo pakto me
tinės Vilniuje buvo paminėtos 
Lietuvos laisvės lygai suren
gus demonstraciją 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. prie paminklo 
Adomui Mickevičiui, nepai
sant tuometinės sovietinės 
valdžios draudimo. 1989 m., 
minėdami pakto pasirašymo 
metines, šimtai tūkstančių Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojų, sudarę gyvą grandi
nę, susikibo rankomis, taip 
demonstruoqami tarpusavio 
solidarumą. Si grandinė, pa
vadinta Baltijos keliu, nusi
driekė nuo Vilniaus iki Talino. 

Žuvo diplomatas 
Rugpjūčio 23 d. Breste, 

Gudijoje, tarnybinės koman
diruotės metu žuvo Lietuvos 
generalinio konsulato Gar
dine ministeris patarėjas, Lie
tuvos saugumo karininkas Vy
tau tas Pociūnas. Diplomato 
~----~ kūnas rastas 

prie viešbu
čio "lntu
rist". Įtaria
ma, kad 48-
erių metų V. 
Pociūnas iš

.__'-----'..__ __ krito pro dau-

giaaukščio pastato langą. Ne
laimės aplinkybės tiriamos, 
pranešė Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija. Naujienų 
agentūros "Interfax" prane
šimu, Gudijos Bresto srities 
prokuratūra atlieka patikrini
mą, kurio išankstinės išvados 
neleidžia teigti, kad tai buvo 
smurtinė mirtis. Gudijos pro
kurorų teigimu, diplomatas 
iškrito iš devinto aukšto. 

V. Pociūnui rugsėjo 24 
dieną būtų sukakę 49-eri. Fi
zikos studijas Vilniaus univer
sitete baigęs pareigūnas VSD 
dirbo 14 metų, ėjo įvairias pa
reigas, turėjo vyresniojo vals
tybės patarėjo rangą. 

Kaip teigiama VSD pra
nešime, V. Pociūno tarnyba 
departamente buvo įvertinta 
įvairiais apdovanojimais. 2000 
m. jis buvo apdovanotas vardi
niu šaunamuoju ginklu, 2002 
m. jam įteiktas VSD žinybinis 
pasižymėjimo ženklas "Už 
nuopelnus tarnyboje", 2004 
m. - trečiojo laipsnio VSD ži
nybinis pasižymėjimo ženklas 
"Nuopelnų kryžius". V. Pociū
nas buvo apdovanotas ir vals
tybiniais apdovanojimais -
1996 m. Sausio 13-osios me
daliu bei 2004 m. Vyčio kry
žiaus ordinu. V. Pociūnas bu
vo keturių vaikų tėvas. Žmona 
- Lietuvos televizijos žurnalis
tė Liudvika Pociūnienė. 

Gudijoje, dalyvaujant 
Lietuvos teismo medicinos 
žinovui, atlikta trečiadienio 
naktį neaiškiomis aplinkybė-

mis žuvusio saugumo karinin
ko ir diplomato Vytauto Po
ciūno teismo medicinos eks
pertizė. Gudų teigimu, smur
to žymių ant kūno nerasta, 
pareigūnas mirė iškritęs pro 
viešbučio langą iš didelio 
aukščio. Tačiau oficialios ne
laimės išvados bus paskelbtos 
tik po kelių savaičių, pranešė 
Lietuvos radijas. 

Vyriausybės uždaviniai 
ELTA-LGTIC žiniomis, 

Lietuvos vyriausybės euro įve
dimo datą žada paskelbti rug
sėjo mėnesį. Datos nustaty
mas yra numatytas kaip vienas 
svarbiausių pirmaeilių vyriau
sybės uždavinių. Euro įvedi
mo datą bus galima nustatyti, 
kai bus įvertinti vidutinės 
trukmės laikotarpio ekonomi
niai rodikliai, o Lietuvos ban
kas pateiks savo rekomenda
cijas dėl galimos datos. 

Rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
vyriausybė patvirtino konsuli
nės plėtros 2006-2008 m. 
programą. Ja siekiama page
rinti Lietuvos piliečių aptar
navimo kokybę Europos są
jungos (ES) valstybėse, suda
ryti palankesnes sąlygas plėto
ti Lietuvos ir užsienio valsty
bių turizmo, verslo ir kultūros 
ryšius. Artimiausiu metu bus 
stiprinama konsulinė tarnyba 
ES šalyse, kuriose įsikūrė dau
giausia lietuvių emigrantų. Ji 
taip pat bus stiprinama Rytų 
Europos valstybėse bei Aust
ralijoje, Brazilijoje, Indijoje ir 
Los Angeles mieste (JAV). 

URM Norvegijoje 
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Petras Vaitiekūnas 
rugpjūčio 24 d. Osle su Nor
vegijos užsienio reikalų mi
nisteriu Jon Gahr Stare apta
rė dvišalį Lietuvos ir Norvegi
jos bendradarbiavimą. P. Vai
tiekūnas pažymėjo, kad Lie
tuvoje pradėjo veikti Europos 
ekonominė erdvės (EEE) ir 
Norvegijos finansinis mecha
nizmas, pagal kurį Lietuvai 
2004-2009 m. turėtų būti skir
ta 232.22 min. litų įvairiems 
projektams, kurių nefinan
suoja ES struktūriniai fondai. 
Didžiausią minėtos paramos 
dalį įsipareigojo skirti Norve
gija. 

P. Vaitiekūnas prisiminė, 
kad prieš 15 metų, 1991 m. 
rugpjūčio 27 d. Lietuva ir Nor
vegija atkūrė diplomatinius 
santykius. Susitikimuose su 
Norvegijos parlamento (Stor
tingo) Užsienio reikalų komi
teto nariais Lietuvos delega
cija aptarė aktualius dvišalio 
bendradarbiavimo klausimus. 

Premjeras Švedijoje 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas rugpjūčio 
17 d. darbo vizitu lankėsi Šve
dijoj e, kur dalyvavo Visbio 
mieste vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje "Gerovė ir tva
rumas - Baltijos jūros regiono 
šalių bendradarbiavimas". Jis 
konferencijoje pristatė Lietu
vos požiūrį į bendradarbiavi
mą vietos, valstybiniu ir Eu
ropos lygiu.Gotlando salos 
sostinėje g. Kirkilas taip pat 
dalyvavo Svedijos ministerio 
pirmininko Goran Persson 
vardu surengtuose pietuose. 

RSJ 
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BERNARDAS ŠAKNYS 

Kalbiesi su Malvina Miš
kiniene ir stebiesi: tiek joje 
svajonių, šviesos pajautų ir 
vilčių. Pelegrindos kaime prie 
jos namų d~rželyje visą vasarą 
žydi gėlės. Cia esančiame etno
grafiniame muziejuje apima 
noras iš naujo pažvelgti į savo 
gyvenimą, numesti savo metų 
naštą ir pasijusti daug jaunes
niu. Neseniai Malvina palaido
jo vyrą Zenoną. Paskutiniu me
tu jiedu gyveno Trakuose. Tra
kai Malvinai tapę nemažo gy
venimo dalimi, bet nė akimirkai 
ji nepamiršusi Gervėčių krašto, 
gimtojo Girių kaimo ir Pele
grindos, kurioje praleido ne
mažą gyvenimo dalį. 

Malvinos Miškinienės var
dą minėjau pirmajame laiške, 
rašydamas apie jos seserį Jad
vygą Kasevičienę. Tai ji seseriai 
padėjo kurti Gervėčių giesmę, 
vėliau išaudė ją drobėje. Kaip 
ir Lietuvos himną. O kai Gudi
jos valdžia nepalankiai pažiū
rėjo į mokykloje kabantį Lietu
vos himną, Malvina Miškinienė 

Malvinos Miškinienės lobiai 
Apie Pelegrindos kaimo lietuvę, audėją, giesmininkę, pedagogę, rašytoją 

Malviną Miškinienę, neseniai atšventusią 80 metų jubiliejų 

išaudė ir Gudijos respublikos 
himną, kad įteisintų lietuviš
kojo himno išlikimą mokykloje. 

Gudijos lietuviams skirtas 
mėnraštis Lietuvių godos ne sykį 
rašė apie Malvinos Miškinienės 
gyvenimą, spausdino daugelį 
jos rašipių apie vaikystę ir jau
nystę. Sių rašinių pagrindu iš
leista prisiminimų knyga apie 
Gervėčių kraštą. M. Miškinienė 
išleido knygą ir vaikams Nend
rinė kepurė. 

Rimdžiūnų lietuviškoje vi
durinėje mokykloje Malvina 
Miškinienė mokė mergaites su
prasti lietuviškų raštų audimo 
paslaptis. Kad nenutrūktų lie
tuvybės gija, Malvina Miškinie
nė mokė ir moko jaunimą ne 
tik austi, megzti, bet ir dainuoti, 
švęsti, šokti. 

- Jei lietuviška mokykla, 
taip sunkiai iškovota kitoje 

Malvina Miškinienė prie savo namų Pelegrindoje 

valstybėje, nepadės savo moki
niui tautos meno ir išminties 
pagrindų - nueis tas jaunimas į 
pašalius, nutols ne tik nuo tėvų, 
mokyklos, bet ir Lietuvos. O 
Lietuvai žuvę vaikai - skau
džiausi praradimai. Mes netu
rėjome lietuviškos mokyklos, 
bet mes turėjome puikius tėvus, 
močiutes, iš mažens mus įvedu
sius į lietuviškąjį pasaulį, - sako 
Malvina. 

Ntr. V. Ylevičiaus 

tuviškai. A. Sniečkus nustebo 
dėl tokio mano akiplėšiškumo. 
Jis man paaiškino, kad nėra jo
kio reikalo, rusiškos mokyklos 
dar geriau: vaikams atvers pla
tesnius kelius į ateitį ... 

Nesuprato A. Sniečkus 
merginos svajonės, jam mažai 
rūpėjo Gervėčių krašto žmonių 
dalia, likimai. Ir juokingas kai 
kurių inteligentų noras šian
dien Sniečkų didvyriu vadinti. 

Malvina Miškinienė tikisi išausti dar ne vieną lietuvišką 
lovatiesę, rankšluostį Ntr. B. Šaknio 

M. Miškinienė gimė 1926 
m. gegužės 3 d. Girių kaime. 
Baigusi keturias lenkiškos mo
kyklos klases, mergaitė sava
rankiškai pramoko lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Nuo 1939 iki 
1943 metų uždarbiavo, megzda
ma palaidines, kojines, piršti
nes, megztinius. O Gervėčiuos 
atsiradus lietuviškai gimnazijai, 
stojo mokytis. Po to mokslo ke
liai nusitiesė į Vilnių, 2-ąją mer
gaičių gimnaziją, kurią baigusi 
stojo į pedagoginį institutą ma
tematikos specialybės. Baigusi 
studijas, dirbo Lietuvos mokyk
lose nė akimirkai nenutraukda
ma ryšių su gimtuoju kaimu. 
Čia buvo jos dvasinių jėgų šalti
nis. Matydama sovietinės val
džios išnaudojimą, bandė pa
dėti žmonėms gintis nuo prie
vartos. 

Išėjusi į užtarnautą poilsį, 
Malvina Miškinienė sugrįžo į 
gimtinę. Rimdžiūnų lietuviško
j e mokykloje mokė ji vaikus 
matematikos, fizikos, lietuvių 
kalbos. Dainavo Girių kaimo 
moterų ansamblyje "Žilvitis". 
Rimdžiūnų lietuvių kultūros 
centre įsteigė Gervėšių krašto 
etnografinį muziejų. Sis muzie
jus ir dabar tebėra Malvinos 
Miškinienės namuose Pelegrin
doje. Daug atvyksta į jį svečių: 
ambasadoriai, politikai, keliau
tojai. Tačiau pats ryškiausias 
Malvinai Miškinienei susitiki
mas muziejuje - su vyskupu 
Pauliumi A. Baltakiu, OFM. 
Tai buvo 2000-aisiais birželio 
18 d. Tada vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM, lankėsi Gervė
čiuose Švč. Trejybės atlaiduose. 

2000-aisiais metais po Gervėčių kraštą keliavo vyskupas Paulius 
A. Baltakis, OFM. Pelegrindos kaime susitiko su M. l\!iškiniene, 
kuri įteikė pirmųjų žemuogių Ntr. J. Salkausko 

- Besimokydama dar gim
nazijoje, nuėjau pas patį Anta
ną Sniečkų. Buvo labai sunku 
patekti, bet sukaupiau visas jė
gas ir pasiryžau paprašyti jo pa
galbos Gervėčių krašto mokyk
lose leisti mokytis vaikams lie-

M. Miškinienė prisimena 
kiekvieną šio susitikimo aki
mirką. Anksti rytą nubėgusi ji į 
pamiškes uogauti - norėjo vys
kupuiyririnkti pirmųjų žemuo
gių. "Sirdis suspurdėjo džiaugs
mu, kai rasotoje kalvelėje spin
dėjo raudonos kvapios žemuo-

Miestelio ir verslo diena Jurbarke 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Balandžio 29 d. Jurbarke įvyko "Mįestelio ir 
verslo diena 2006", jau tapusi tradicine. Sventiniai 
renginiai prasidėjo Jurbarko rajono savivaldybės sa
lėje surengta konferencija Jurbarkas Europos sąjun
goje, padėtis ir perspektyvos. Konferencijos dalyvius 
nuoširdžiai pasveikino Lietuvos respublikos seimo 
narys Saulius Lapėnas ir pasidžiaugė, kad ši konfe
rencija skirta žmogui, norinčiam gyventi, dirbti bei 
plėsti verslą nepakartojamame Jurbarko krašte. 

Jurbarko verslo informacijos centro direktorė 
Gaiva Mačiulaitienė perskaitė pranešimąAr gali tapti 
konkurencingu veikdamas provincijoje? Ir ji pažymė
jo, kad vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumas - vis dažniau jau ne darbdavys renkasi spe
cialistą, o darbuotojas darbdavį. Jurbarkas yra ekono
minio augimo rajonas. Yra įmonių gana sėkmingai 
dirbančių. Sakysim, kad ir UAB "Jurbalita", kurią 
padėjo įkurti danai. Įmonėje nuolat dirba 37 žmonės, 
o sezono metu čia įdarbinama iki 70 darbuotojų, ne
mažai žmonių dar dirba namudiniais. Visa produkci
ja eksportuojama į Daniją ir Vokietiją. Svarbu nusta
tyti pirmenybines verslo kryptis. Apie verslo ypatu
mus provincijoje kalbėjo individualios įmonės savi
ninkė Liudmila Norkaitienė. 

gės. Ėmiausi rinkti, tarsi bijoda
ma, kad nepranyktų tas stebuk
las, kad tose uogose išliktų ne 
tik saulės spindulių šviesa, bet 
ir paukščių giesmių aidai, skam
bėję tą rytą. Pririnkau pilną pin
tinėlę ir vyskupui atvykus į mū
sų kaimą įteikiau ... Sušvito sve
čio akys, nutviska dvasinė švie
sa, išspaudusi man ašaras. Vys
kupas kaip brangenybę spaudė 
prie krūtinės mano dovaną, 
nuoširdžiai dėkodamas. O aš 
nejučia prisiminiau Gervėčių 
šventovės kančias, kurias ji pa
tyrė per Lenkijos okupaciją ... " 

Pasakojo Malvina Miški
nienė, pabrėždama, kad 2000-
ųj ų metų atlaidai, kuriuose 
Gervėčių šventovėje lietuviškas 
Mišias aukojo vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, krašto žmonių 
atmintyje išliko kaip Dievo do
vana už patirtas kančias. Kuni
gai niekino ir mindžiojo lietu
vių kalbą, drįsdami net reika
lauti gultis ant šventovės grindų 
ir atgailauti, kad lietuviškai no
rėję atlikti išpažintį. Lenkų ku
nigai, dėl neaiškių aplinkybių, 
nekentė lietuvių kalbos. Laimė, 
Gervėčių parapijoje dirba lietu
vis klebonas kun. Leonas Nes
tiukas. Jo dėka kiekvieną sek
madienį aukojamos lietuviškos 
šventos Mišios. Lenkiškos - at
skirai. Tai patenkina visus gy
ventojus. O Girių kaimo koply
čioje kiekvieną sekmadienį au
kojamos tik lietuviškos Mišios. 

Lietuviška mokykla, lietu
viškos Mišios, Malvinos Miški
nienės nuomone, ilgos ir atkak
lios kovos už lietuvių teises pa
darinys. Tai savotiški lietuvybės 
stulpai, palaikantys čia amžiais 
gyvenusių lietuvių dvasią. Kaip 
ir Malvinos Miškinienės išsau
goti - lobiai. Ne bet kokie, ne 
auksu, sidabru spindintys, o gi
lia protėvių išmintimi, įrašyta į 
audimų raštus, kurių tiek išau
dė Malvina Miškinienė. Kai kas 
bando žmones įtikinti, jog čia 
nuo amžių slavų gyventa. Bet 
pabuvojęs Pelegrindos kaimo 
muziejuje, pasišnekėjęs su Mal
vina Miškiniene, bemat atmes 
tokį teiginį, supras, jog čia baltų 
paveldas, čia tikrosios Lietuvos 
erdvė, kurios neįmanoma nei 
sienomis užtverti, nei propa
ganda sumenkinti. Ir tokių kaip 
Malvina Miškinienė dėka lietu
viškoji šviesa niekada neužges. 
Lietuva nepaliks Gervių vardu 
įamžinto krašto. 

Jurbarko rajono meras Aloyzas Zairys savo pra
nešime aptarė nuveiktus darbus, esančias problemas 
ir perspektyvas. Pernai įvykdytų projektų vertė 7 mi
lijonai litų. Rajono žemdirbiai gavo apie 22 milijonų 
litų paramą. Mūsų kraštu vis labiau ima domėtis ir 
užsienio investitoriai. Kitais metais Jurbarką pasieks 
gamtinės dujos. Laukia tolesni darbai prie Nemuno 
esančias pilis pritaikyti turizmui. Gautas finansavi
mas statyti dviračių taką palei Nemuną. Bus atnauji
nami kai kurie pastatai mieste. Jau verslininkus 
pradeda neraminti didėjantis kvalifikuotos darbo jė
gos stygius. Daug jaunimo išvažiuoja mokytis į did
miesčius ir nebesugrįžta. Vyksta nemaža migracija. 
Pernai Jurbarko rajone gimė 306 žmonės, o mirė -
557. Rajone yra 21,000 dirbančiųjų ir 8% bedarbių. 

Apie Jurbarko rajono galimybes ir privalomu
mus padarė pranešimą Klaipėdos ekonominės plėt
ros agentūros direktorius Raimundas Vaitiekūnas. 
Anot jo, nūnai Lietuvoje parduotuvės pilnėja, o 
šventovės tuštėja. Verslininkams svarbu gerai žinoti, 
kad gyvename be sienų pasaulyje ir kad gerokai kei
čiasi darbo vietos sąvoka. Po konferencijos buvo iš
kilmingai atidaryta verslo paroda. Kartu vyko kul
tūriniai ir sportiniai renginiai, amatų mugė, kon
certai. 

Kanados lietuviai kunigai Midlande prie lietuviško 
kryžiaus 2006 m. rugpjūčio 20 d., kai buvo surengta 
piligriminė kelionė Lietuvos kankinių garbei 

Ntr. K. Poškaus 
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Atostogos Lietuvoje 
L. STANKEVIČIUS 

Liepos mėnesio viduryje aš 
su žmona atskridome į Lietuvą 
per pačius karščius. Buvo 30° 
e šilumos, bet už keleto dienų 
oras atvėso. Dėl sausros nuseko 
upės, išdžiūva augalai ir suma
žėjo grybų. 

Vilnius pasirodė mirties 
miestas: tuščios gatvės, kavinės, 
padavėjai apsnūdę. Visi vilnie
čiai išvažiavę atostogų. Pusė 
milijono lietuvių buvo susirinkę 
į Jūros šventę Klaipėdoje. Jau 
kiek metų vasarą Klaipėda len
kia Vilnių. Užsieniečiai turistai 
žioplinėja po tuščias gatves su 
miesto žemėlapiais. 

Valgydami pusryčius susi
pažinome su japonų porele. Jie 
jau antrą kartą lankėsi Lietuvo
je. Pamokiau juos keletą žodžių 
lietuviškai ir stebėjausi kaip ge
rai jie ištaria, visai kaip lietu
viai. Kas rytą jie viešbučio bu
dinčiąją sveikino sakydami 
"Labas rytas". 

Vilniuje man vienas pažįs
tamas padovanojo knygą LIE
TUVA, kaip išliko maža šalis, 
kurią parašė japonų rašytoja 
Sachiko Hatanaka. Tui aš jiems 
parodžiau ją ir jie užsirašė jos 
pavadinimą, kuris antrojo pus
lapio pradžioje buvo parašytas 
japoniškai. Tai jie, grįžę į Ja
poniją, ją nusipirks. 

Liepos 14 buvo Prancūzijos 
tautinė šventė "Le Quatorze 
Juillet". Ta proga Prancūzų am
basada Vilniuje suruošė pri
ėmimą po atviru dangum, am
basados kieme palapinėse, į ku
rį sukvietė didelį būrį svečių: 
įvairių užsienio ambasadų dip
lomatus, Lietuvos politikus, 
verslinininkus ir žinomus vi
suomenės veikėjus. 

Priėmimas prasidėjo 12 val. 
pietų metu. Svečiai jau stojo į 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

eilę prie vartų, kur juos pasitiko 
du uniformuoti prancūzų žan
darai. Įeinant į kiemą, stovėjo 
išsirikiavę ambasados darbuo
toj ai su pačiu ambasadorium 
priešakyje, kurie sveikino kiek
vieną paspausdami ranką. Po 
to kiekvienas gavo po stiklelį 
šampano, kurio čia buvo apstu, 
tiesiog "tekėjo fontanais". Vi
sas maistas buvo paruoštas 
"Stiklių" restorano, kurį išdavi
nėjo to restorano padavėjai. 

Truko gerą pusvalandį, kol 
visi suėjo į kiemą. Tarp svečių 
matėsi Kazimiera Prunskienė 
ir Vytautas Landsbergis. O man 
buvo staigmena - pamačiau 
kardinolo A. Bačkio brolį Ri
čardą, su kuriuo bendravau Pa
ryžiujet.kai ten gyvenau. Sakiau 
jam: "Stai kur susitinka Pary
žiaus lietuviai". Netrukus buvo 
sugrotas Lietuvos himnas, po 
to - Prancūzijos himnas. Tada 
Prancūzijos ambasadorius krei
pėsi į visus lietuviškai ir tik po 
to kalbėjo prancūziškai. Oras 
tą dieną pasitaikė labai gražus. 
Švietė saulė. Stalai buvo ap
krauti puikiausiais valgiais. 

Ragaudamas prancūziško 
sūrio prie stalo, susipažinau su 
vienu prancūzu, kuris jau 10 
metų gyvena Lietuvoje ir yra 
vedęs lietuvaitę, su kuria turi 
du vaikus. Jis jau gerai kalba 
lietuviškai, o jo vaikai moka lie
tuvių ir prancūzų kalbas. O na
muose visa šeima vartoja tik 
lietuvių kalbą. Pagalvojau sau, 
kaip tai yra gražu. O Kanadoje 
yra tokių lietuvių, kurie laužo 
savo liežuvį, kalbėdami su savo 
vaikais angliškai. 

Vaikščiodami Vilniaus gat
vėmis nuėjome prie remontuo
jamo Žaliojo tilto. Prieš 54 me
tus ant tilto buvo pastatytos so
vietinių balvonų skulptūros. 
Ypač bjauriai atrodė du sovie-

Algis MEDELIS 

tiniai kariai, laikydami sovietinį 
herbą ir vėliavą. Ant tų skulptū
rų dalis paviršiaus yra aprūdi
jusi. Vietoje atsivėrė gilūs 
įtraukiai, matėsi skylės. Ypač 
raudona vėliava yra per pusę 
įskilusi, o vėliavos stiebas visai 
surūdijęs. Skulptūros yra labai 
blogoj būklėj, bet miesto esteti
kos vedėja vis Siek nenori jomis 
atsikratyti. Sios sovietinės 
skulptūros gadina miesto vaiz
dą. Baisi jų išvaizda primena 
sovietinę okupaciją. O kaip bū
tų gražu, kad ant to tilto stovėtų 
su gražiam uniformom Lietu
vos kareivėliai arba partizanai. 

Teko man daug kartų ta te
ma kalbėti su įtaikingais asme
nimis ir labai nusivyliau, kad 
daug yra tokių žmonių, kuriems 
tie balvonai netrukdo, jie į juos 
nekreipia dėmesio, o kiti sako, 
kad tai meniškos skulptūros ir 
jų negalima nugriauti. Pagalvo
jau, kad rusams tikrai pavyko 
lietuvių smegenis išplauti. Jie 
savo pasiekė. Tiems žmonėms 
sovietinės figūros yra dalis jų 
gyvenimo. 

Užėjome į didelę parduo
tuvę "Akropolį". Ten ant sienos 
kabėjo įvairių pavadinimų deš
ros, kurių tarpe buvo "Thrybinė 
dešra". Tai aš paklausiau parda
vėją, kodėl jie čia parduoda 16 
metų senumo dešrą. (Mat Ta
rybų Lietuva buvo prieš 16 me
tų). 

Toliau pastebėjau tarp įvai
rių rūšių duonų "Thrybinę lietu
višką duoną". Viešbučiuose yra 
labai gražios brošiūrėlės apie 
Lietuvą, tarp kurių buvo padėta 
informacinė knygutė Tiesa apie 
kas, kur, kada internetas. Ir tos 
knygutės pavadinimas buvo ... 
Pravda. Praleidę įspūdingą lai
ką Lietuvoje, grįžome Kanadon 
pilni naujų įspūdžių. 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVA - visuomet 2eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Jei. Joronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti , į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Kieno nuosavybė? 
Shelburne (ON) indėnai 

yra pareiškę, kad 45 vėjo va
rikliai netoli Shelburne yra 
pastatyti ant indėnams pri
klausančios žemės, ir todėl jie 
yra indėnų nuosavybė. Tačiau 
Kanados Elektros verslovės 
(Hydro) vadovai atmetė šiuos 
reikalavimus, tvirtindami, kad 
tai yra energijos tiekėjų nuo
savybė. Prieš 220 metų buvo 
patvirtintas susitarimas su in
dėnais, kad žemė į visas puses 
10-ties km atstumu nuo 
Grand River priklauso indė
nams. Vėliau įvairiais susita
rimais tai buvo pakeista, ir in
dėnai prarado teisę į tą žemės 
ruožą. Kanados energetikai 
planuoja į vėjo gaminamos 
energijos projektą artimiau
siais metais investuoti dar 400 
mln. ir pastatyti 88 vėjo varik
lius. Jų gaminamos elektros 
srovės užtektų Kingstono dy
džio miesto poreikiams. 

Kanados miško pramonė 
pasiryžusi priimti minkštos 
medienos ginčo siūlomą 
sprendimą, nors jis ne visiems 
patinka. Ministeris pirminin
kas S. Harper, daugelis šios 
pramonės šakos verslininkų 
nori galutinai išspręsti ilgame
tį ginčą, pabloginusį JAV -
Kanados santykius. Mainais 
už galimybę nevaržomai pre
kiauti mediena Kanados miš
ko verslininkai praranda vieną 
bilijoną iš 5, kuriuos privalo 
sumokėti JAV pramonė už ne
teisėtai surinktus muitus. Thip 
pat jiems bus sugrąžinta tik 4 
iš 5.3 bln. amerikiečių surink
tų neteisėtų mokesčių. Kana
dos miško pramonininkai turi 
atsisakyti bent 30 teismo ieš
kinių amerikiečiams. 

Trijų opozicinių partijų 
atstovai kelionėje į Libaną 
įvertino padarytus karo nuo
stolius. Jie ragina valdančiąją 
konservatorių vyriausybę skir
ti daugiau lėšų Libano atstaty
mui ir tapti tarpininku, de
rantis dėl taikos su Hezbollah 
nariais. Konservatoriai nevy
ko į Libaną tariamai saugumo 
sumetimais, o manoma dėlto, 
kad nebuvo numatyta aplan
kyti Izraelio. Atsakydama į 
opozicijos raginimus, vyriau
sybė pareiškė, kad būtų nepa
teisinama vesti bet kokias 
derybas su Hezbollah, nes tai 
pažeistų vyriausybės priimtą 
nuostatą - jokių ryšių su bet 
kokia teroristine organizacija 
neturėti. 

General Motors įmonė 
Ošavoje (Oshawa), pastarai
siais metais turėjusi ekonomi
nių sunkumų, ruošiasi atgai
vinti naujo modelio "Cama
ro" gamybą. Tai buvęs popu
liarus 1969 ir vėlesnių metų 
automobilis, lig šiol !urintis 
nemažai gerbėjų. Siaurės 
Amerikoje yra per 100 "Ca
maro" klubų. "Camaro" šių 
metų Detroito automobilių 
parodoje buvo pripažintas 
metų automobiliu. Atnaujinto 
modelio gamybą ruošiamasi 
pradėti 2008 metais. O jau 
2009 m. pirkėjai galės įsigyti 
naująjį "Camaro". Planuoja
ma per metus pagaminti per 
100,000 vienetų. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper, nedalyvavęs 16-
ojoje tarptautinėje konferen
cijoje prieš AIDS, to nedaly-

vavimo kritiką atmeta aiškin
damas, kad įvykis per daug 
politizuojamas. Tačiau opozi
cija tvirtina, jog konferencijos 
ignoravimas esanti didesnė 
politizacija. 

Kvebeko policijos antite
roristinio skyriaus žiniomis, 
Kanados naftos pramonės ins
tituto (Canadian Petroleum 
Products Institute) pareigūno 
Montreuil automobilį su
sprogdino ekonomikos tero
ristų bomba. Elektroninė ži
nutė pranešė, kad atsakomybę 
už sprogdinimą prisiima šešė
linė antiglobalizacijos grupė. 
Ji 2004 m. ketino susprogdinti 
Kvebeko - JAV elektros lini
jas. Ši grupė visas naftos tieki
mo versloves kaltina piktnau
džiavimu ir klientų apiplė
šimu. 

Padidėjo dėmesys Kana
dos Arktikai. Neseniai minis
teris pirmininkas St. Harper 
aplankė labiausiai nutolusias 
į šiaurę gyvenvietes. Jis do
mėjosi vietinių gyventojų inu
itų socialinėmis problemomis 
ir poreikiais, arktinės teritori
jos apsauga, galima veikla jo
j e. Pagerbti Arktikoje palai
dotų šiaurės tyrinėtojų ir gy
nėjų buvo nuvykusi it kita že
myno atstovų grupė. Siaurinių 
jūrų dugne slypintys mineralų 
ir kitų gamtos turtų ištekliai ir 
galimybės juos išgauti skatina 
vis labiau rūpintis šia lig šiol 
primiršta šalies nuosavybe. 

Kanados mafijos vadas 
Vito Rizzuto prarado teisę pa
silikti Kanadoje ir buvo per
duotas JAV teisėtvarkos pa
reigūnams. Jis yra kaltinamas 
šantažu ir kitais nusikaltimais, 
prisidėjimu prie trijų žmog
žudysčių prieš 25 metus. 

Ilgapirščių taikiniu vis 
dažniau tampa ne piniginės, o 
populiarūs nešiojamieji kom
piuteriai (laptop ). Policija pa
stebėjo, kad juodojoje rinkoje 
itin pagausėjo jų prekyba. 
Kompiuteriai vagiami iš bib
liotekų, mokslo ir kitų viešųjų 
įstaigų ir neretai - iš valstybi
nių, finansinių įstaigų. Vagis 
kol kas labiausiai domina pati 
elektroninė dėžutė ir už ją 
gaunami pinigai. Policija su
nerimusi, kad netrukus vagi
šių tikslas gali būti informaci
ja, saugoma elektroninėje at
mintyje. Tuip blogose rankose 
gali atsidurti ir valstybinės 
svarbos informacija, ir priva
čios žinios. 

Kanados vyriausybė tu
rėtų pasirūpinti, kad visa vals
tybinės svarbos informacija, 
perduodama kurtiesiems per 
vertėjus, būtų suteikta nemo
kamai. Tokį sprendimą pri
ėmė Aukščiausiasis teismas, 
patenkinęs 300,000 bendruo
menės narių ieškinį. Lig šiol 
kurtieji turėjo patys samdytis 
vertėjus, netgi spręsdami rei
kalus valstybinėse įstaigose. 
Teismas pripažino, kad tai bu
vo neteisinga politika, kurčių
jų teisių pažeidimas. Vyriau
sybė ruošiasi užginčyti šį spren
dimą. Profesionalaus ženklų 
kalbos vertėjo darbas vertina
mas 40-60 dol. per valandą. O 
tokių vertėjų reikėtų turėti ne 
tik valstybinėse įstaigose, bet 
ir pasienio, policijos ir kitose 
svarbiose tarnybose. Tai kai
nuotų milijonus. S.K. 
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<® AtlISU TEV'f l\Jf JE 
PLB SEIMAS 

Rugpjūčio 7-9 d.d. Vil
niuje posėdžiavo XII Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
seimas. Darbotvarkėje įtrauk
ti išeivijos švietimo, naujosios 
emigracijos iššūkių, sielova
dos ir bendruomenių rėmimo 
klausimai. Aptarta, kaip su
telkti Airijos, Anglijos ir Is
panijos lietuvius, įtraukti juos 
į artėjančias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Susirinku
sius PLB atstovus sveikino 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pažymėdamas, kad šis seimas 
įrodė, jog prieš daugelį metų 
paskelbti tikslai - išsaugoti 
užsienyje gyvenančių tautie
čių lietuvybę, plėtoti jų ryšius 
su tėvyne išlieka svarbūs ir 
šiandien. Seime dalyvavo 165 
delegatai iš 35 valstybių, ku
riose yra įsikūrusios lietuvių 
bendruomenės. Daugiausia 
atstovų buvo iš JAV (34), Ru
sijos (16) ir Kanados (12). 

SAUSROS PASEKMĖS 
Lietuvos hidrometeoro

logijos tarnybos žiniomis, iki 
rugpjūčio 3 d. stichinę sausrą 
nustatė 7 iš 20 šalies meteoro
loginių stočių. Vietinės stichi
nės sausros kriterijus iki tos 
datos atitiko daugiau kaip 
trečdalis Lietuvos teritorijos. 
Rugpjūčio 9 d. prezidentas 
Valdas Adamkus apsilankė 
Panevėžio, Pasvalio ir Biržų 
rajonuose, kur susitiko su 
nuostolius dėl sausros patyru
siais ūkininkais bei rajonų sa
vivaldybių atstovais. Prezi
qentas pažymėjo, kad būtina 
Zemės ūkio ministerijos ini
ciatyva buriant ūkininkus, 
ūkininkų organizacijas ir 
draudimo rinkos atstovus bei 
ieškant būdų išplėsti draudi
mo paslaugas. Jis pabrėžė, 
kad nukentėjusiems ūkinin
kams turi būti suteikta gerai 
organizuota bei lanksčiai tai
koma parama, be biurokrati
nių kliūčių, nes vėluojant pa
galbai, žemdirbiai patirs dar 
daugiau nuostolių. 

PAMINĖTA MEDININKŲ 
TRAGEDIJA 

Liepos 31 d. Medininkų 
pasienio punkte paminėta 
tragiška Lietuvos laisvės isto
rijos data - prieš 15 metų, 
1991 m. liepos 31 rytą buvo 
nužudyti septyni Lietuvos po
licijos ir muitinės pareigūnai. 
Prie paminklo susirinko žuvu
sius pagerbti jų artimieji, lai
kinai seimo pirmininko pa
reigas ėjęs Alfredas Pekeliū
nas, laikinai ministerį pirmi
ninką pavaduojanti Vilija 
Blinkevičiūtė, vidaus reikalų 
ministeris Raimondas Šukys, 
Muitinės departamento pa
reigūnai. Atminimo iškilmės 
toliau vyko Antakalnio kapi
nėse, kur ant žuvusiųjų kapų 
padėta gėlių, sukalbėta mal
da. Vakare Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje buvo auko
jamos Mišios. 

POSĖDŽIAI INTERNETE 

Rugpjūčio 2 d. vyriausy
bės posėdį pirmą kartą Lietu
vos gyventojai galėjo stebėti 
internetu, rašo ELTA-LG
TIC. Trečiadieniais l v.p.p. 
vietos laiku bus transliuojami 
visi vyriausybės posėdžiai 
tinklalapyje www.yyriausy-

be.It. Jame bus galima pažiū
rėti filmuotą medžiagą iš 
premjero ir ministerių spau
dos konferencijų. Per vyriau
sybės posėdį ministeriai nuo 
šiol galės naudotis kompiute
riais - bandoma pereiti prie 
vyriausybės nutarimų derini
mo ir priėmimo elektroniniu 
būdu. 

PAKEITĖ ORO POLICIJĄ 
Karinių oro pajėgų Avia

cijos bazėje Šiauliuose rug
pjūčio l d. Ispanijos karinių 
oro pajėgų atstovai oficialiai 
perėmė Baltijos valstybių oro 
policjjos misiją iš Turkijos ka
rių. Sie vykdė misiją keturis 
mėnesius. Keturi SAS (NA
TO) misiją iš turkų periman
čių Ispanijos karinių oro pa
jėgų naikintuvai "Mirage F-
1" Zoknių karinių oro pajėgų 
bazėje nusileido liepos 28 d. 
Į misiją Lietuvoje vyko dau
giau kaip 80 Ispanijos karių. 

NEBEREIKIA LEIDIMO 
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos Konsulinio de
partamento pranešimu, nuo 
liepos 31 d. iš Lietuvos ir kitų 
naujųjų Europos sąjungos 
valstybių narių piliečių, no
rinčių dirbti Italijoje, nebe
reikalaujamas darbo leidi
mas. Italijos vyriausybė at
šaukė pereinamąjį laikotarpį, 
taikytą 8 naujųjų ES valsty
bių narių samdomiems dar
buotojams Italijoje. Lietuvos 
piliečiai turės pateikti tik lei
dimą gyventi Europos sąjun
goje. 

URM PRANEŠIMAS 
Užsienio reikalų ministe

rijos (URM) rugpjūčio 15 d. 
pranešimu, telefonų aferistai, 
bandydami išvilioti iš žmonių 
pinigus, prisistatė URM dar
buotojais. Nei ministerijos, 
nei Lietuvos ambasadų ar 
konsulatų užsienyje darbuo
tojai niekada nesikreipia į 
užsienį išvykusių piliečių arti
muosius su prašymu pervesti 
pinigų advokatui ar nuopi
liečio tariamai nukentėjusiam 
kitam asmeniui. Į užsienį iš
vykęs ir pinigus praradęs pi
lietis, kuriam grįžti į Lietuvą 
reikia artimųjų materialinės 
pagalbos, jiems turi paskam
binti pats savo telefonu. Gali 
paskambinti ir iš Lietuvos 
ambasados ar konsulato už
sienyje. Bet kokiu atveju arti
mieji turi pasikalbėti su pačiu 
piliečiu. Pinigus artimieji gali 
įmokėti URM kasoje (J. Tu
mo-Vaižganto g. 2, Vilnius). 
Tada piliečiui atitinkama su
ma bus išmokėta Lietuvos 
ambasadoje ar konsulate. 
Antrasis būdas - artimieji pi
nigų sumą gali pervesti į pi
liečio asmeninę sąskaitą arba 
išsiųsti jam grynųjų pinigų 
perlaidą. Pinigų negalima 
pervesti į svetimą sąskaitą ar 
kitam asmeniui. Kilus įtari
mui dėl pagalbos prašymo 
tikrumo galima kreiptis į 
URM Konsulinį departa
mentą informaciniu telefonu 
8 5 236 2400 ar budinčiu tele
fonu 8 686 70894. Lietuvos 
diplomatinių atstovybių ir 
konsulinių įstaigų telefonus 
galima rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto sve
tainėje www.urm.lt. RSJ 

LIETUVI~ TELKINIUOSE 

Vytautui Zalatoriui 75-eri 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Nedaug jau yra likę spaudos 
žmonių, kurie į S. Ameriką atvy
kę prieš pusšimtį ar daugiau me
tų dar ir šiandien reikštųsi spau
dos ar kitoje lietuviškoje veiklo
je. Daugumas iš tokių jau yra iš
keliavę amžinybėn, kiti - sau ra
miai leidžia senatvės dienas. 

Čia tenka paminėti Vytautą 
Zalatorių, gyvenusį Cicere, oda
bar Berwyne prie Cikagos ir daž
nai važinėjantį į Lietuvą. Jis nese
niai atšventė deimantinę savo su
kaktį, sukviesdamas visą būrį sa
vo ir žmonos Birutės giminių bei 
draugų. 

Vytautas gimė 1931 m. lie
pos 31 d. Panevėžyje. Deimanti
nę šventę atšventė paskutinijį lie
pos šeštadienį savo namuose 
Berwyne gausiame šeimos, gimi
nių ir draugų būryje. Tarp jų -
buvo ir tėvo pėdomis pasekusi 
dukra Snieguolė Zalatorė, gyve
nanti Vilniuje ir Prahoje, dirbanti 

Vytautas Zalatorius su savaisiais 

žurnalistinį darbą. 

Į JAV atvyko "pavėlavęs" 
Dauguma "dypukų" į Dėdės 

Samo žemę iš Vokietijos atvyko 
1949-1951 metais, o Vytautas čia 
atsirado kiek vėliau - 1956-ai
siais. Jis dar spėjo baigti gimnazi
ją Vokietijoje, Mannheimo mies
te, ir vienerius metus studijavo 
Heidelbergo universitete. 

Atvykęs į Cicero kartu su 
savo tėvais, pradėjo studijas 
Evanstone, IL, o 1958 m. gavo 
žurnalistikos bakalauro laipsnį. 
Vėliau tęsė studijas "University 
of Chicago", 1961-aisiais gavo 

Hamilton, ON 
A.a. JONUI JOKUBYNUI 

mirus Hamiltone, reikšdami už
uojautą jo žmonai Irenai, duk
roms - Jolantai, Kristinai, sūnui 
Pauliui ir visiems jo giminai
čiams, jo atminimui pagerbti Ka
nados lietuvių fondui aukojo: po 
$25 - V.J. Svilai; $20 - J. Gim
žauskas, Z. Čečkauskas, A.J. 
Gedriai, S. Panavienė, E. Repčy
tė, G.P. Breichmanai, A.P. Armo
nai, J. Krištolaitis; $10- R. Fron
czak, M. Šiulienė, H. Kairienė, 
A. Didžbalienė; J.K. 

A.a. STASIUI DALIUI mirus 
Hamiltone, reikšdami užuojautą 
jo dukrai Auksei su šeima Lietu
voje, posūniui Leonui Klimaičiui 
ir jo žmonai Susan bei visiems gi
minaičiams, Kanados lietuvių 
fondo veiklai aukojo: $20 - P. 
Styra, J. Gimžauskas, A. Rim
kienė, J. Stankus, K.G. Žukaus
kai, J. Krištolaitis, E. Bajoraitie
nė, l. Girnienė. J.K. 

A.a. JONUI JOKUBYNO at
minimui, užjausdami jo žmoną 
Ireną, dukras - Jolantą, Kristiną, 
sūnų Paulių ir visus artimuosius 
Pagalbai Lietuvos vaikams auko
jo: $50 - E. Bubnienė, H.R. Kon
teniai, A.Z. Stanaičiai; $40 - L. 
Bender, N.H. Otto; $20 - T.J. 
Andriukaičiai, A. Bungardienė, 
D.A. Enskaičiai, E.K. Gudinskai, 
L. Gudinskienė, D.M. Jonikai, S. 
Kareckas, T. Kareckienė, A. Lau-

socialinių mokslų magistro laips
nį. Po studijų dirbo draudimo ir 
sveikatos apsaugos srityse. 

Nepamiršo ir lietuviškos veiklos 
Šalia studijų ir tiesioginio 

darbo bei šeimos (vedė Birutę 
Antanaitytę, užaugino dvi duk
ras), Vytautas nepamiršo ir lietu
viškos veiklos. Nemažai rašė lie
tuviškoj e spaudoje: bendradar
biavo Vienybės savaitraštyje, 
Draugo dienraštyje, savaitraštyje 
Tėviškės žiburiai Kanadoje. Buvo 
ir yraAkiračių redkolegijos narys. 

V. Zalatorius priklausė Lie
tuvių bendruomenei - buvo LB 
Cicero apylinkės ir Vidurio Va
karų apygardos valdybos narys, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

skyriaus valdybos narys. Kai Lie
tuva buvo okupuota, pasisakė už 

galys, E. Liaukienė, S.J. Miški
niai, V. Raguckienė, A. Rimkie
nė, B. Stanienė, V. Stukienė, A.S. 
Urbonavičiai, F. Venskevičienė, 
A. Volungienė, A·K. Žilvyčiai, l 
P. Zūbai, G .K. Zukauskai; $15 -
E. Grajauskienė; $10 - G. Agur
kienė, L.P. Cipariai, F.M. Gu
dinskai, V.P. Šidlauskai. Dėkoja
me aukojusiems -

PLV komitetas 

St.Catharines,ON 
PER PIRMĄSIAS dvi rug

pjūčio savaites keliuose Toronto 
teatruose vyko plataus masto 
teatro festivalis - Summer Works 
Theatre Festival. Tam tikslui buvo 
atrinkti vienos valandos trukmės 
veikalai. Vienas iš tokių buvo 
anksčiau premijas laimėjęs vei
kalas We All Fall Down, kurį su
kūrė ir režisavo St. Catharines 
vidurinės mokyklos "Governor 
Simcoe Secondary" dramos mo
kytoja Brenna McAllister. Vaidi
nimas, kurio tema - šiuolaikinio 
jaunimo, gatvės vaikų problemos 
ir iššūkiai, buvo atliktas keturis 
kartus "Factory Theatre Main
space" teatre. Visi atlikėjai ir sce
noje, ir vaidinimo rengime buvo 
šios mokyklos moksleiviai. Jų tar
pe dalyvavo Justina Pabricaitė, 
kai tik baigusi šią mokyklą. Prog
ramoje ji nurodyta kaip režisierės 
padėjėja. Justina yra St. Cathari
nes gyvenančių Gedo ir Ritos Pa
bricų dukra ir Stasės ir Justino 
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Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 
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kultūrinius ryšius su kraštu, rėmė 
bendraminčių žygius. 

Grįžo dirbti į Lietuvą 
Kai Lietuva atgavo nepri

klausomybę ir atsirado sąlygos, 
Vytautas išvyko dirbti ten (beje, 
prieš tai Lietuvon išvyko jo dukra 
žurnalistė Snieguolė). Nuo 1992 
m. Vytautas darbavosi "Sodros" 
konsultantu Vilniuje, čia jau bu
vo įsigijęs butą. Apie savo susi
dūrimus su biurokratais vaizdžiai 
rašė Akiračiuose. Dar ir šiandien 
V. Zalatorius nevengia nuvykti į 
Lietuvą. Sugrįžęs iš vizitų tėvy
nėje, įspūdžius papasakoja sek
madienįniuose tautiečių susitiki
muose Sv. Antano parapijos pa
talpose. Plačiai domisi kultūrine 
ir visuomenine lietuvių veikla, 
lanko lietuviškus renginius, seka 
spaudą. 

Pabricų vaikaitė, kuri ruošiasi 
ateityje studijuoti vaidybą-reži
sūrą. Sveikintina Justinos kūry
binga pradžia. Irena Ross 

!AMERIKOS LF ZINIOS 

•Lietuvių laisvės armijos 
(LLA) karių ir rėmėjų sąjunga 
nuoširdžiai dėkoja visiems Ame
rikos lietuvių fondo nariams "už 
suteiktą materialinę paramą įam
žinant LLA istoriją". 

•Gabrielius Alekna dėkoja 
visiems Amerikos lietuvių fondo 
nariams: " ... šalia pagalbos, lei
džiant susikaupti studijoms, nepi
giame Niujorko mieste, nemažai 
kartų gauta ALF stipendija man 
asmeniškai brangi tuo, kad per ją 
jutau Amerikos lietuvių įvertini
mą, pripažinimą ir paramą meni
nėms studijoms.( ... ) ALF dėme
sys suteikia jėgų ir pasitikėjimo 
eiti pasirinktu keliu ir tuo pačiu 
įpareigoja prisidėti prie lietuvių 
kultūros nuolatinio kūrimo". 

•Kviečiame visus, kuriems 
rūpi lietuvių menas, kultūra, 
jungtis į Amerikos lietuvių fondo 
gretas. Mūsų adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, 
USA. Tel. 630 257-1616. 

• ALF kviečia visus, mėgs
tančius žaisti golfą, rugsėjo 17 d., 
11 v.r. atvykti į "Old Oak Country 
Club", Homer Glen, IL, ir ten 
smagiai praleisti dieną. Negol
fuojančius kviečiame prisijungti 
prie skanios vakarienės ir tuopa
remti Amerikos lietuvių fondą. 
Užsiregistruoti pas Tomą Petro
liūną, tel. 630 968-3442, el.paštas 
tomaspetro@sbcglobal.net. Inf. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 



Dviguba šventė 
Šv. Antano parapijos Cicero mieste sukaktys 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ darni prasigyventi. Pradžioje jie 1983 m,; klebonu buvo paskirtas 
š.m. birželio 25 d. Cicero lie- dirbo Cikagos skerdyklose, ke- kun. J. Sarauskas. Jis įvedė po šv. 

tuviai minėjo Šv. Antano parapi- pyklose ir t.t. O kai kiek prasigy- Mišių kavutes, kurios paplito ir 
jos dvigubą šventę: 95 m. nuo 

2
a- veno, traukė į Cicero dirbti fabri- kitose parapijose. Po jo - kle

rapijos įsteigimo ir 80 m. nuo Sv. kuose, nes Cice!o buvo pramo- bonu yra kun. J. Kastigar. 
Antano šventovės pašventinimo. nės priemiestis. Simtams, o gal ir Cicero pradėjo vis daugiau 

Kadaise buvusioje didelėje tūkstančiams lietuvių reikėjo ir kurtis ispaniškai kalbantieji, 0 į 
· 1 b · 1. ·vk . .. . moralinės paramos. Į Cicero šv. Antano šventovę atvykdavo 
Ir a a1 1etuv1s OJe parapIJOJe, 
kur prisirinkdavo pilna šventovė 1907-08 m. kartą per mėnesį at- jie ir iš kitų apylinkių. Reikėjo 
l . . . b d . .

1
. v vykdavo kun. Antanas Ežerskis pertvarkyti šv. Mišių tvarką. Nors 

1etuv1ų Ir ū avo visa e1 e sv. 
Mišių ir labai gyvas lietuviškas atnašauti šv. Mišių. Jau 1910 m. lietuviai ir kovojo už vėlesnes šv. 

. . . d b d .
1 

buvo aptartas parapijos steigimo Mišias, bet turėJ. 0 nusilei"st1· 1·r paparapt] OS gyvemmas, a ar, e 
b "k •v· v• d f"" . reikalas. Buvo sukurtas parapijos sirinko 9 val. svv. Misvias, ski"rtas esi e1crnnc10s emogra IJOS, Jau .k . v komitetas, nupirkta žemė už lietuviams. 
tI vienos sv. Mišios 9 val. ryto. 
Ir klebonas jau ne lietuvis - kun. 4,000 dol. Arkivyskupas Quigly Lietuviai pradėjo jaustis ne-

J K . . ... v· • pavedė kun. A. Ežerskiui organi- turintys savo kampeli·o. Buvo 
ames astigar, Ir parap111ec1a1 · ·· 

d · · · ·vk · k lb · ·· zuotI parapiją. Pirmiausia buvo sunku-s la1"ka1·. Bet la1"kas be· go 1·r augiausia 1spams a1 a antleJI, ky 
· v M·v· km pastatyta mo kla ir 75 mokiniai buvo steng1·amas1· v1·en1"ems kitus nors yra VIenos sv. 1s10s se a- d·· · · 

d . . . . l k I .. pra eJO JOĮe Il}Okytis. Mokyklai suprasti". L1"etuv1"ų yra mazvuma, 1ema1s Ir ang ų . r parapIJOS d s · 
v. • v • • v k d ku K va ovavo v. Se1mynos seserys. bet 1·1·e turi· savo v1"etą i·r kun. Kas-z1marasty]e Įrasyta, a n. ęs- J d·· · 1 · 
t t . T · k - · · 1· · os pa e1o Ir sese ems kazimie- tigar nuoširdžiai mokosi iš praei-
u 1s nma as rupmas1 1etuv1ų rietėms čia dirbti. 
katalikų reikmėmis. Vienas ži- ties. Lietuviai turi atskirą kamba-Cicere vyko aršios kovos 
niaraščio puslapis paskirtas lietu- tarp tikinčiųjų ir išsimokslinusių rį mokyklos pastate, kur susiren-
viškiems pranešimams, vienas - netikinčiųjų. Kun. A. Ežerskis, kapo šv. Mišių minėjimams, ren
angliškiems, o likusieji - ispaniš- kun. Jeronimas Vaičiūnas matė giniams, kavutei. 
kiems. lietuvių parapiją kaip katalikiško Dabar parapijoje per 5,000 

Ir šį sekmadienį, birželio 25, ir lietuviško sąmoningumo ugdy- žmonių, ispaniškai kalbančiųjų. 
kun. dr. K. Trimakas atnašavo šv. toją. 1918 m. klebonas Jeronimas Yra daug krikštynų, vestuvių, 
Mišias, pasakė parapijos jubilie- Vaičiūnas pastatė II-ą aukštą mo- daug ir laidotuvių. Baigdama A. 
jaus proga pritaikytą pamokslą. kyklai. Tuomet I aukšto salė bu- Zailskaitė sakė, kad palaiminta
Giedojo parapijos choras, vado- vo naudojama šv. Mišioms. sis Jurgis Matulaitis užtars šią 
vaujamas Vilmos Meilutytės. Bu- 1921 m. buvo nupirktas nau- parapiją ir joje toliau veiks Cice
vo nemažas būrys lietuvių ne tik jas žemės plotas ir statoma šven- ro ir apylinkių lietuviai. (Nors jų 
iš Cicero, bet irjš aplinkinių prie- tovė. 1926 m. birželio 13-ą arki- nedaug, bet jie yra labai aktyvūs, 
miesčių bei iš Cikagos atvykusių vysk. Jurgis Matulaitis pašventi- pavyzdingi savo sugyvenimu, 
atšvęsti jubiliejaus. no tą šventovę. Parapija augo ne bendravimu, lietuviška veikla. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į pa- tik pastatais, bet ir dvasia. Buvo A.Š.). 
rapijos salę minėjimui. Pirmiau- skatinami pašaukimai į kunigus A. Zailskaitė kvietė parapi
sia visi pasistiprino skaniais Ci- ir seseles. Iš šios parapijos yra jiečius pasisakyti. Keletas jų pa
cero lietuvių moterų paruoštais buvę įšventinti 25 kunigai ir 18 pasakojo savo prisiminimus, iš
užkandžiais, o po to prasidėjo seselių, iš jų 12 kazimieriečių. gyvenimus. Po šio neilgo, bet vi
pats minėjimas. Jį pradėjo, atsi- Nuo 1940 m.parapijos kie- sus sujungusio minėjimo, visi 
lankiusius sveikino ir vedė Marija bonu buvo kun. Ignas Albavičius, skirstėsi pasiryžę ir tolesnei veik
Remienė, pakvietusi kun. dr. K. kuris buvo ypač palankus po Ant- lai lietuviškumui išlaikyti. 
Trimaką sukalbėti invokaciją ir rojo pasaulinio karo iš Europos 
Aldoną Zailskaitę, ilgametę pa- atvykstantiems lietuviams. Jų 
rapijietę dar nuo pradžios mo- daug atvyko į Cicero, ir parapija 
kyklos laikų, pakalbėti apie abu žydėte žydėjo. Nuo 1966 m. kle
jubiliejus. Aldona Zailskaitė su- bonu buvo kun. Jonas Stankevi
glaustai ir vaizdžiai nušvietė pa- čius. Šioje parapijoje yra dirbęs 
rapijos istoriją. Čia trumpai jos ir prel. Marcinkus. Parapijoje 
mintys. veikė daug draugijų, organizaci-

Lietuviai atvyko XIX š. vi- jų. Buvo gyva muzikinė veikla. 
dury, bėgdami nuo ilgametės tar- Muz. Skridulis, A. Prapuolenytė 
nybos caro kariuomenėje ir siek- ir kt. ypač gyvai reiškėsi. Nuo 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.50% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

' 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus 

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
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 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Kai Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus atvyko į 8-ąją 
Dainų šventę, Vašingtone su
sitiko su JAV kongreso pirmi
ninku D. Haster. Pokalbyje 
buvo aptarti Lietuvai rūpimi 
klausimai. D. Haster padėko
jo Lietuvai už tvirtą laikyseną 
svarbiais tarptautiniais klausi
mais ir už Lietuvos dalyvavi
mą Irako ir Afganistano tai
kos palaikymo misijose. Kong
reso pirmininkas pabrėžė, kad 
Lietuvos kariai yra gerai pasi
rengę kovoti su tarptautiniu 
terorizmu, ir kad jų indėlis 
šioje kovoje esąs labai svar
bus. Lietuvos prezidentas iš
kėlė bevizio lietuvių keliavi
mo į JAV-bes klausimą. Kong
reso pirmininkas atsakė, kad 
šis klausimas artimiausiu lai
ku bus svarstomas kongrese. 
Taipgi D. Haster domėjosi 
Lietuvos ekonomikos augimu, 
išreikšdamas viltį, kad vis dau
giau Amerikos verslininkų in
vestuos į Baltijos regiono rinką. 

Ukraina 
Šiame krašte viešintys is

torikas A. Bumbliauskas, 
politologas R. Lopata ir Lie
tuvos didikų gediminaičių pa
likuonis S. Sanguška, kartu su 
bendradarbiais iš Ukrainos, 
Kijeve liepos 27 d. įsteigė Lie
tuvos-Ukrainos atminties fo
rumą. Pastarojo pagrindinis 
tikslas - įsteigti Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės ar
chyvą Vilniuje. Pasak istoriko 
A. Bumbliausko, kai kalbama 
apie ryšius tarp Lietuvos ir 
Ukrainos susidaro įspūdis, 
kad teatsimename, jog Mai
ronis studijavo Kijevo univer
sitete. O iš tikrųjų yra ištisa 
epocha, kai lietuviai ir ukrai
niečiai gyveno toje pačioje Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystėje. Svarbu esą atkurti, kas 
buvo pamiršta. Politologas R. 
Lopata pažymėjo, kad bando
ma išmokti gyventi su gyvais 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės paminklais. Thip jaučia
ma ir Ukrainoje. Norima visą 
archyvinę medžiagą sukaupti 
Vilniuje. Taipgi bus bandoma 
suburti visus Gediminaičių di
nastijos palikuonis prieš 2009 
m., kai bus švenčiamas Lietu
vos tūkstantmetis. Forumo 
dekretą pasirašė A. Bumb
liauskas, R. Lopata, S. San
guška ir žXmūs Ukrainos isto
rikai - F. Sabuldo ir H. Saha
novič. 

Karaliaučiaus kraštas 
Įsručio lietuvių bendruo

menė, kai kurios mokyklos ir 
atskiros lietuviškos šeimos vis 
daugiau dėmesio skiria lietu
vių kalbai. 6-tojoje vidurinėje 
mokykloje jau kelinti metai 
veikia lietuvių kalbos fakulta
tyvas. Per lietuvių kalbos pa
mokas mokiniai susipažįsta ir 
su Lietuvos istorija. Sios vidu
rinės mokyklos lietuviai 
moksleiviai, paremti Mažo
sios Lietuvos draugijos Čika
goje, buvojo Lietuvoje. Lan
kėsi Vilniuje ir Trakuose, taip-

gi užsuko į K. Donelaičio gim
tinę. Praėjusiais metais lietu
vių kalbos fakultatyvą lankė 
16 moksleivių. Vadovėlius, 
pratimų sąsiuvinius moki
niams parūpina Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos vyriausybės. 
Vietos lietuviai pasiilgsta lie
tuviškos spaudos ir norėtų jos 
gauti iš Lietuvos. Bet turi pa
sitenkinti vietine spauda: Gin
taru, Aušra, Donelaičio žeme. 
Ir šių leidinių gaunami vos ke
li egzemplioriai. Šioje mokyk
loje buvo suorganizuota ir 
mokslo metų užbaigimo šven
tė, kuri vyko naujai įsteigtame 
tautinių kalbų ir etnokultūros 
centre "Nadruva", kuriam va
dovauja A. Bartnikas. Skam
bėjo lietuviškos dainos, buvo 
deklamuojami eilėraščiai, at
liekami lietuviški žaidimai. 

Gudija 
Prisimenant šimtmeti

nius Lietuvos ir Gudijos vals
tybinius bei kultūrinius ryšius, 
Minske liepos 6 d. įsteigta 
abiejų kraštų Poetų didžioji 
kunigaikštystė (Magnus Du
catus Poesis). Kaip tik liepos 
6 d. Lietuvos ambasadoje 
Minske vyko poezijos ir muzi
kos vakaras, Magnus Ducatus 
Poesis ribų įveika, minint Lie
tuvos valstybingumo dieną. 
Sio vakaro metu iškilmingai 
paskelbta apie "Magnus Du
catus Poesis" įsteigimą. Nu
skambėjo Didžiosios poetų 
kunigaikštystės himnas, iškel
ta naujosios kunigaikštystės 
vėliava. Šio užmojo įkvėpėjas 
- poetas Vladas Braziūnas. 

Australija 
Adelaidės lietuviai Lietu

vos valstybingumo šventę mi
nėjo liepos 9 d. Pirmiausia per 
radijo EBI stotį programą pa
rengė lietuviškų programų ve
dėjas A. Zamoiskis. Jautriai 
nuskambėjo Lietuviais esame 
mes gimę. Adelaidės LB apy
linkės pirm. L. Vasiliūnas per
skaitė sveikinimą, buvo per
duotas Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus žodis. V. Baltutis 
išryškino Lietuvos istorijoje 
pabrėžiamą religinį bei tautinį 
vieningumą prieš valstybės 
priešus. Po pietų Lietuvių Na
muose buvo tęsiama minė
jimo programa. Ją pradėjo ir 
ilgesnį žodį tarė LB apylinkės 
pirm. L. Vasiliūnas. J. Neve
rauskaitė-Vasiliūnienė paskai
tė ištraukas iš J. Marcinkevi
čiaus dramos Mindaugas. Me
ninėje dalyje muz. J. Pocius 
~ianinu atliko tris VS. Bacho, P. 
Caikovskio ir F. Suberto kū
rinius. Choras "Lithuania", 
vadovaujamas J. Pociaus (jau
nesniojo), padainavo dainas: 
Narsuoliai, Už Raseinių ant 
Dubysos, Oi toli, toli ir Jei kara
liumi būčiau. Šventę surengė 
LB apylinkės valdyba, kurią 
sudaro L. Vasiliūnas, V. Opuls
kis, L. Pocius, J. Pocius (jau
nesniojo) ir J. Vasiliūnas. 
Dauguma šios valdybos yra 
jaunosios kartos žmonės. J.A. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@pathcom.com 
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JURGITA ŠWŠNYTĖ 

Jau ketvirtus metus, liepos 
15 d. Doviluose (Klaipėdos raj.) 
nuvilnijo Turptautinio liaudiš
kos muzikos festivalio Užaugau 
Lietuvoj aidai. Jame pasirodė 
kolektyvai iš Punsko, Kauno, 
Klaipėdos, Tauragės, Pagėgių 
miestų. Festivalį vedė Klaipė
dos miesto savivaldybės etno
kultūros centro folkloro an
samblio "Alka" narė, muzikos 
pedagogė A. Jovaišienė ir Klai
pėdos miesto švietimo skyriaus 
Pedagogų švietimo ir kultūros 
centro metodininkas G. Maci-

Festivalis ''Užaugau Lietuvoj'' tijų susilaukė Klaipėdos miesto 
tradicinės instrumentinės mu
zikos ansamblis "Senoliai", ku
rie išsiskiria unikalia liaudiška 
grojimo maniera, pagrįsta se
novinėmis muzikavimo tradici
jomis. Šis kolektyvas koncer
tuoja Pasaulio dainų šventėse, 
turi paruošęs kelias programas 
ir 2003 m. buvo išrinktas ge
riausiu instrumentinės muzikos 
kolektyvu bei apdovanotas 
"Aukso paukšte". Nemažai 
simpatijų susilaukė ir folkloro 
ansamblis "Gadula" iš Kauno. 
Ansamblyje muzikuoja įvairaus 
amžiaus meno mylėtojų. Jau
niausias šio kolektyvo narys 
Rokas Stanislovas (14 m.) in
terviu kalbėjo: "Man labai pa
tinka folklorinis dainavimas. 
Jis daugiau psichologinio po
būdžio ir žvelgiant į Lietuvos 
istoriją galima įžvelgti, jog nuo 
pat seniausių laikų, kuomet ru
sai užgrobė Lietuvą dainos ri
šasi su nelaimėmis, netektimis, 
šeimos išgyvenimais ir pan. 
Dainos tekstas būna rimtas, at
spindintis jausmus. Kai kuriems 
žmonėms folkloras nepatinka 
jau vien dėlto, kad jie tiesiog 
nepažįsta Lietuvos istorijos". 

jauskas. Festivalį rengė Dovilų 
seniūnija ir etninės kultūros 
centras. 

Festivalio programa buvo 
labai įvairi ir įdomi etninės mu
zikos ir meno $erbėjams bei 
klausytojams. Ziūrovai turėjo 
galimybę dalyvauti ekumeninė
se pamaldose Dovilų šventovė
je, apsilankyti amatų kiemely
je-mugėje prie Dovilų pagrindi
nės mokyklos, pasiklausyti fes
tivalio šventėje atliekamos liau-

Taip buvo liejamos žvakės mugės metu. Jas liejo Zivilė iu
parytė, Gabrielė Klumbytė, Marija Rumancovaitė - Dovilų 
pagrindinės mokyklos VII klasės moksleivės 

diškos folklorinės muzikos. 
Vienas iš ryškesnių festiva

lio Užaugau Lietuvoj epizodų -
tai amatų kiemelis-mugė, ku
riame šiais metais, lyginant su 
praėjusiais, dalyvavo gausesnis 
būrys amatininkų iš įvairių Lie
tu vos regionų, puoselėjančių 
tautos dvasią ir tradicijas. Fes
tivalio lankytojai turėjo puikią 
galimybę stebėti kaip liejamos 
žvakės (jas liejo Dovilų pagrin
dinės mokyklos 7 kl. moksleivės 
- Živilė Šiuparytė, Gabrielė 
Klumbytė, Marija Rumenco
vaitė ), drožiami įvairūs meno 
dirbiniai iš medžio (Stanislovas 
Jonikas, Egidijus Joneckis), 
verpiama ir pašomos vilnos 
(Barbora Sereikienė, Aldona 
Dargienė ), vejamos virvės (Be
nas Jurkus). Dovilų lopšelio
darželio "Kregždutė" šeiminin
kės mugėje vaišino pagaminta 
cibulyne, "Sidabrinė gija" vilio
jo kastiniu, rugine koše - Sta
nislava Vaičekauskienė ir Stasė 
Slanienė, tradiciniais lietuvi
ninkų pyragais - Helmutas Lo
tužis, gira - Stasė Krakienė. 

Pirmąkart šio tradicinio 
festivalio amatų kiemelyje-mu
gėje dalyvavo bitininkas Gin
tautas Grigaitis iš Gargždų 
(Klaipėdos raj.), kuris bites pri
žiūri jau 20 metų. Bites prižiū
rėti jam padeda šeima: žmona 
ir trys dukros. Didžiausia pagal
bininkė šiame versle yra vyriau
sioji dukra Giedrė, kuri šiuo 
metu studijuoja Vilniaus Že
mės ūkio akademijoje ir augina 
bičių motinėles. Šios šeimos bi
tyne gausu šeimų bičių - net 
150. Kiemelyje-mugėje lanky
tojai taip pat galėjo apžiūrėti 
keramikos dirbinius, kuriuos 
demonstravo Lietuvos tauto
dailininkų sąjungos pirmininkė 

Klaipėdos miesto instrumentinės muzikos ansamblis "Senoliai". Vadovai - l. Šalkauskienė ir 
J. Petrauskas 

Vida Daukšienė įr pedagogė, 
pynėja Danutė Cirikienė. V. 
Daukšienė žiūrovams rodė vie
ną iš seniausių keramikos tech
nikų - virvelinę techniką, kuri, 
anot jos, yra labai paprasta ir ja 
gali naudotis jaunieji kerami
kai, kurdami savo darbus. Įdo
mu tai, kad ja naudojosi ir mū
sų protėviai baltai, kurie visa 
tai laikė didžiausiu laimėjimu, 
labai pakeitusiu senovės žmo
nių buitį. 

Nemaža dėmesio kiemely
je-mugėje susilaukė vaistininkė 
žolininkė Jadvyga Balvočiūtė iš 
Mažeikių raj. Gyvolių kaimo. 
Susidomėjusiems ji pasakojo 
kokiomis vaistažolėmis reikia 
gydyti įv~rius sveikatos negala
vimus. Zolelių poveikį išma
nančios moters ieško daugelis 
žmonių, besiskundžiančių svei
katos sutrikimais ir tie, kurie 
nebežino kur galėtų daugiau 
kreiptis. Kiemelyje-mugėje lan
kytojai buvo taip pat vaišinami 
įvairiais kulinariniais patieka
lais. Pyragais, gira dalijosi Hel
mutas Lotužis ir Stasė Krakie
nė, ruginės košės paragauti siū
lė Stanislava Vaičekauskienė, 
gardžiais sūriais vaišino Aldona 
Korkienė. 

Liaudiškos muzikos festi
valyje kasmet daugėja dalyvių 
ir klausytojų skaičius ir, kiek
vienais metais sulaukiama sve
čių iš tolimesnių kraštų. Šiemet 
programoje pasirodė Lenkijos 
Punsko miesto kaimo kapela 
"Klumpė" (vad. J. Zakaravi
čius), Lomių kaitp.o kapela iš 
Thuragės (vad. A. Sileris), Klai
pėdos miesto tradicinės instru
mentinės muzikos ansamblis 
"Senoliai" (vad. l. Šalkauskienė 
ir J. Petrauskas), folkloro an
samblis "Gadula" iš Kauno 
(vad. A. Morkūnas), Pagėgių 
savivaldybės folkloro ansamblis 
"Kamana" (A. Mikšienė ). Fes
tivalio pradžioje doviliškiams 
sveikinimus žėrė Dovilų seniū
nė Nijolė Ilginienė, Klaipėdos 
raj. savivaldybės tarybos nariai 
- Albinas Klizas ir Kęstu tis Bal
čikonis, Seimo narys Petras 
Gražulis, Pagėgių savivaldybės 
mero pavaduotojas Alvydas 
Dumbliauskas, UAB "Neo 
Group" direktorius Andrius 
Pečkys, Lenkijos Punsko mies
to viršaitis Vytautas Llškauskas, 
Thuragės raj. Mažonų seniūnas 
Jonas Samoška ir tautodaili
ninkė Juzefa Bružienė bei lie
tuvė iš JAV Veronika Grišano
vaitė-Veto. 

Festivalio metu pasirodę 
kolektyvai Doviluose koncer
tuoja jau nebe pirmą kartą. 

Daugiausia žiūrovų simpa-

Lomių kaimo kapela iš 
Thuragės Doviluos~ šiemet jau 
nebe pirmą kartą. Sis kolekty
vas yra parengęs nemažai prog
ramų, susijusių su kalendorinė
mis šventėmis, pasirodo įvai
riuovse renginiuose, festivaliuo
se. Siame festivalyje liaudiškos 
muzikos šedevrus kapela atliko 
jausmingai ir išraiškingai. Ne
mažai žiūrovų simpatijų susi
laukė ir Punsko miesto kaimo 
kapela "Klumpė'', kuri garsėja 
savitomis folklorinio muzikavi
mo tradicijomis. 

Pirmą kartą šiame tradici
niame renginyje pasirodė Pagė
gių savivaldybės folkloro an
samblis "Kamana", folkroko 
grupė "Atalyja" iš Vilniaus. Šių 
ansamblių pasirodymai scenoje 
nustebino žiūrovus savo profe
siniu meistriškumu atliekant 
šiuolaikiškai interpretuojamą 
liaudišką muziką. 

Turptautinis liaudiškos mu
zikos festivalis Užaugau Lietu
voj - vienas ryškiausių tradici
nės etninės muzikos renginių, 
vykstančių kasmet Klaipėdos 
rajone, Doviluose. Būtent šiuo
se renginiuose mes galime 
įžvelgti tai, jog lietuvių liaudies 
muzika, skirtingai nei kitos kul
tūros šalys, turi ryškų tautinio 
tapatumo atspalvį. Juk scenoje 
mes turime unikalią galimybę 
pamatyti įvairiausius lietuvių 
liaudies muzikos instrumentus, 
klausytis įvairiausių liaudies 
kompozicijų ir kūrybiškai inter
pretuojamų lietuvių liaudies 
dainų. 

Jurbarko krašto grožis paveiksluose riaus narius. Ji dalyvavo kūrybinėse stovyklose Kal
viuose (Kaišiadorių rajone) ir Zaleninkuose (Latvijo
je). Ir 1996 m., ir 2002 m. ji buvo apdovanota Lidijos 
Meškaitytės premija. Yra iliustravusi 6 poezijos rinki
nius. Be to, L. Juzikėnaitė-Ašmonaitienė jau ne vieną 
dešimtmetį vaidina Jurbarko Konstantino Glinskio 
liaudies teatre. 

VUAUJAS KlJIKEVIČ!US 

Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre buvo ati
daryta kraštietės tautodailininkės Laimutės Juzikė
naitės-Ašmonaitienės tapybos darbų paroda. Ji skirta 
tautodailininkės 70-ties metų jubiliejui. 

L. Juzikėnaitė-Ašmonaitienė gimė 1936 m. gegu
žės 4 d. Jurbarke. Čia ji baigė vidurinę mokyklą. Pas
kui ji mokėsi Kauno medicinos mokykloje. Tupusi me
dicinos felčere, 33 metus dirbo gydymo įstaigose, o 
vėliau dar 4 metus dirbo Nepamokinės veiklos centre 
dailės būrelio mokytoja. 

Nuo mokyklos laikų pasireiškė Laimutės polinkis 
menui, ypač piešimui ir tapybai. Artumą dailei jautė 
visa Juzikėnų šeima. Tėvas Bronius Juzikėnas, nors 
mažamokslis, paprastas darbininkas, tačiau auksinių 
rankų meistras - ką ėmė, tą padarė. Turėjo jis ir subti
lią meninę nuovoką. Brolis Bronislovas irgi nemažai 

laisvalaikio valandų skyrė meninei kūrybai. O brolis 
Vytautas Juzikėnas buvo baigęs Vilniaus dailės institu
to skulptūros fakultetą, pradėjo garsėti kaip kūrybin
gas ir savitas skulptorius. Deja, 1983 m. gegužės 12 d. 
turistinėje kelionėje po Jugoslaviją žuvo, įvykus tragiš
kai auto avarijai. 

Laimutę nuo mažens supo vaizdinga gamta -
lmsrės, Mituvos pakrantės, ūksmingas miesto parkas, 
na, ir mėlynasis Nemunas su didingu slėniu. Įstabi 
gamta ją išmokė ir svajoti, ir vertinti grožį. 

L. Juzikėnaitė-Ašmonaitienė atkakliai lavino savo 
meninius sugebėjimus, gimė paveikslas po paveikslo. 
Su savo darbais ji pradėjo dalyvauti ir rajoninėse, ir 
respublikinėse tautodailininkų kūrinių parodose, susi
laukė gražių atsiliepimų. Tus paskatino ją dar aktyviau 
kurti, ieškoti savito stiliaus, naujų temų. 

1982 m. L. Juzikėnaitė-Ašmonaitienė buvo pri
imta į Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno sky-

Šioje parodoje buvo rodomi L. Juzikėnaitės-Aš
monaitienės nutapyti peizažai ir natiurmortai. To
kiuose paveiksluose, kaip Sena pirtelė, Miško takelis, 
Jurbarko cerkvė, Panemunės pilis, Vakarėjant ir kt. 
išvystame Jurbarko apylinkių vaizdus. L. Juzikėnaitė
Ašmonaitienė dažniausiai piešia sausa akvarele. 

Paveikslai spindi dailininkės dvasine šviesa. Ji turi 
jau savitą stilių, tapo savita spalvine gama. Žiūrovas, 
grožėdamasis jos paveikslais, subtiliau suvokia savo 
krašto grožį. 

Laimutę Juzikėnaitę su parodos atidarymu ir su 
gražiu gyvenimo jubiliejumi nuoširdžiai pasveikino 
Jurbarko vadovai, tautodailininkai, kultūros darbuo
tojai, buvę klasės draugai, esperantininkai. 



Ukrainietis 
IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Dailininkas Michailas Ivan
čenko gyvena Mažeikių rajono 
Viekšnių miestelyje. Galbūt 
srauni Venta, o galbūt į ją įsi
liejusi Virvytė ar greta ošiantis 
pušynas suteikė dailininkui tiek 
įkvėpimo. Michailas tapo gua
šu, aliejiniais dažais, akvarele ir 
pastile. Jo namo antrame aukš
te esančioje paveikslų galerijo
je akį patraukia gamtos vaiz
dai, tarp jų - Viekšnių apylinkių 
peizažo akimirkos, natiurmor
tai, tapyti portretai bei akmens 
plokštėse iškalti vaizdai. Spalvų 
ryškumas suteikia kiekvienam 
paveikslui savotišką atspalvį. 
Michailo pirštais vedžiojamu 
teptuku nuolat gimsta vis nauji 
paveikslai, užliejantys sielą dva
siniais turtais. lvančenko 1960 
m. iš Ukrainos atvyko gyventi į 
Viekšnius. Piešti dailininkas 
pradėjo nuo penkių metų. 

Michailas gimė ir augo ne
toli Kijevo meniškoje šeimoje -
tėvas buvo dailininkas, pusbro
liai - poetai. Jų šeimoje gyven
davo dailės studentai ir dėstyto
jai, iš kurių Michailas pasisem
davo vis naujų idėjų. Tapybos 
grožio puoselėtojas baigėme
no studijas Kijeve. Vėliau mo
kėsi Maskvoje liaudies universi-

v 

Zemaitijos dailininkas 

Michailas Ivančenko prie molberto savo dirbtuvėje 

teto vaizdo studijoje, kur baigė 
tris kursus. Tarnaudamas armi
joje dirbo su menininku, ten 
taip pat piešdavo. 

Nuo 1969 m. Michailas dir
bo Akmenės paminklų dirbtu
vėje kalėju-menininku. "Tapyba 
yra mano pomėgis, akmens ka
limas tik pragyvenimo šaltinis" 
- prisipažįsta dailininkas. Jis 
yra surengęs dešimt asmeninių 
parodų. Galeriją namuose ap
lankė net ir vokiečiai. 

Namo rūsyje įrengtos dirb
tuvės, kuriose apsilanko Viekš-

nių V. Deniušio meno mokyk
los mokiniai, dailininkai - A. 
Adomaitis, Celikas, Stonkus, 
bendraminčiai iš Ukrainos. 
Dirbtuvėse Michailas įrengė ir 
ukrainietišką kampelį. Greta 
pakabintos dvi mandolinos. 
"Laisvalaikiu jomis groju" -
prisipažįsta menininkas. Prie 
molbertų tapyti ateina bendra
minčiai, norintys pratęsti Mi
chailo kūrybinį kelią. Meni
ninkų karjera tęsiasi - Michailo 
vaikaitė taip pat piešia, lanko 
dailės mokyklą. 

Palaidota kompozitorė 
Kalifornijos Los Angeles lietuviai palaidojo vieną savo geriausiųjų -

Giedrą Gudauskienę 

STASĖ V. PAUTIENIENĖ 
Šių metų gegužės 21 dieną 

Santa Monikoje po ilgos sun
kios ligos mirė Giedra Nasvyty
tė-Gudauskienė. Aštuonias
dešimt vienerių metų amžiaus. 
Kelerių metų širdies komplika
cijos, nepaisant geros priežiū
ros, staiga priartino jos gyveni
mo pabaigą. Pasiliko pilname
čiai vaikai: Daina Marija Gu
dauskaitė, Tomas Saulius Gu
dauskas su žmona Nancy ir vai
kaičiai - Patrick, Dane ir Tan
ner. Sesuo Nasvytytė-Valiukie
nė Lietuvoje. 

Santa Monikos lietuviai iš
kilmingai atsisveikino savo la
bai populiarią kaimynę Gats 
Kingsley Gates laidotuvių na
~mose. Gilaus tikėjimo dvasia, 
Sv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Stanislovas Anužis, 
specialiai čia iš Los Angeles at
vykęs, sukalbėjo už mirusiosios 
vėlę Rožinį. Savo ilgametę kai
mynę tada visi paeiliui atsisvei
kino, seni ir nauji jauni draugai 
prie atidaryto puošnaus karsto. 
Visi buvo pakviesti jau sekan
čiai dienai, penktadienį, šv. Mi
šioms parapijos šventovėje Los 
Angeles. 

Čia maestro Viktoras Ralys 
lietuviško giesmyno preliudija 
pasitiko mirusiąją pilnutėlėje 
šventovėje. Parapijos choro da
lyviai atgiedojo Broniaus Bud
riūno gedulines Mišias. Anta
nas Polikaitis, Stasė Pautienie
nė, Vita Vilkienė atliko muzi
kės Giedros Gudauskienės solo 
kompozicijas. Po pamaldų visi 
suėjo į parapijos salę vaišėms, 
prisiminimui daugelio metų 

Pas GiecJrą Nasvytytę-Gudauskienę - (iš kairės): Stasė Pautienienė, 
Janina Cekanauskienė, Rimtautas Dabšys, L. Mažeikienė 

visuomeninės-kui tūrinės veik
los čia, Giedros Gudauskienės 
iniciatyva įgyvendintos. Danutė 
Mažeikienė skautų vardu prisi
minė velionės nepaprastą mei
lę jaunimui. 

Jos palaikai, dar tą pačią 
qieną, buvo lėktuvu pasiųsti į 
Cikagą. Ten Gudauskų mauzo
liejuje a.a. Giedros laukė anks
čiau palaidotas jos vyras a.a. 
Juozas Gudauskas, M.D., ir jų 
dviejų vyriausias sūnus Gedi
minas Gudauskas, farmaceu
tas, Ph.D. 

Gudauskų šeima Kalifor
nijoj e buvo viena gražiausių. 
Dr. J. Gudauskas, bendros me
dicinos praktikos gydytojas, tu
rėjo savo kabinetą netoli savo 
namų. Lietuviai pacientai ne
galėj o būti laimingesni. Visi 
trys gražūs jų vaikai lankė San
ta Monikos lituanistinę mokyk-

Ią; priklausė lietuviškoms orga
nizacijoms, jūrų skautams; tu
rėjo, net nuosavą motorinį laivą 
su teise plaukioti jūroje. Giedra 
Gudauskienė čia ruošdavo įvai
rius vokalinius koncertus, kur 
vietiniai talentai labai gražiai 
pritapdavo. 

Parapijos jaunimo šventėse 
visi Gudauskų vaikai pasižymė
jo gera drausme. Parapijos jau
nimo šventėse Giedra būdavo 
labai reikšminga patarėja; jau
nimui rašydavo imlias nesudė
tingas ritmiškas daineles, kad 
įsisamonintų mūsų polinkį me
lodijai. Nors muzikinis talentas 
buvo ne šeimyninių švenčių 
vardadieniai, vis tiek, jaunimui, 
savo vaikams stengėsi prisitai
kyti prie jų amžiaus sugebėji
mo. Deja, nei vienas Gudauskų 
šeimos neparodė nei mažiausio 
polinkio muzikai... 

rJ:J. o Pašnekesys su gydytoju daktaras, - juk aš praeitais metais jai padariau 
apendicito operaciją. Dar nesu matęs, kad mo
teris turėtų du apendicitus! 

Z Naktį gydytoją prikelia telefonas: 
~ - Daktare, greičiau atvažiuok, mano žmona 
~ susirgo apendicitu! 
>~ - Ką, jūs tyčiojatės iš manęs! - atsiliepė 

- Galimas dalykas! Bet jūs turbūt matėte 
vyrą, kuris turi antrą žmoną, ar ne? St. Prakapas 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE 
754-sis Klaipėdos gimta

dienis buvo šauniai paminė
tas rugpjūčio 1 dieną miesto 
širdyje - piliavietėje. Po iškil
mingojo minėjimo Viešnagės 
viduramžių mieste atidarymo 
6 v.v. vyko senosios muzikos 
ir šokio ansamblio "Dolce 
Musica" pasirodymas, riterių 
varžybos bei viduramžiški šo
kiai ir žaidimai (riterių brolija 
"Viduramžių pasiuntiniai") 
iki šventės uždarymo 10 v.v. 
Dienos metu senamiesčio 
Kalvių gatvės aikštelėje buvo 
atidengta skulptoriaus Regi
manto Midviko atkurta skulp
tūra "Senamiesčio katinas", o 
greta, prie "Kurpių" klubo vy
ko džiazo muzikos koncertas. 
Piliavietės aplinkoje veikė 
amatininkų dirbtuvės, savo 
prekes siūlė prekeiviai, o lan
kytojų apetitą žadino gatvėje 
įsikūrusi viduramžiška virtu
vė; tarp publikos šmirinėjo vi
duramžių miesto gyventojai, 
gatvės artistai ir muzikantai 
(Klaipėdos universiteto stu
dentai ir miesto mokyklų 
moksleiviai), buvo galima ne 
tik pamatyti viduramžių kari
nės aprangos bei ginkluotės, 
bet ir ją pasimatuoti. Visi 
šventės renginiai ir virtuvės 
patiekalai buvo nemokamai. 

Graikijos mieste Preve
zoje Sakralinės muzikos festi
valyje liepos mėnesį Lietuvai 
sidabro medalį laimėjo Lietu
vos vaikų ir jaunimo centro 
mergaičių choras "Versmė", 
vadovaujamas Alinos Valen
tinavičienės. Chore dainuoja 
trisdešimt 11-16 metų mergai
čių. Festivalyje choras atliko 
keturis privalomus skirtingų 
muzikos stilių kūrinius a ca
pela: senovinės muzikos kūri
niu "Versmė" pasirinko XVI 
š. prancūzų kompozitoriaus 
polifoninę giesmę, romanti
nio stiliaus - kūrinįAve Maria 
ir šiuolaikinio stiliaus - gies
mę Salve, Regina. Artūro No
viko lietuvių liaudies dainos 
aranžuotė Sodoto tapo lietu
vių tautinės muzikos vizitine 
kortele. Kai kurie kūriniai bu
vo atliekami net devyniais bal
sais, kas sužavėjo tarptautinę 
festivalio komisiją. Pasak cho
ro vadovės, - "Mes pasiekėme 
savo tikslą dainuoti taip, kad 
patiktų mums pačioms; gal to
dėl susižavėjusi publika ne
gailėjo ovacijų ir ašarų." 

Lietuvių operos solistai 
parsivežė apdovanojimus iš 
Suomijoje, Lempaalos mieste 
vykusio jaunųjų operos solistų 
konkurso Art and Education 
in the XXI Century . Konkurse 
kartu su 100 dalyvių iš Rusi
jos, Ukrainos, Suomijos, Ki
nijos, Korėjos ir kitų valstybių 
dalyvavo du Lietuvos valstybi
nio operos ir baleto teatro so
listai: sopranas Julija Stupnia
nek laimėjo Didįjį prizą ir ba
ritonas Deividas Staponkus 
užėmė pirmąją vietą. Konkur
so dalyviai turėjo padainuoti 
po tris kūrinius: klasikinę ari
ją, modernios muzikos ir savo 
tautos kompozitoriaus kūrinį. 
J. Stupnianek padainuotą 
Anos romansą iš Giacomo 
Puccini operos Le Villi ir D. 
Staponkaus Grafo ariją iš W. 

A. Mozarto Figaro vedybų ver
tinimo komisijos pirmininkė, 
Ukrainos primadona N adia 
Kudelia pavadino "konkurso 
puošmena". Po konkurso bu
vo surengti du laureatų kon
certai konkurso rėmėjams ir 
visuomenei. Pasak lietuvių so
listų, konkurse dalyvavo daug 
jaunų dainininkų su puikiais 
balsais, tačiau jiems pritrūko 
muzikos stiliaus pajautimo ir 
dainavimo kultūros įgūdžių. 

Kristina Gudžiūnaitė, 

Valstybinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto sky
riaus dešimtokė, neseniai lai
mėjusi Australijoje veikian
čios "Friends of Lithuanian 
Ballet" draugijos "Jaunųjų 
baleto vilčių" premiją, parve
žė pirmąją premiją ir žiūrovų 
simpatijų prizą iš Švedijos 
Moros mieste vykusio Šiaurės 
šalių ir Baltijos valstybių jau
nųjų baleto artistų konkurso. 
Konkurse šokusi techniškai 
sudėtingas Peter Hertelio ba
leto Tuščias atsargumas bei 
J oseph Bayerio baleto Lėlių 
fėja variacijas, jaunoji bale
rina sužavėjo vertintojų komi
siją savo artistiškumu, nuotai
ka ir temperamentu. Kristina 
jau seniau atkreipė baleto mė
gėjų dėmesį: ankstesniuose 
Baleto skyriaus koncertuose 
ji yra atlikusi įdomių klasiki
nės ir šiuolaikinės choreogra
fijos kompozicijų, tarp jų ir 
Jurijaus Smorigino specialiai 
jai pastatytą Pagauk Bachą. 
Laimio Vilkončiaus balete 
Piteris Penas sukūrė žaismingą 
Fėjos Tilindės vaidmenį. 

Juozas Tiškus, vienas iš 
Lietuvos džiazo ir estradinės 
muzikos pradininkų, kompo
zitorius, pedagogas, mirė bir
želio 21 dieną, eidamas 77-uo
sius gyvenimo metus. Mokėsi 
Kauno J. Gruodžio muzikos 
mokykloje. Kūrybinį kelią 
pradėjo 1955 metais įsteigda
mas tuometinio Kauno poli
technikos instituto estradinį 
orkestrą. Beveik keturis de
šimtmečius vadovavo Filhar
monijos kolektyvams - Lietu
vos estradiniam orkestrui ir 
1966 metais įsteigtam Estradi
nės melodijos ansambliui. Pas
tarasis ilgai buvo estradinės 
muzikos atlikimo profesinio 
meistriškumo pavyzdys. An
samblio pasididžiavimas buvo 
dainininkė Nijolė Ščiukaitė. 
Ji buvo ir J. Tiškaus žmona. 
Ansambliui dainas rašė kom
pozitoriai Benjaminas Gor
bulskis, Algimantas Raudoni
kis, Teisutis Makačinas, Mi
kalojus Novikas. Ansamblis 
akompanavo solistams tarp
tautinėse programose ir gast
rolėse. Pasak muzikos istori
kų, Estradinės melodijos Lie
tuvoje diktavo to meto estra
dos madas ir turėjo didelės 
įtakos moderniojo Lietuvos 
džiazo gimimui septintojo de
šimtmečio pradžioje. Pasibai
gus ansamblio gyvavimui, J. 
Tiškus mokytojavo Balio Dva
riono mokykloje. 1999 metais, 
švenčiant J. Tiškaus 70-metį, 
buvo išleista kompaktinė 

plokštelė Juozo Tiškaus dainas 
dainuoja Nijolė Ščiukaitė. G.K. 
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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.; šeštad. 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 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
90·179 d. term. ind. . ........ 2.35% 
180-364 d. term. ind. . ....... 2.60% 
1 metų term. indėlius ........ 3.20% 
2 metų term. indėlius ........ 3.35% 
3 metų term. indėlius ........ 3.40% 
4 metų term. indėlius ........ 3.45% 
5 metų term. indėlius ........ 3.55% 
1 metų "cashable" GIC ...... 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ....... 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ....... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ........... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .......... 7.00% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ........ 5.35% 
2 metų ........ 5.50% 
3 metų ........ 5. 75% 
4 metų ........ 5.80% 
5 metų ........ 5.95% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

ARTĖJA NAUJI MOKSLO METAI! 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas siūlo 

palankiomis sąlygomis paskolas studentams 

Kooperatyvo valdyba paskirs 1 O stipendijų, 
kurias gaus studentai-kooperatyvo nariai. 

PATEIKITE PRAŠYMUS IKI RUGSĖJO 30 D. 

Anketą rasite www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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 PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

"Nežudyk meilės" 
Violetos Messinos knyga Nežudyk meilės tai fi

losofinis-psichologinis romanas, apimantis praeito 
šimtmečio lietuvių tautos gyvenimą, autorės ir jos 
šeimos gyvenimo istoriją, meilę sau, Dievui, Žemei, 
gamtai ir gimtinei. (Form. 15 cm x 22 cm, 600 psl.). 

1996 metais atvykusi į JAV su trimis maža
mečiais vaikais ji pradėjo naują gyvenimo tarpsnį 
turėdama 50 dolerių kišenėje. Kaip ji praėjo tą ir 
ankstesnį gyvenimo laikotarpį, sužinosite perskaitę 
šią politikos, mistikos, nuotykių ir intrigų knygą. 
Ištrauka iš galinio knygos viršelio: "Ar norite 
išgirsti pasaką apie Pelenę? Neišgalvotą, tikrą 
istoriją kurios autorė dar gyva? Visos istorijos 
panašios. Pasiimkite iš šios sakmės apie meilę tik 
tai, kas Jums naudinga ir pamokoma. Mano vardas 
Violeta. Viki, Viki, Violeta, ryto saulės pamylėta, -
yra tokia daina. - Savo laimės, Violeta, perpus 
nedalink. O ką daryti, jei aš to noriu? Tik duodami 
mes galime gauti. Aš esu neeilinė, kaip ir Jūs visi, 
mano broliai ir seserys. Visi esame Dievo vaikai. 
Praeitis yra praeitis, rytojų kuriame šią dieną, 
kontroliuodami savas mintis ir klausydami širdies 
balso. Joje slypi Dievo Tiesa. Knygoje aprašytas 
mano ir protėvių likimas. Priežastys, kodėl tiek 
ilgai neteko patirti gyvenimo džiaugsmo ir pil
natvės. Mums svarbu prisiminti, kas mes esame. 
Kas aš esu, kur einu?" 

v 

Sypsotis, o ne vargti 
Kai ateina tokia era, kad sveikatos jau nebėra, 
reikia eit į pensininkų luomą ir pardavus savo 
namą reik mokėti buto nuomą. 

Taip lietuviai ir numatė, savo namą pasistatė. 
Vilniaus vardu pavadino prisiminimui 
kunigaikščio Gedimino. Gediminas juk sapnavo 
ir išpranašavo, kad jis miestą pastatysiąs ir 
gerai jį pats valdysiąs. 

Vilniaus miestas išgarsėjo, užsieniečių prigužėjo, 
miestas augo toks gražus ir modemus, kad net 
Napoleonas sužavėtas bažnyčią šventos Onos 
troško vežti į Paryžių. 

Pensininkas, viską parsidavęs, pasikrovė į mašiną 

KNYGOS 
Skaitykite ir rasite atsakymus. Laukiame pa

siūlymų dėl knygos įsigijimo. Kaina 35 dol. su pri
statymo išlaidomis paštu. Kreiptis: Violeta 
Messina, P.O. Box 305, Depoe Bay, OR, 97341, 
USA. Tel. 1-541-765-4502, el.paštas: seraja53 
@yahoo.com. 

Antroji Violetos Messinos knyga Pasiskaityk, 
jei nesi patenkintas savo gyvenimu (apimtis 161 psl., 
kaina 20 dol. su pristatymo išlaidomis). Tai pa
galbinis ir praktinis vadovas kiekvieno gyvenime. 
Nušviečiama pasaulio istorija ir žmogaus psi
chologija, fiziologija, žinios apie nematomąjį pa
saulį, informacija apie Angelus, intuiciją, indėnų ir 
senolių išmintį, čakras, gydymo būdus, mineralus. 

Knygoje yra patarimai sveikatos, teisingo 
gyvenimo būdo klausimais, indėnų horoskopai, 
indigo ir kiti vaikai, maldos, meditacijos ir gairės 
kaip tapti naujos galaktikos piliečiu. 

Norintiems įsigyti knygą, prašome išsiųsti čekį 
ar piniginę perlaidą. Violetos Messinos vardu, 
adresu: P.O. Box 305, Depoe Bay, OR 97341, nuro
dant adresato duomenis pristatymui paštu. Te
lefonas pasiteiravimui ir pasiūlymams - 541 765-
4502. Inf. 

P.S. Netrukus galėsite apsilankyti internetinėje 
svetainėje www.VioletaMessina.com. Svetainė šiuo 
metu ruošiama. Joje galėsite surasti atsakymus į 
Jus kankinančius klausimus ir daug informacijos 
apie žmonių tarpusavio santykius ir patį žmogų 
aplamai. 

kas dar liko ir į "Vilniaus" rūmus jis atvyko. 
Butai gražūs, nesusenę, rinkis pagal kišenę. 
Vieno miegamojo ar dviejų, vienas kambarys 
viengungių. Butą tuoj išsinuomojo ir ramiai 
miegojo. Visą amžių vis skubėjęs, pinigus į banką 
dėjęs ir dabar žilojoj senatvėj nereikės gulėti gatvėj. 

Visą namą apžiūrėjęs ir labai pasigėrėjęs, 
kad lietuviai iš tiesų turi daug gabių žmonių: 
viskas čia taip sutvarkyta, kad nereikia nieko kito. 
Ir skalbykla, ir valgykla, ir žaidimų įvairių, o ir 
sporto reikmenų. Salėj vyksta parengima~ šv. 
Mišios ir susirinkimai, o jei kaulus labai gelia, 
maudytis yra vietelė. Jei žiniom susidomėjęs 
į biblioteką užėjęs pailsėsi, paskaitysi, 
ar tik knygą pavartysi. 

P. NORUŠIENĖ 

ATSIĮĮSTA PAMINĖTI 
GAJA. Ateitininkų medikų 

korporacija. Redaktoriai: dr. V. 
Šaulys, dr. J. Meškauskas, dr. K. 
G. Ambrozaitis. Leidėjas: Litua
nistikos tyrimo ir studijų centras 
(5600 South Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636-1039, USA). 
Knyga išleistą, korporacijos "Ga
ja" lėšomis. Cikaga, IL, 386 psl. 

Vilius Bražėnas, PO DVY
LIKA VĖLIAVŲ. Tarp tironijos ir 

laisvės. Atsiminimų knyga apie 
autoriaus kultūrinę, visuomeni
nę, politinę veiklą, prasidėjusią 
nepriklausomoje Lietuvoje. Kny
gos sudarytojas, redaktorius ir 
viršelio dailininkas - Darius Si
manaitis. Spausdino R. Petkevi
čiaus įmonė (H. Manto g. 84, 
Klaipėda). Klaipėda, 2005 m., 
356 psl. Tiražas - 800 egz. 

TENCUA, 2006 m. l (19) nr. Vy
riausioji redaktorė Dalia Kuody
tė. Mokslinis redaktorius Arvy
das Anušauskas. Leidėjas - Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras (Didžioji 
g. 17/1 LT-01128 Vilnius). Virše
lio dailininkas Alfonsas Žvilius, 
redaktorė Rima Dulkinienė, dai
lininkė maketuotoja Dalė Dubo
nienė. Vilnius, 2006 m., 182 psl. 
Pažymėtina: šiame numeryje yra 
prof. Saros Ginaitės ilgokas 
straipsnis Kauno geto gyvenimas. 
Saros Ginaitės versija. Tame gete 
yra gyvenusi vokiečių okupacijos 
metais ir pabėgusi. Kanadon ji 
imigravo 1983 m., gyvena Toron
te ir dėsto ekonominius mokslus 
York universitete. 

GENOCIDAS IR REZIS-

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc„ Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W 1C5 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
A Trečios kartos paminklų statytojai. 
A Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
A Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

Birutė Kairienė, ISTORIKO 
ADOLFO ŠAPOKOS GYVENI
MAS IR VEIKLA. Išleido "Kin
tava" (A. Baranausko g. 17-2, 
Utena 4910). Tiražas 500 egz. 
Spausdino UAB "Utenos spaus
tuvė" (Kauno g. 33, Utena 4910). 
Kintava, 2002 m., 146 psl. 

Į LAISVĘ, 153(190) nume
ris, 2006 balandis-birželis. Re
daktorius Vidmantas Vitkauskas. 
Leidėjas Lietuviškų studijų cent
ras Čikagoje. Administratorius 
Lietuvoje Vidmantas Zavadskis, 
Amerikoje Jonas Prakapas (14 
Thelma Dr., Bakersfield, CA 
93305, USA). Tiražas 1950 egz. 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416-503-1687. 



"Apostol Santiago" kolegijos choras iš Ispanijos, koncertavęs Ontario Vasagoje š.m. rugpjūčio 20 
dieną. Vadovas - Rimas Zdanavičius Ntr. K. Poškaus 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO , ..... ____ _ 

VENGTINAS RENGINIŲ 
KONFLIKTAS 

Reikia tik džiaugtis dviem 
plačiais, žymiais ir pasisekusiais 
renginiais - JAV-se prikelta 8-ja 
Dainų švente ir Kanadoje 12-ju 
PLJS kongresu. Tenka stebėtis, 
lyg niekam lig šiol nepastebėjus, 
jog renginiai vykdomi tuo pat 
metu, "nerėmė" vienas kito, kon
fliktavo ir vieno, ir kito nenau
dai, ypač jaunimo. Pakartojimo 
vengtina 2010-tais, vykstant 9-tai 
Dainų šventei Toronte. 

E. Petrauskas, London, ON 

SOVIETINIAI PAMINKLAI 
Atrodo, kad Vilniaus savi

valdybė yra komunistų lizdas. Jie 
ne tik nenori nuimti visų komu
nistinių simbolių ir paminklų Vil
~iuje (pvz. raudonarmiečių ant 
Zaliojo tilto), bet dar bando nau
jais komunistiųiais simboliais pa
puošti Vilnių. Stai pačioje Lietu
vos sostinės širdyje priešais Šv. 
Petro ir Povilo šventovę, pasirodė 
vienas svarbiausių komunistinių 
simbolių - raudona penkiakampė 

nC' AIA~V FOUR SEASONS 
Kf.//FUX\, REALTY LIMITED 

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

žvaigždė. Vilniaus savivaldybės 
miesto tvarkymo poskyrio vedėja 
Irena Mikalauskienė, paklausta, 
kas sumanė pastatyti sovietų sim
bolį Lietuvos sostinėje, atrėžė: 
tai "Europos sąjungos labdara". 
"Iš Europos sąjungos gavome 
raudonųjų svogūnėlių siuntą, to
dėl sugalvojome sukurti tokį gė
lyną", - aiškino L Mikalauskienė. 
Daugeliui lietuvių raudona 
žvaigždė primena pusę amžiaus 
trukusią sovietų okupaciją ir tau
tos naikinimą, trėmimus, žudynes, 
bet tik ne Vilniaus savivaldybei. 

L. Stankevičius, Montreal, QC 

GARBINGAS ŽINGSNIS 
Lietuvos kariuomenėje iš

skirtinis atvejis-iš tarnybos Len
kijos kariuomenėje į Juozo Vit
kaus Inžinerijos batalioną perėjo 
Punsko lietuvis. Devynerius me
tus viename Lenkijos artilerijos 
pulke tarnavęs ir puskarininkio 
laipsnį turėjęs, o dabar Lietuvos 
piliečiu tapęs 32-ejų metų Darius 
Knyza priimtas į Inžinerijos ba
taliono inžinierių kuopą profe-

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

sinės tarnybos eiliniu kariu. 
Deja, ne visi Punsko lietu

viai praeityje pasižymėjo gar
binga tarnyste Lietuvai. Buvo ir 
nemažai KGB-istų, užverbuotų 
sovietmečiu, paprastai studijų 
metu Vilniaus universitete. Jie 
atnešė daug žalos Lietuvos lais
vės reikalui ir Punsko kraštui 
žalos bei daug gėdos. Apie tai 
rašė ir Lietuvos pogrindžio 
Aušra, kiti pogrindžio leidiniai. 
Lietuvai reikia tą žinoti, atskirti 
patriotus nuo kolaborantų -
Lietuvos priešų! 

Punskietis, irgi tarnavęs 
Lenkijos artilerijoje Suvalkuose 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

{prie Evans} 
Savin inkas Jurgis Kuliešius 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 
Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
miu s, ū ki us, žemes 

Wasagos, Stayne ri o ir 

Elektroninis paštas : klfondas@on.aibn.com 

""" Co llingwoodo apy-
lin kėse kreipki tės į 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 47 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 mln. dol. 

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 

Nemokamas 1-888-65 7-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elekt roninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

ir prisiminkime jį savo testamentuose! 
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. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.30% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5.80% 
4 metų ...... 5. 75% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

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 (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracL i" trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 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: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MBX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S ., O.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

ISLINGTON & BLOOR 5i&mbarių 
"condo'~ 24 val. a~~ balko
nas, vaizdas o~vakarų, po
mirtini~stmas, perėjimas į 
požem · r eilę pastatų po sto
gu. /lis ubėkite, $259,000. 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 22 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

RfAl-11l( West Realty l ne. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS lR 

GRYBELfNlA I SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ 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 

• 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kai p 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

41 4 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

006 m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 13 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 13 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Japonijoje vykstančiame 

pasaulio krepšinio čempionate 
po dviejų pirmųjų šešioliktbaig
mėje pralaimėjimų - Turkijos 
rinktinei 74:76 ir Graikijos rinkti
nei 76:81, Lietuvos vyrai susiėmė 
ir kitas trejas rungtynes laimėjo 
sutriuškindami "Qatar" rinktinę 
106:65, nugalėdami Australijos 
rinktinę 78:75, Brazilijos rinktinę 
79:74, ir iškopė į sekantį ratą. 
Aštuonbaigmėje po dramatiškos 
kovos išplėšę pergalę prieš stiprią 
Italijos rinktinę 71:78 ir, atsi
keršinę italams už pralaimėjimą 
praėjusioje olimpiadoje, pateko į 
ketvirtbaigmę. Laimėjimas prieš 
Italijos rinktinę buvo itin svar
bus, nes pralaimėjus ketvirt
baigmėj e būtų tekę kovoti su 
stipriausia JAV komanda, oda
bar teks žaisti taip pat su stipria, 
bet turint daugiau galimybių lai
mėti, Ispanijos rinktine. Dabar 

Lietuvos rinktinė jau yra užsitik
rinusi 5-8 vietas. Po laimėjimo 
prieš brazilus rinktinė šventė sa
vo kapitono Mindaugo Žukausko 
31-ąjį gimtadienį. 

• Pasaulio krepšinio čem
pionatui besiruošiančios Lietu
vos moterų rinktinės treneris A 
Paulauskas atsisakė dviejų paty
rusių krepšininkių: 30 metų_, L. 
Kinkevičienės ir 25 metų R. Ze
man ta uskienės paslaugų. Taip 
pat Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus atsisakė neeilės tvarka 
suteikti pilietybę amerikietei K. 
Douglas, kuriai praėjusias metais 
buvo suteiktas "Riterio kryžius" 
už Lietuvos vardo garsinimą ir 
nuopelnus sportui FIBA Euro
lygos moterų krepšinio varžybo
se. K. Douglas norėjo atstovauti 
Lietuvai rugsėjo mėn. Brazilijoje 
vykstančiose moterų krepšinio 
pasaulio pirmenybėse. 

Plaukimo pirmenybės 
Jos įvyks š.m. spalio 28 d. 

Brampton, ON, 247 McMurchy 
Ave. Rengia Baltiečių sporto 
federacijos plaukimo sekcija. 
Registracija ir apšilimas 3 val. 
po pietų. 

Programoje -varžybos visų 
amžių ir stilių. Šuolių į vandenį 
nebus. Išankstinė lietuvių plau
kikų registracija iki spalio 16 d. 
šiuo adresu: Mrs. Catharine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr„ 
Brampton, ON L6V 1 W5, 
Canada. Tel. 905 457-7664; fak-

sas 905 457-5932; el. paštas: car
omire@sympatico.ca 

Papildomi ryšiai lietu
viams: Algirdas Bielskus, tel. 
440 833-0545; Algirdas Norkus, 
tel. 630 466-4661; el.paštas: 
norkuskmn@aol.com ir Pilypas 
Taraška, tel. 440 478-8539; el. 
paštas: ptaraska @yahoo.com 

Pirmenybės bus atšauktos 
ir užsiregistravusieji apie tai 
painformuoti, jei neužsireg
istruos pakankamas plaukikų 
skaičius. ŠALFASS inf. 

Lietuvos krepšininkas Darius Songaila pasirašė sutartį su "Wa
shington Wizards" komanda. Nuotraukoje jis su Lietuvos amba
sados Vašingtone darbuotojais ir kt. Iš k.: Antanas Pazarauskas, 
Eglė Janeliūnaitė, Ramūnas Kondratas, Jackie Songaila, Darius 
Songaila, Kornelija Jurgaitienė, Vaidas Taucius ir Žana Tarasevic 

Ntr. M. Layton (NBAE) Getty Images 

• Dukart olimpinis ir du kar
tus pasaulio, o dabar ir Europos 
disko metimo čempionas Virgili
jus Alekna praturtėjo 40-čia tūks
tančių litų. Tokį čekį sportininkui 
įteikė Lietuvos premjeras G. Kir
kilas. 20,000 litų čekis buvo įteik
tas masažuotojui Z. Žyvatauskui 
ir perpus mažesnis - gydytojui A 
J uocevičiui. 

• Graikijos sostinėje pasi
baigusiose 68 dalyvių tarptauti
nėse šachmatų varžybose "Acro
polis 2006" aukščiausią ELO 
(2605) įvertinimą turėjęs Lietu
vos atstovas Eduardas Rozentalis 
su 6 taškais iš 9 galimų užėmė 
vienuoliktąją vietą. Nugalėtoju 
tapo gruzinas T. Gelašvili (2575), 
aplenkęs ar_gentinietį F. Peralt 
(2546). V. Cmilytė Vokietijoje 
pasibaigusiose "ORDIX Open" 
šachmatininkų varžybose tarp 20 
dalyvių, surinkusi 8 taškus iš 11 
galimų, užėmė ketvirtąją vietą 
moterų grupėje. 

• Svedijoje vykusiose pasau
lio jaunimo džiudo taurės varžy
bose Lietuvos atstovė Raimonda 
Gedutytė (svorio kategorija+ 78 
kg) tapo čempione. Antrąsias 
vietas iškovojo Skaistė Marcinke
vičiūtė (78 kg) ir Justinas Gram
ba (iki 66 kg). Bronzos medaliai 
atiteko Rimantui Medziukui (iki 
60 kg) ir Dovilei Danaitytei (iki 
70 kg). Tarp 11 rinktinių lietuvių 
komanda buvo antra po brazilų. 

• Kauno "Sūkurio" klubo 
šokėjai A Bižokas ir E. Daniūtė 
Stuttgart vykusiose atvirosiose 
Vokietijos sportinių šokių pirme
nybėse "IDSF Grand Slam Stan
dart" užėmė antrąją vietą. V.P. 

"Aušros" žinios 
Prisikėlimo parapijos sporto 

klubo "Aušra" metinis susirinki
mas ir krepšininkų (nuo 4 iki 19 
m. amžiaus) registracija įvyks 
rugsėjo 19, antradienį, 7 v.v. pa
rapijos salėje. Daugiau žinių apie 
klubo veiklą rasite interneto tink
lalapyje www.ausra.net arba 
skambinant Rūtai J aglowitz tel. 
416 622-9919. D.D. 

v v 

Zinios iš Cikagos 
"Lituanicos" futbolo klubas 

pradeda 56-uosius savo veiklos 
metus. Klubas po praeitų metų 
pralaimėjimų yra nusmukęs į I
ąjį padalinį iš aukščiausiojo. Po 
kai kurių vidaus problemų klubas 
ruošiasi naujam sezonui. Pirmą
sias rungtynes lietuviai žais rug
sėjo 10 d. prieš ukrainiečių 
"Lions". Naujuoju klubo pirmi
ninku sutiko būti Dainius Ruže
vičius, o komandos vadovu - Lai
monas Bytautas. (Iš E. Šulaičio 
pranešimo). 

"Lithuanian AC" berniukų komanda, laimėjusi antrą vietą šių metų ŠALFASS varžybose Toronte. 
Pirmoje eilėje Čikagos žaidėjai; antroje eilėje stovi iš k.: D. Grigutis, R. Horner, A. Craig, L. 
Aleknevičius, A. Petronis, J. Jareckas, l. Šlyka, M. Šinila, B. Giedraitis, L. Vilkelis ir R. Rekus. Trečioje 
eilėje vadovai. Antras iš kairės S. Ignatavičius, šalia P. Vilkelis 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuvio viešnagė ir darbas Moldovoje 
Pokalbis su Sauliumi Simonavičiumi, sugrįžusiu iš Rytų Europos 

- Girdėjome, kad buvai Ry
tų Europoje šią vasarą visą ge
gužės mėnesį. Kur tiksliai buvai? 

- Teko aplankyti Moldovą 
Europos rytuose, tarp Ukrainos 
ir Rumunijos. Moldova yra bu
vusi Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos dalis, kol tapo nepriklau
soma 1991 m. Apytikriai 4.5 
milijonų gyventojų. Moldovoje 
yra gana sunkus gyvenimas. 
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 
yra apie $55 (kan.dol.). 

metu yra labai gerai įsitvirtinu
si keturiuose kraštuose: Gudi
joje, Moldovoje, Rusijoje, ir 
Ukrainoje. Aš dėsčiau Balti (iš
tariamas "belts"). (Note: there 
is "nosinė" on the "t") State 
University, ekonomijos fakulte
te, Balti mieste, Moldovoje. 

- Kaip studentai reagavo į 
Jūsų dėstymą? 

- Pirma, truputį paaiškin
siu dėstymo sąlygas. Pačiame 
universitete visi profesoriai 

Šio straipsnio autorius Saulius Simonavičius su vertėja Kišinevo 
centre prie Moldovos 15-tojo šimtmečio princo Stefan cel Mare 
statulos 

-Ką ten veikei Moldovoje? 
Kaip atsirado proga tau tenai 
nukeliauti? 

- Aš Moldovoje savanoriš
kai dėsčiau trumpą trijų savai
čių verslo pradžios kursą kartu 
su keliais kolegomis iš mano 
verslo mokyklos Kanadoje 
"The Richard Ivey School of 
Business", kuri yra "The Uni
versity or Western Ontario", 
Londone, ON. Programos var
das yra LEADER Project 
(www.leader_project.com) ir yra 
šio pavadinimo santrumpa: 
"Leading Education and Deve
lopment in Emerging Regions". 
Ši programa prasidėjo 1991 me
tais po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo. Jos tikslas yra nusiųsti 
"Ivey" verslo mokyklos studen
tus į buvusius Sov. Sąjungos 
kraštus ir jiems padėti. Šitas 
tikslas yra dėstomas dviem bū
dais. Pirmas, tai mokyti studen
tus verslo teorijos, o antras -
unikalesnis ir svarbesnis - tai 
naudoti verslo "case study" dis
kusijas. Iš pradžių Lietuva buvo 
vienas iš tų kraštų, kuriuose šis 
projektas buvo naudojamas. 
Nežinau, kodėl ši programa at
sitraukė nuo Lietuvos, bet šiuo 

dėstė moldovų kalba (arba ru
munų - tai tos pačios kalbos). 
Nekalbantys ta kalba, su savo 
kolegomis pamainomis dėstė
me angliškai, bet po kiekvieno 
sakinio turėjome sustoti, kad 
vertėjas išverstų mūsų studen
tams į moldovų. Kai studentai 
klausimus klausdavo, tai klausi
mai turėjo būti vertėjo verčia
mi į anglų. Tikrai nebuvo ideali 
tokia dėstymo tvarka, bet tuo 
eačiu buvo nuostabi patirtis. 
Zinodamas, kad tik vieną saki
nį iš karto galėjau sakyti prieš 
vertimą, privalėjau savo žo
džius tinkamai panaudoti. Iš vi
so dėstėme dviem klasėm, ku
riose buvo po 20 studentų. Pusę 
klasės laiko praleidome dėsty
dami teoriją, o kitą pusę tai per
ėjome į "case study". Per pir
mas kelias dienas, kai verslo 
teoriją dėsčiau, tai viskas nor
maliai praėjo - aš kalbėjau prie
šais juos, jie sau sėdėjo suoluo
se ir nusirašė užrašuose tai ką 
sakiau. Bet kai pradėjau disku
tuoti "case study", tai studentai 
tik tylėjo. Atrodė, kad būtų bu
vę lengviau man jų dantis rauti, 
negu kad kokį žodį kitą iš jų iš
girsti. Pagaliau vienas drąsuolis 

pasakė ką nors, aš pritariau, vi
si palingavo galvas (šiais veiks
mais ir patys pritardami), ir 
toliau taip varėme per pirmas 
kelias dienas. Po poros savaičių 
jau pusė klasės priprato pri
sidėti prie diskusijų, bet liku
sieji dar kuklinosi. Bekalbėda
mas su studentais po pamokų, 
sužinojau, kad labai retas da
lykas, kad studentas klaustų sa
vo profesorių. Niekas nedrįsta, 
nes yra didelė negarbė klausti, 
nes beklausdamas rodai pro
fesoriui, kad nesupratai dėl to, 
kad jisai ar jinai ką nors ne
aiškiai išaiškino. Man tokia gal
vosena yra labai įdomi, nes ji
nai yra visai kitokia nei Šiaurės 
Amerikos universitetuose. 

- Atrodo, buvo proga pa
bendrauti su vietiniais studen
tais. Koks buvo Jūsų bendravi
mas? 

- Dauguma studentų turė
jo savo verslo idėjas, kurias nori 
įgyvendinti Moldovoje. Kartu 
su savo kolegomis mes jiems 
patardavome. Jie klausė apie 
pinigus, apie paskolas, apie dar
bininkų samdymą, apie verslo 
priemonių įsigijimą ir t.t. O va
karais bandėme praleisti laiką 
su jais domėdamiesi jų kraštu 
ir kultūra. Bendravimo metu 
kartais būdavo vertėjai su mu
mis, tai kalbos sklandžiai ėjo. 
Bet buvo ir vakarų, praleistų be 
vertėjų, tai ir tada buvo labai 
įdomu susišnekėti per laužytas 
anglų ir prancūzų kalbas (jiems 
privaloma mokėti bent tris kal
bas: rumunų, rusų ir anglų arba 
prancūzų). 

Studentai pasakodavo, 
koks gyvenimas buvo sovietų 
laikais, kai jie buvo maži vaikai, 
koks jų šeimų gyvenimas (tikrai 
labai kuklus, palyginus su mū
sų), ir savo svajones - pradėti 
savo verslus Moldovoj arba iš
vykti keleriems metams į kitą 
kraštą, užsidirbti pinigų ir grįžti 
Moldavon. Po šitų labai įdomių 
kalbų, kai dangus pradėjo tem
ti, jau turėjome keliauti į savo 
namus, kur buvome apsistoję, 
nes mums buvo patarta nakti
mis nevaikštinėti gatvėse. Gali 
būti gana pavojinga, ypač jeigu 
vietiniai sužinotų, kad mes esa
me "amerikonai". Turiu prisi
pažinti, kad palyginus, net ir 
kaip studentai, mes galėtume 
gana patogiai įsitaisyti Moldo
voje. 

- Kur buvai apsistojęs Mol
dovoje? Gal gali papasakoti, 
koks tavo kasdieninis gyveni
mas? 

- Kaip minėjau, gyvenau 
Balti mieste, apytikriai 120 km 
į šiaurės-vakarus nuo krašto 
sostinės Kišinevo. Šiame kraš
to antrame didžiausiame mies
te, kartu su savo trimis kolego
mis, buvome apsistoję pas gana 
turtingą šeimą - tai gyvenimo 
sąlygos buvo labai patogios. 
Kas dieną miesto autobusu nu
keliaudavome į universitetą, 
mokėdami apie $0.08 (kan.) į 
vieną pusę. Autobusai buvo se-
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Skautų-čių stovyklos "Romuva-2006" vadovybė. Iš k. Audra 
Viskantienė, jb.ps. Viktoras Šimkus (virš.), s. Rūta Lemon, v.s. 
Romas Otto (Kanados raj. vadas) ir sk.v. Darius Sonda 

Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

Atėję nuleisti vėliavos stovykloje "Romuva-2006" su savo gairelėmis 
liepsnelės ir giliukai. Iš k. Andrėja Putrimaitė, Audra Gabrytė ir 
Linas Gabrys Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

ni, naudoti iš Vokietijos, kurie 
labai teršė orą. Pagrindinės gat
vės buvo pilnos duobių. Jeigu 
buvo šaligatvis prie kelio šono, 
tai jisai buvo pusiau sugriuvęs. 
Vienu žodžiu, infrastruktūra 
buvo sugriuvusi. Pačiame Balti 
mieste dauguma gyventojų kal
ba rusiškai. Visuose restoranuo
se, baruose, diskotekose ir t. t. 
dauguma tiktai rusiškai kalban
tys žmonės dirbo. Gatvėse be
vaikštinėdamas girdėjau tiktai 
rusų kalbą. Dar labai daug rusų 
įtakos šitame mieste - net gat
vių iškabos ir įvairūs plakatai 
buvo rusų kalba. O maistas, ku
rį valgėme kasdieną, buvo dau
guma rusiški patiekalai ir tru
putį moldovų patiekalų - tikrai 
labai, labai skanūs! 

- Prašau, papasakok apie 
kokį nors įdomų įvykį kelionės 
metu. 

- Pirmas įvykis atsitiko vie
ną rytą, kai kartu su kolegomis 
vaikštinėjome po parką. Polici
ninkas mus sustabdė ir prašė 
parodyti asmens dokumentus. 
Parodėme, jisai pasižiūrėjo ir 
mus paleido. Tik vėliau sužino
jome, kad jeigu nebūtume tu
rėję savo dokumentų būtų mus 
areštavęs! Yra nelegalu vaikš
tinėti lauke be dokumentų. 
Man, kaip Šiaurės amerikiečiui, 
buvo labai keista, nes mes čia 
galime laisvai vaikštinėti gatvė
se, žinodami, kad policininkai 
mūsų be jokios priežasties ne
trukdys. 

O antras labai įdomus da
lykas įvyko Europos gegužės il
gojo savaitgalio metu (skiriasi 
nuo Kanados ilgojo savaitga
lio). Šventės vyko per visą kraš
tą, nes gyventojai šventė Ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 

sukaktį - kai sovietų kariuome
nė visus "išlaisvino". Žinau, kad 
dabartinėje Rusijoje kasmet 
švenčia tą sukaktį, bet ir žinau, 
kad lietuviai nepripažįsta šios 
šventės. Mūsų akyse šitas "iš
laisvinimas" nuo Antrojo pa
saulinio karo skriaudų yra 50 
metų sovietų Lietuvos okupaci
jos pradžia. Tokios pačios sąly
gos lietė Moldovą, kaip ir Lie
tuvą. Po šito išaiškinimo savo 
studentams paklausiau juos, 
kodėl krašto gyventojai švenčia 
šio žiauraus įvykio sukaktį. 
Man buvo labai įdomu išgirsti 
iš jų, kad nė vienas iš jų nepri
pažįsta šios šventės. Sako, kad 
tie, kurie yra apsiskaitę ir žino 
savo istoriją nekeltų nė piršto 
pasidžiaugti tą savaitgalį. Toliau 
aiškino, kad moldovams buvo 
gana ramus gyvenimas palygin
ti su lietuviais. Moldovai ramiai 
priėmė, kad okupacijos metu 
jų sovietai netrukdys ir netar
dys, jeigu jie prisiderins prie 
sovietų reikalavimų. Studentai 
dar pareiškė: "Jeigu lietuviai 
nebūtų buvę tokie užsispyrę, 
tai ir jiems būtų buvę ramesni 
okupacijos metai ir gal net pa
tys džiugiai švęstų šią šventę." 

-Ar teko susitikti su Mol
dovos lietuviais? 

- Aš buvau susitikęs su 
Moldovos LJS-gos krašto val
dybos pirmininke per XI-tąjį 
kongresą Vokietijoje 2003 m., 
bet, deja, niekaip negalėjau su 
ja susisiekti prieš šią kelionę. 
Susirašinėjau su keliais savo 
PLB-ės kontaktais, ir mane su
siejo su viena lietuvaite. Susira
šinėjome, bet, deja, jinai gyve
na sostinėje, o aš gyvenau kita
me mieste ir niekaip negalėjau 
su ja susitikti. Kalbėjosi - RSJ 
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ELENAI JASIŪNIENEI 
mirus, 

nuoširdžią užjautą reiškiame jos vyrui PETRUI 
irvaikams-

Janina Vegienė Birutė Lapinsldenė 

MYLIMAI MAMYfEI IR MOČIUTEI 

A t A 
FELICIJAI SKRINSKIENEI, 

baigusiai žemišką kelionę, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai s. DA
LIAI VISKONTIENEI, sūnui s. dr. GAILIUI, jų 
šeimoms ir kartu liūdime -

Toronto skautininldų-skautininkų draugovė 

A t A 

JONUI JOKUBYNUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną skautininkę 

IRENĄ dukras - JOLANTĄ, KRISTINĄ sūnų 

PAULIŲ bei visus artimuosius ir kartu liūdime -

Hamiltono skautininldų "Šatrijos Raganų" būrelis 

A t A 
REGINAI SIRUTIENEI 

apleidus šį pasaulį, 

nuoširdžiai užjaučiame sūnų RIMĄ bei visus jos 

artimuosius -
KLKM dr-jos Anapilio skyrius 

PADĖKA 
A t A 

RENATA JACKIENĖ 
mylima žmona, motina, močiutė, man jos rankas laikant, 

išsiskyrė su šiuo pasauliu 2006 m. rugpjūčio 5 d. 
Santuokoje gyvenome 59-rius metus. Labai liūdna bus 

gyventi be jos. 

Nuoširdus ačiū Lletuvos kankinių parapijos kle

bonui kun. V. Staškevičiui už maldas prie karsto laidotu

vių namuose, už atnašautas gedulines šv. Mišias ir paly

dėjimą į kapines. Ačiū Chuck McCarty, Collingwoodo 

St. Mary's parapijos diakonui, už skaitinius ir jaudinan

čius atsisveikinimo žodžius. 

Nuoširdus ačiū chorvedžiui Algiui Ulbinui ir "Bo

čių" chorui už gražų, malonų giedojimą šventovėje ir ka
pinėse. Ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias ir užuojau

tų korteles, už gražias gėles. Ačiū ponioms už skanius 

pyragus. Dėkoju J. Gurklienei už pietų paruošimą, Joa

nai Dūdienei už parūpinimą autobuso, už aukų rinkimą 
parapijos ir misijų atnaujinimo fondui, už visokeriopą 
pagalbą. Dėkoju karsto nešėjams. 

Ačiū visiems už palydėjimą mano mylimos žmonos 

Renatos į amžinojo poilsio vietą -

ll)'TllS Bronis ir šeima 

Kadaise buvome jauni ir žvalūs 
Prisiminimai - Eichstaetto gimnazijos bendraklasį 

Edį Auštrą amžinybėn palydint 
GEPIMINĄS KUBp!S 

Buvome tada dvylika - ket
virtoji Eichstaetto lietuvių gim
nazijos abiturientų laida 1949 
metais. Ji buvo paskutinioji, nes 
Eicbstaetto DP stovykla buvo ne
trukus uždaryta, gyventojų dau
guma buvo perkelti j Muencheno 
"Warner (anksčiau SS) kazemes" 
arba emigravo j įvairius pasaulio 
kampus. Edvardas Auštras -
Edis, buvo mūsų dvyliktuke per 
visus gimnazijos metus iki pat 
baigimo. Atsitiktinai mes visi 
dvylika atsidūrėme Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, mokėmės 
toliau, tarnavome kariuomenėje 
per Korėjos karą (du buvo pėsti
ninkai, mes su Edžiu - aviacijo
je), veikėme įvairiose organizaci
jose, kūrėme šeimas, auginome 
vaikus, krovėme turtus, džiaugė
mės gyvenimu. 

Eichstaetto gimnazija, ku
rioje praleidome paskutinius ket
verius "gimnazistavimo" metus, 
buvo kitokia, negu dabartinės -
mūsų vaikų ir vaikaičių - gimna
zijos. Prisiglaudę buvusio vienuo
lyno pastatuose, gyvenome susi
grūdę didžiuliuose bendrabučio 
kambariuose po šimtą su dvi
aukštėmis lovomis; mokėmės sė
dėdami bažnytiniuose suoluose 
(ačiū klebonui ir už tokius), per
sikreipę, susirietę, nes jie buvo 
labiau pritaikyti klūpėti ir mels
tis, o ne skaityti ir rašyti. Jokių fi
zikos ar chemijos laboratorijų, 
bet užtat turėjome patyrusius ir 
atsidavusius pedagogus, jaunat
višką energiją. Pergyvenus II Pa
saulinio karo blogybes, niekas 
mūsų nestebino, niekas mūsų op
timizmo nenugalėdavo. 

Mokėmės daugiausia iš už
rašų, nes vadovėlių nebuvo. Pri-

Edis Auštras, IV laidos abitu
rientas (Ntr. iš vinjetės) 

klausėme jaunimo organizaci
joms - Edis buvo skautas, bend
rai visa klasė sugebėjome pasta
tyti kelis vaidinimus, sportavome 
- žaidėme tinklinį, krepšinį, fut
bolą, stalo tenisą. Sportui bend
rabučiuose gyvenant sąlygos bu
vo labai palankios. Būdavo, jei 
kas iš kažkur "išpaišydavo" ka
muolį, jam tereikėjo tik švilpte
rėti, ir visas būrys "sportininkų" 
tuoj pribūdavo. Pirmaisiais me
tais dažnai pritrūkdavo kamuo
lių, nes daug žaidžiant greit susi
dėvėdavo, o naujas retai atsiras
davo, bet vėliau buvo geriau, nes 
stovyklos vadovybė tapo dosnes
nė. Tuigi, tada mes visi buvome 
"sportininkai", bet tik vienas 
Edis iš mūsų dvylikos pasiliko iš
tikimas vienai sporto šakai-tink
liniui - visą savo gyvenimą. Jis 
buvo gabus ir rimtai atsidavęs 
tinkliniui, taip kad paskutiniais 
gimnazijos metais jau būdavo ir 
visos stovyklos komandos narys 
kartu su jau Lletuvoje sportavu
siais veteranais. 

Ilgamečiam TALKOS kredito kooperatyvo valdybos 
nariui ir veikliam lietuvių bendruomenės 

visuomenininkui 

A t A 
STASIUI DALIUI 

mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jo šeimai, artimiesiems, 

Hamiltono bendruomenei ir visiems lietuviams, 

jį pažinojusiems -

PARAMOS valdyba ir bendradarbiai 

PADĖKA 

A t A 
ANTANINA KRIŠČIŪNIENĖ 

mirė 2006 m. rugpjūčio 8 d. 

Kriščiūnų šeimos vardu dėkojame visiems draugams 

ir artimiesiems, kurie savo parama ir užuojauta mums 

padėjo išgyventi šią sunkią Antaninos, mūsų mamytės 

ir močiutės (Čiutos), netekties valandą. Ačiū visiems, 

kurie aukojo "Labdarai'', užprašė Mišias ir prisidėjo 

prie priėmimo po laidotuvių. Thip pat ypatinga padė

ka visiems "Labdaros" tarnautojams, kurie taip nuo

širdžiai ir pagarbiai prižiūrėjo Čiutą per pastaruosius 

ketverius metus. Jūsų nepaprastas darbas yra vertas 

daugiau, negu žodžiai gali išreikšti. 

Liudas Kriščiūnas ir šeima 

Kai atsidūrėme visi JAV-jo
se, Edžio kurį laiką nesutikau. 
Tik 1951 metų vasaros pabaigą, 
sugrąžintas į Sampson AFB, NY, 
aviacijos naujokų pagrindinio ap
mokymo bazę praeiti paruošimo 
užjūrio tarnybai procedūrą, suti
kau Edį ir dar porą buvusių Ei
chstaetto gimnazistų bebaigian
čių pagrindinį apmokymą. Kiek 
atsimenu, susitikome tada apie 
12 lietuviukų, buvusių dypukų. 
Vėliau jau Vakarų Vokietijoje 
gavau porą jo laiškų iš Islandijos, 
kur jis praleido berods porą me
tų. Po to sutikdavau Edį lietuviš
kose sporto šventėse Worcheste
rio lietuvių Maironio parke, jo 
sūnaus Edžio, jn., vestuvių metu, 
sykį Thronte, kai jis lankėsi pas 
savo sesutę. 

Apie Edžio įspūdingus spor
tinius pasiekimus išgirdau tik ne
seniai iš jo vaikų. Pasirodo, jau 
tarnaudamas JAV aviacijoje 
(Sacramento, CA) Edis žaisdavo 
tinklinį bazės komandoje. Baigęs 
karo tarnybą, Edis žaidė Bostono 
lietuvių "Dainavos" sporto klu
be. Klubui išblėsus, 1969 metais 
Edis su būriu draugų Bostone 
įsteigė "Grandies" sporto klubą, 
jame žaidė tinklinį, 1973-1983 m. 
treniravo Bostono lietuvaičių 
tinklinio komandą. Edis aktyviai 
dalyvavo ir amerikiečių sportinė
je veikloje kaip žaidėjas, admi
nistratorius, teisėjas bei treneris. 
Po varžybų Edis mėgdavo suor
ganizuoti bendrus subuvimus, 
kur buvę "priešininkai" galėtų 
aptarti žaidynes, klaidas ir pasi
sekimus, surasti naujų draugų, 
atsipalaiduoti nuo buvusios žai
dimo įtampos. 1hl buvo jo "taik
darystės" idėja. 

Už veiklą amerikiečių tarpe, 
ir kaip vienas iš steigėjų ir žaidė
jų "Cambridge Volleyball Oub", 
atstovavusio Naujajai Anglijai 
tarptautinėse "Morgan Memo
rial lnvitational" tinklinio varžy
bose, ir kaip vienas iš steigėjų bei 
pradininkų "Yankee Volleyball 
Association" (įsteigta 1977 me
tais populiarinant tinklinį Naujo
joje Anglijoje), Edis buvo 1987 
metais apdovanotas "Marty Ave
disian Award". Žaisdamas ame
rikiečių tinklinio varžybose prisi
rinko visą eilę medalių, tarp jų 
sidabrinį Holyoke, MA, 1995 m. 
"Tinklinio šimtmečio" varžybose, 
aukso 1965 m. Dalias, TX, ir 1997 
m. Kansas City, KS. Paskutinį sy
kį žaidė 1996 metais, jau įpusėjęs 
į septintą dešimtmetį, JAV senjo
rų tinklinio komandoje, kuri 
Thrptautinėse senjorų varžybose 
Bermudoje laimėjo aukso medalį. 

Ilgą laiką buvo ŠALFASS at
stovu Bostone, prisidėjo prie lie
tuvių sporto šventės organizavi
mo 1990 metais Bostone. Su 
"Grandies" sporto klubu, kaip 
tinklinio treneris, dalyvavo IV 
Pasaulio lietuvių žaidyoėse 1991 
m.Vilniuje. 'Il"eniravo Edis ir savo 
sūnus Juozą ir Edį bei dukrą 
Dianą, kurie visi žaidė, o Diana 
ir Edis vis dar žaidžia įvairiose 
lietuvių bei amerikiečių ar uni
versiteto tinklinio komandose. 
Vasaromis suorganizuodavo lie
tuvių vasarotojų tinklinio žaidy
nes pas pranciškonus Kenne
buokporte, ME, arba St. Peters
burge, FL. O jis pats dar mėgo 
žaisti ir lauko bei stalo tenisą. 

Į mūsų Eichstaetto gimnazi
jos IV laidos 50 metų jubiliejų 
Cikagoje 1999 metais Edis neat
važiavo, nes nekaip jautėsi - jį 

nugalėjusi liga jau buvo prasidė
jusi. 

Nukelta i 15-tą psl. 



DIĖMESIO 
IŠEIVUOS DAILININKAMS! 
SKELBIAMAS DAILĖS KŪRINIŲ KONKURSAS 
Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas ), 

Lietuvos dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Buqrys) ir 
Lietuvių dailės muziejus, PLC, Lemonte (dir. D. Slenienė) 

RENGIA DAILININKŲ - Miko J. Šileikio (1893-1987) 
ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų 

UŽ DAILĖS KŪRINIUS KONKURSĄ 

tema "Išeivijos kelias" 
Jame gali dalyvauti viso pasaulio lietuviai dailininkai, ne 

mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys užsienyje. Trys 
dail. M. Šileikio premijos skiriamos už tapybos ir skulptūros dar
bus ir trys T. Petraičio premijos už akvarelės ir grafikos darbus. 
Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas vyks 
2006 m. lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Darbus (1-3) ir nuotraukas būsimam katalogui siųsti 
iki rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 

14911127th Street, Lemont, IL 60439. 

Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034 
PREMUOS YRA ŠIOS: 

A.) Miko J. Šileikio už tapybos ar skulptūros darbus 
Pirma premija - penkių šimtų JAV dolerių ($500) 
Antra premija - trijų šimtų JAV dolerių ($300) 
Trečia premija - dviejų šimtų JAV dolerių ($200) 

B.) Tuofilio Petraičio už akvarelės ar grafikos darbus: 
Pirma premija - penkių šimtų JAV dolerių ($500) 
Antra premija - trijų šimtų JAV dolerių ($300) 
Trečia premija - dviejų šimtų JAV dolerių ($200) 

TORONTO KULTŪRINIO MENO 
IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

v 

"A T Z A L Y N A S" 
skelbia 

NAUJŲ NARIŲ REGISTRACIJĄ! 

VAIKAI: 8-12 ir JAUNIAI: 13 -16 metų amžiaus 

rugsėjo 7 d. ir 14 d., 6 v.v. 

STUDENTAI: rugsėjo mėn.10 d. ir 17 d., 6 v.v. 

VYRESNIEJI: rugsėjo mėn. 4 d. ir 11 d., 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

www.Atzalynas.ca 

Retro šokių grupė 

"TARP KITKO" 
KVIEČIA VISUS NORINČIUS 

ir sugebančius šokti, vaidinti ir dainuoti. 
REG ISTRACI IA: 

rugsėjo 7 d. ir 14 d., 7 v. v. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

www.Atzalynas.ca 

Kadaise buvome ... 
Atkelta iš 14-to psl. 

Nebuvo ten ir Antano Saba
lio, nors visi dvylika dar buvome 
gyvi. Dabar belikome tik dešimt. 
Kiek atsimenu, tai tik Antanas ir 
Edis mūsų klasėje turėjo stipriai 
prigijusias pravardes: Antanas, 
tada ilgas ir plonas, tapo Don 
Kichotu, o Edis, tada mažas ir 
smulkus, buvo Sanča Panča. Da
bar jie abu turbūt susitiko Anapus. 

Edis Auštras iš šio pasaulio 
iškeliavo šių metų birželio l die
ną. Nuliūdime paliko žmoną Va
lę (Montvilaitę), su kuria laimin
gi išgyveno 51 metus, sūnų Joe 

su žmona Ann, dukrą Dianą su 
vyru Russ MacDonald ir vaikai
čius - Russell ir Geoffrey, kitą 
sūnų Edį su žmona Vita (Spake
vičiūte) ir vaikaites - Eleną ir 
Kristą, brolius Alių ir Paulių bei 
seserį Ireną (Žemaitienę) su šei
momis. 

Mes, jo bendraklasiai, kartu 
liūdime ir prisimename Edį kaip 
draugišką, paslaugų, mėgstantį 
gimnazistiškus pokštus klasės 
draugą, kuris vienintelis iš mūsų 
tapo rimtu, daug pasiekusiu ir 
geru sportininku. Užuojauta visai 
didelei jo šeimynai nuo mūsų li
kusių dešimties bendraklasių. 
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Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
yra žodžiai šventi sudėti . 

MEILE+GERUMAS+DOSNUMAS 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd ., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca; el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

Bendruomenės pasididžiavimas 

Nuotraukoje "Labdaros" slaugos namų vadybos grupė: (viduryje sėdi) administratorė Vida Naruševi
čiūtė-Proctor, (stovi iš kairės) aplinkos ir pastato priežiūros vedėjas Vladas Sinila, mitybos vedėja Ta
mara Szczepanska, raštinės vedėja Angelė Ambrozaitienė, programų gyventojams vedėja Ljiljana Gav
rilovič, ryšių su bendruomene koordinatorė Virginija Ruškienė, socialinis darbuotojas ir savanorių ko
ordinatorius Ričardas Liškauskas; nuotraukoje nėra sveikatos priežiūros direktorės Beatos Malizijos 

Lietuvių slaugos namai "Lab
dara" visai neseniai atšventė sa
vo ketverių metų gyvavimo su
kaktį. Tai pirmieji lietuviški slau
gos namai Kanadoje. Gražus sta
tinys, vienoje jungtyje su Prisikė
limo parapijos šventove bei Prisi
kėlimo kredito kooperatyvu. 
Slaugos namų viduje erdvu, vis
kas išpuošta lietuviškais moty
vais, primenančiais gyventojams 
Lietuvą, jų gimtuosius namus. 
Kiekvienam mūsų bendruome
nės nariui džiugu turint tokius 
gražius slaugos namus. Todėl ne 
nuostabu, kad apie juos kalbama, 
rašoma, ir bendruomenė kaip ga
lėdama rūpinast jog jie būtų kuo 
lietuviškesni. Siandien čia yra 
mūsų seneliai, tėvai, rytoj atsivers 
durys dar kitiems lietuviams, 
kuriems taip pat bus reikalinga 
nuolatinė, aukštai kvalifikuota 
medikų priežiūra. 

Nenumatyti likimo keliai, ir 
kaip jie susikryžiuoja bei suarti
na žmones, yra didžiausias ste
buklas. Taip jie suveda ir mūsų 
gyventojus, kurie čia, slaugos na
muose, tampa artimiausiais žmo
nėmis. Jiems čia padeda gausus 
būrys darbuotojų, kurie jaučia 
atsakingumą ir sergsti, kad gy
ventojai būtų ne tik sotūs, gerai 
prižiūrėti, kuo geresnės sveika
tos, bet jaustųsi čia kaip namie. 

Didžiulis džiaugsmas jiems, tai 
mūsų savanoriai. Jie verti daugy
bės padėkos žodžių. Jų pasiau
kojimą, meilę slaugos namų gy
ventojams lydi lietuviška daina, 
kurią jie kartu užtraukia kiekvie
ną trečiadienį. 

Siekiant išlaikyti lietuvišku
mo dvasią, vis labiau į lietuvių 
slaugos n~.mus kviečiami dirbti 
lietuviai. Stai visai neseniai ad
ministratorės pareigas perėmė 
Vida Naruševičiūtė-Proctor, kuri 
neseniai įsigijo OANHSS (Onta
rio ne pelno siekiančių slaugos 
namų ir paslaugų seneliams 
bendrovė) administratorės pažy
mėjimą. Naujoji lietuvių slaugos 
namų administratorė ne tik daug 
metų dirbo administravimo dar
bą ilgalaikės priežiūros sistemo
je, bet turi ir vertingą gailestingo
sios seselės patirtį. V. Proctor 
pradėjo darbą čia kaip administ
ratorės padėjėja praėjusių metų 
gruodžio mėnesį. Vidos svarbiau
sias darbo uždavinys nuolat rū
pintis gyventojų aukštai kvalifi
kuota medikų priežiūra, taip pat 
gerinti gyventojų buitį, sukuriant 
jiems kuo šiltesnę namų aplinką. 

Taip pat slaugos namų dar
buotojų gretas papildė Virginija 
Ruškienė, kuri dirba Ryšių su 
bendruomene koordinatore. Vir
ginija neseniai baigė Sveikatos 

RFAM~ 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependently Owned and Operated „" ... ...., 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

apsaugos vadybos programą 
Ryerson universitete. Ji išvystys 
glaudesnius "Labdaros" ryšius su 
lietuvių bendruomene, sieks di
desnio bendruomenės dėmesio 
savo etninių slaugos namų porei
kiams. Lietuvių bendruomenės 
laisvanoriškos aukos bei jų gera 
valia testamentuose padės "Lab
darai" išspręsti ne vieną prob
lemą. 

Prieš ketverius metus pa
siektas bene reikšmingiausias vi
sos lietuvių bendruomenės tiks
las - turėti savo slaugos namus. 
Visiems čia besilankantiems ma
lonu, kad šiuose namuose girdisi 
lietuviškas žodis, lietuviška mal
da bei tautinės dainos ir giesmės. 
Todėl kiekvieno mūsų bendruo
menės nario tolesnis rūpestis ir 
geranoriškumas padės išlaikyti ir 
puoselėti lietuviškumo dvasią 
"Labdaros" slaugos namuose. 

R. Virgutis 

Moving back to Lilhuania! 
Door to Door Shipping Service Provider 

20'or 40' containers 

PACKAGING, LOADING, 
INSURANCE, DOCUMENTS 

Osso & Osso Export/lmport Co. 

Ken Osso 
Tel. 905-780-0290 

ossoexoortl@svmoatico.ca 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-51 61 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Rugpjūčio 21, pirmadienį, 
mirė a.a. Dana (Donata) Petro
nienė, 80 m. amžiaus, ilgametė 
mūsų parapijos choro ir Katali
kių moterų draugijos narė. Jos 
palaikai bus deginami. Laidotu
vių Mišios bus aukojamos rugpjū
čio 29, antradienį, 11 v.r. Lietu
vos kankinių šventovėje. 

• Rugpjūčio 24, ketvirtadie
nį, iš Delhi Sv.Kazimiero švento
vės Šv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Petras Janulis, 90 
m. amžiaus. 

• Rugpjūčio 25, penktadie
nį, Delhi kapinėse palaidota a.a. 
Ona Vėžauskienė, 81 m. am
žiaus, žmona mūsų ilgamečio ea
rapijiečio ir buvusio Delhi Sv. 
Kazimiero parapijos valdybos na
rio Prano Vėžausko. 

• Rugsėjo 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir 5 v.p.p., o po Mišių - Šven
toji valanda prie išstatyto Šven
čiausioįo. 

• Zodis tarp mūsų knygelių 
rugsėjo-spalio laidą platina A. 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Parapijos choras pirmajai 
savo repeticijai po vasaros atos
togų renkasi rugsėjo 10, sekma
dienį, 10 v.r. ir tą dieną jau giedos 
11 v.r. Mišiose. 

• Lietuvos kankinių šventė -
mūsų parapijos atlaidai - šiais 
metais bus rugsėjo 24, sekmadie
nį. Iškilmės prasidės 3 v.p.p. ei
sena su Švenčiausiuoju iš švento
vės į kapinių koplyčią. Ten bus 
palaiminimas Švenčiausiuoju, ir 
vėl grįžtama į šventovę. Švento
vėje bus Mišios, o po Mišių - 5 
v.p.p. iškilmingos vaišės Anapilio 
salėje. Prašome tą sekmadienį 
jau dabar pasižymėti ir paskirti 
parapijos šventei. 

• Mišios sekmadienį, rugsė
jo 3: 9.30 už a.a. Bronių Liškaus
ką; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje rug
sėjo 3, sekmadienį, 10.30 v.r.už 
a.a. Justiną Hiršą; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje rugsėjo 2, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą ir 
Mariją Svilus. 

i AUKOS i 
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

$500 aukojo B. J acka. 
Anapilio lietuvių sodybos 

korporacijai (Anapilis Christian 
Community Centre) N.N. paau
kojo 10,000 dol. Nuoširdžiausia 
padėka. 

Kovai su vėžiu sergantiems 
vaikučiams aukojo: Agutė Tiš
kuvienė iš Čikagos $50; a.a. sesu
tės Bronės Žvirblienės, mirusios 
Lietuvoje, atminimui Zosė Au
gaitienė aukojo $50; a.a. Mato 
Romeikos atminimui žmona Bi
rutė Romeikienė - $100. BV.MP 

A.a. Danai Petronienei iške
liavus amžinybėn, užjausdama 
jos vyrą Juozą, dukrą Rūtą, sūnus 
- Ričardą, Robertą, Raimundą ir 
Mykolą, Sigita Aušrotienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $25. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šis penktadienis ir šešta

dienis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
penktadienį 7 v.v. vyksta Mišios, o 
po Mišių adoracija ir palaimini
mas su Švenčiausiu. Pirmą mėne
sio šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai 10.30 v.r. renkasi 
Rožinio kalbėjimui ir Mišiom. 

• Rugpjūčio 25 d. palaidotas 
a.a. Stasys Kalytis, 89 m. Vokie
tijoj paliko dukterėčią Juliją Vyš
niauskaitę-Barone ir kitus gimi
nes Lietuvoje. Yra mirus a.a. 
Bronė Žvirblienė, Zosės Augai
tienės sesuo. Lietuvoje mirė a.a. 
Marija Sinkevičienė, Marijos Ta
mulaitienės brolienė ir a.a. Ri
čardas Budvytis, Antano Bum
bulio giminaitis. Bramptone mirė 
a.a. Vytas (Juozas) Bačėnas, 53 
m., Rūtos Rusinienės pusbrolis. 

• Vasaros atostogoms pasi
baigus, parapijos jaunimo choras 
pradeda repeticijas rugsėjo 10 d., 
po 10.45 v.r. Mišių, o pirmas gie
dojimas rugsėjo 24 d. per 10.45 
v.r. Mišias. "Retkartinis" parapi
jos choras repetuos rugsėjo 17 
d., 9.30 v.r. ir po repeticijos gie
dos per 10.45 v.r. Mišias. Toronto 
lietuvių choras "Volungė" pra
dės repeticijas rugsėjo 8 d. ir gie
dos rugsėjo 10 d. per 10.45 v.r. 
Mišias. Visiems chorams vado
vauja D. Viskontienė, o jai tal
kina D. Radtke. Visi chorai re
petuoja parapijos muzikos kam
baryje. 

• Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja Gražina Laurinaitytė 
ir Gitana Judvytytė, po vasaros 
pertraukos rugsėjį vėl pradeda 
veikti pirmą ir trečią mėnesio sek
madienį nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 

• Kiekvieną sekmadienį pa
rapijos kavinėj, kuriai vadovauja 
Gražina Valintienė, yra gamina
mi lietuviški valgiai ir veikia iš 
Lietuvos importuotų maisto pro
duktų kioskas. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 3: 8 v.r. už a.a.Bronislavą ir 
Bronių Barcevičius ir a.a.Bronę 
Naujokaitienę; 9 v.r. už Čer
niauskų, Pranskevičių ir Brough 
šeimų mirusius; 10.45 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius, už 
a.a. Algirdą Strumilą, už a.a. Ni
jolę Racevičienę ir jos šeimos 
mirusius; 12.15 v.d. už a.a. Uršulę 
ir Julių Jurcevičius. 

A.a. Renatos Jackienės at
minimui, užjausdamos vyrą Bro
nį su šeima, Rūta, Margarita ir 
Joana Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

Iš Anapilio knygyno per 
Sigitą Aušrotienę gauta $97.30 
už parduotus pavienius Tėviškės 
žiburių numerius. 

A.a. Alfonso Savicko atmini
mui Pranė Laukienė Tėviškės ži
buriams aukoio $50. 

Toronto vyrų choras "Aras", 
vadovaujamas Lilijos Turūtai
tės, pradės repeticijas pirma
dienį, rugsėjo 18, 6.30 v.v. To
ronto Lietuvių Namuose. Kvie
čiami choristai sugrįžti ir lau
kiama naujų. Choro valdyba 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 

115 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, rugsėjo 3, 

pamaldų nebus. 
• Sekmadienį, rugsėjo 10 pa

maldos įvyks 9.30 v. ryto, kurias 
ves parapijos tarybos sekretorius 
Paulius Kravecas. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugpjūčio 27 d. svetainėje 

pietavo 100 svečių. 
• LN valdybos posėdis įvyks 

rugsėjo 27 d., 7 v.v. LN seklyčioje, 
Labdaros valdybos - rugpjūčio 
20 d., 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Pusbroliai "Aliukai" ir se
sutė koncertuos Toronto Lietuvių 
Namuose š.m. spalio 14 d. meti
niame baliuje. Bilietai platinami 
Lietuvių Namų raštinėje savaitės 
dienomis (skambinti tel. 416 532-
3511), sekmadieniais Lietuvių 
Namuose ir parapijose. Informa
ciją teikia Vytas Kulnys (tel. 416 
769-1266) ir Rūta Snowden (tel. 
905 821-0157). 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras aptar
navimas, veikia baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

a.a. Wardell atminimui $500 - A. 
McElhinney; a.a. R. Sirutienės 
atminimui $20 - L. Balsys; a.a. 
A. Kriščiūnienės atminimui $100 
- R.R. Grigai; $50 - A.P. Ski
landžiūnai, l. V. Liškauskai, E. 
Houle, J .A. DeGenova; $40 -
A.J. Vaškevičiai; $25 -A. Collins; 
$20 - D. Baziliauskas, E.J. Buk
šaičiai, G. Butkys, R.L. Kuliavai, 
D. Bonner, l. Vadauskienė, S.S. 
Zubrickai; $10 - l. Boros, R.L. 
Grybai, R. Liškauskas. Nuošir
džiai dėkojame visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu "Lab
dara", 1573 Bloor St.W., Toronto, 
ON,M6P1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vasaros atostogos jau bai

giasi. Netrukus grįšime prie kny
gų. Vaikai, gimę 2002 m., galės 
lankyti jaunesniųjų darželį - pa
mokos prasidės š.m. rugsėjo mė
nesio 16 d., 10 v.r. 

• Mokyklos pavadinimas -
"Our Lady of Peace", adresas -
70 Mattice Ave. (prie Bloor ir 
Kipling g.). 

• Mokyklos vedėja - Virgi
nija Zubrickienė, tel. 905 271-
6859. ž 

PARAMOS kredito koope
ratyvo darbo valandos "Labour 
Day" savaitgalį: rugsėjo 2, šeš
tadienį, abu skyriai dirbs įpras
tomis valandomis; rugsėjo 4, 
pirmadienį, nedirbs. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvas "Labour Day" savaitgalį 
- rugsėjo 2, šeštadienį, ir rugsėjo 
3, sekmadienį, dirbs įprastomis 
darbo valandomis; rugsėjo 4, pir
madienį, bus uždarvtas. 

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

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje rugpjūčio 27 d., 11 val. paskutiniąsias 
atsisveikinimo Mišias koncelebravo klebonas kun. V. Gedvainis, 
kun. dr. F. Jucevičius ir kun. P. Mališka. (Pastarasis darbuojasi Bra
zilijoje ir yra atvykęs aplankyti tėvų bei artimųjų). Per Mišias gie
dojo atsisveikinimui susirinkęs parapijos choras. Klebonas jaut
riais žodžiais atsisveikino su parapijiečiais. Po Mišių į salę suėjo 
gausus būrys parapijiečių ir svečių, napabūgusių smarkaus lietaus 
ir šalto vėjo, norėjusių paskutinį kartą pabūti su taip greit žmonių 
pamiltu kunigu. Visus pasveikino komiteto narys A. Urbonas. Su 
klebonu atsisveikino komiteto vardu D. Vasiliauskienė, choro var
du - A. Morkūnienė ir A. Mickus, KLK moterų dr-jos vardu D. 
Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės vardu - pirm. A. Staške
vičius, "Rūtos" klubo, šaulių kuopos ir savo vardu - A. Žiūkas. 
Klebonas visiems padėkojo ir rimtai, ir su humoru. Klebonui pa
laiminus stalą, visi vaišinosi, šnekučiavo ir svarstė, ką ateitis atneš 
Aušros Vartų parapijai? Šias puikias atsisveikinimo vaišes suruošė 
Janina Blauzdžiūnienė, o pyragų prikepė darbščios parapijos mo
terys. 

Tarptautiniame filmų festivalyje Montrealyje lietuviai daly
vauja su filmu Anastasia. Filmas yra apie du rusakalbius brolius, 
kurie nenori grįžti Rusijon ir, nesutikdami su naująja Lietuvos 
valdžia, pagrobia automobiliuką su keleiviais ir reikalauja milijono 
dolerių išpirkimo. Anastazija, viena iš įkaitų, užtaria brolius. 
Režisierius latvis Maris Martisons, scenarijus M. Martisons ir 
Raimundo Paškevičiaus, fotografas - Rytis Kurkulis, redaktoriai -
Jolanta Vilkaitė ir Egidijus Lencickas. Vaidina Martis Vilsons, 
Andris Makovskis, Valda Bickutė, Liubomiras Laucevičius, Kostas 
Smoriginas, Arūnas Sakalauskas ir Donatas Banionis. Filmas ro
domas rugpjūčio 29, 30 ir 31 dienomis "Cinema Quartier Latin 
13", lietuvių ir rusų kalbomis. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Amerikiečiai Antanas Sniečkus ir Raymond Shedlow iš Texas 

valstijos aplankė Šv. Kazimiero parapiją rugpjūčio 20 d. Jau 50 
metų prabėgo nuo Antano paskutinio apsilankymo mūsų parapi
joje. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio komitetas dėkoja Albinai 
Rašytinienei su šeima už auką, surinktą a.a. Kazimiero Rašytinio 
metinių proga rugpjūčio 27 d. Tuip pat ačiū montrealiečiams ir bu
vusiems parapijiečiams, gyvenantiems kitur, už nuotraukas ir/ar 
aukas -A. Reksčiui (Toronto), A. Vaupšui (Britų Kolumbija), L. 
Wright (Naperville, IL). Komitetas vis ieško nuotraukų ir buvusių 
parapijiečių. 

"Auksinis ratelis" pradės naują veiklos sezoną ketvirtadienį, 
rugsėjo 14. Pirmininkė Helen Kurylienė kviečia visus pensininkus 
atsilankyti. V.L. 

Rugpjūčio 13 d. Montrealio Šv. Kazimiero parapijiečiai atsisveiki
no su Stefanija Šukiene (sėdi), kuri išvyksta gyventi į Lietuvą. 
Marti Nijolė Sukienė stovi už jos, šalia - klebonas kun. A. Volskis 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E , SUITE 555, MONTR EAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

IŠSINUOMOČIAU garažą. 
Skambinti tel. 416 827-3807. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Danius 
Lelis: 647-519-2299 (nešioj.). 

FAX: (514) 766-1349 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 


