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Svietimo klausimu 
Mokslo metams prasidedant, žvelgiant į plačiašakę ir visą 

šalį aprėpiančią Lietuvos švietimo sistemą, visaip besvarstant 
jos reformavimus, lyg tyčia gana garsiai nuskamba ironija: 
aukštuosius mokslus baigę ir darbo negavę vyksta į užsienius 
braškių skinti. 

A IŠKU - tai labai sutirštintas vaizdinys. Tačiau daug 
tiesos pasakantis ir įdomiai retesnis, kai tuo pačiu me
tu reikia ir džiaugtis, ir liūdėti. Džiaugsmą kelia diplo

mas, o braškių skynimas - liūdesį. Lietuva, kurioje prieš 
pusantro šimto metų nebuvo "anei rašto, anei druko", šian
dien gali pasidžiaugti ir pasididžiuoti šviesuolių gausa, net 
pertekliumi, jeigu iš viso šitokią padėtį drįstume taip apibū
dinti. Kas bebūtų, vis dėlto akivaizdžiai kažkas kryžiuojasi. 
Kai mokslus baigusiems nėra galimybės įsidarbinti savame 
krašte ir įgyti diplomai nepadeda dirbti išmoktoj specialybėj, 
reikalai darosi ne tik sudėtingi, bet ir pavojingi, galintys iš vi
so keisti pažiūrą į mokslą ir švietimą. Paprastai dauguma mo
kosi, kad turėtų iš to naudos, o tuo pačiu ir kitiems padėtų. 
Tai praktiškoji pusė, su kuria turėtų skaitytis kiekviena šalis, 
savo mokslo židiniuose ruošianti tokius šviesuolius. Žinoma, 
pasitaiko išimčių, kai į mokslo siekius žiūrima kaip į asmeninę 
apšvietą, ir įgytos žinios beveik nerišamos su įsidarbinimu. 
Bet tokių nedaug. Nesmagu klausytis teiginių, kad Lietuvoje 
per daug aukštojo mokslo institucijų, kad mokslo lygis ne 
visose jose patenkinamas, kad per daug humanitarų ir per 
mažai gerų specialistų šių laikų poreikiams. Taipgi ryšku, kad 
per gausi pasiūla ir per maža paklausa. Tie dalykai nesuderin
ti ir nederinami. Todėl ir tas diplomuotų žmonių braškių 
skynimas atsiranda kaip būtinybė, nes gyvenimui pasiruošu
siam jaunam žmogui juk reikia kaip nors verstis. Tikėtina, 
kad tas reiškinys ne ilgaamžis. Lietuvai stiprėjant silpnės ir 
čia minimos problemos. 

P radėta žvilgsniu į Lietuvą. Dabar pažiūrėkim kas arčiau. 
Lietuviškieji mokslo metai prasideda ir čia, toli nuo 
Lietuvos - visur, kur tik atsiranda idealistų savanorių 

lietuvių šeimų vaikus mokyti lituanistikos, kad negausus 
išeivijos prieaugis neišsilakstytų savais keliais greičiau negu 
manoma. Mokyklų, mokyklėlių, įvairių kursų būdu čia sten
giamasi vaikams perduoti nors truputį žinių apie Lietuvą, jos 
kalb~ istoriją, geografiją, jos papročius, tautodailę, tautosa
ką„. Salia žinių į o tai labai svarbu) mokiniams sudaromos 
sąlygos suartėti. Svietimo vadovai-vės labai stengiasi, kad visa 
tai neštų naudos, nes jeigu jos nebūtų, kam tada tas vargas ir 
pasiaukojimas. Ačiū Dievui, nauda regima. Lituanistinių mo
kyklų abiturientai, jei ir ne visi tuoj pat, pasiruošimą lietuviais 
būti įrodo savo veikla ar net viešu pasireklamavimu "kiss me, 
l am Lithuanian" „.Kai kam tai juokinga, kai kam tokie užra
šai ant marškinėlių nepatinka. Tačiau jei trylikametis šitaip 
save reklamuoja, turi šį tą reikšti. Kaip kitaip išlaikysi lietu
vybę, jei pats nesijausi esąs lietuvis ir bijosi tokiu pasirodyti. 
Nėra abejonės, kad lietuviškoji jausena jaunime formuojasi 
lietuviškose mokyklose, šeimose, organizacijose. Lituanistines 
mokyklas baigusiųjų diplomai įsigyjami taipgi lietuviško įsi
darbinimo tikslams, tampa tam tikru paskatinimu, padrąsini
mu jungtis į lietuvišką veiklą, kuri yra šakota ir _,savaip įdomi, 
toli pralenkianti bet kokį jaunuolišką "hobby". Stai buvę mo
kyklų auklėtiniai tampa tų pačių mokyklų mokytojais, buvę 
organizacijų nariai - vadovais, lietuviškų šeimų vaikai - tokių 
pat šeimų tėvais. Esame šito naudingo proceso gyvi liudi
ninkai, kurie gal ir pranašaudami nesuklystų - lietuviško 
gyvenimo pabaigos nematyti. Tai ko daugiau? Žinoma, yra 
taisytinų dalykų. Bet kur jų nėra? Svarbu laiku pastebėti, kas 
taisytina ir dėl pastabų nepykti. Džiugu, kad didėjant išeivijai, 
steigiasi daugiau mokyklėlių, kad atsiranda pasišventusių 
savanorių jose dirbti, kad naujieji ateiviai jungiasi į seniai 
pradėtą darbą. Č.S. 
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Vėl gyvenu Tėvynėje 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Lietuva, kokią mes norime 
matyti 

Prieš skrendant Lietuvon 
teko matyti amerikiečių žurna
listinį kratinį. Sugauti Centri
nės Amerikos-Gvatemalos ir 
Honduro nelegalūs imigrantai 
grąžinami į jų tėvynes, kartu 
skrenda ir Amerikos žurnalis
tai. Parodo į kur jie sugrįžo: 
mažyčiai nameliai, man įėjus 
atsimuštų į lubas mano galva. 
Mažoje krosnelėje rūksta pu
siau žalios šakos, verda mažas 
puodas - maistas keturiems 
imigranto vaikams ir žmonai. 
Iki šiol jiems tėvas siųsdavo 
pašto perlaidas iš Amerikos ir 
taip išlaikė savo nemažą šeimą. 

Prieš 50 metų skraidžiau 
Centrinėje Amerikoje ir stebė
jau gyventojų nepaprastą skur
dą. Atrodo, kad po 50 metų nie
kas nepasikeitė. 

Norėčiau, kad šį filmą pa
matytų nuolat besiskundžiantys 

dabartinės Lietuvos gyventojai. 
Rūkstu gražiais Lietuvos 

plentais. Pirmiausia Raseinių 
rajonas. Nors vietinio komunis
to įsakymu gražūs Raseinių ra
jono ūkiai sunaikinti, bet rajo
nas puikiai atsigauna vėl. Gra
žūs pastatai ir laukai. Jurbarko 
rajono pastatų beveik nepalie
tė. Visoje Lietuvoje, net ir Su
valkijoje, nerasi tokių gražių 
ūkių su aukštais namais, laukų 
grožis neaprašomas. Žali ir pa
auksuoti laukai tęsiasi iki hori
zonto. Prie kiekvieno ūkio trak
toriai, kitos ūkio mašinos, na, ir 
automobiliai. 
v Apląnkiau Griškabūdį ir 
Sakius. Cia ūkiai truputį kuk
lesni, bet atrodo patogūs. 

Važiuoju nuo Vilniaus per 
Trakus-Stakliškes-Nemunaitį ir 
Aukštadvarį, partizanų uoliai 
gintą žemę. Dzūkų namai gero
kai mažesni, negu žemaičių, bet 
visi ūkiai atrodo švarūs. Laukai 
labai gražūs ir beveik nepaliesti 
sausros. 

Palyginus Centrinę Ame
riką, Lietuva arčiau Amerikos. 

Dalyvaudamas Mėnesio 
13-tos atlaiduose Šiluvoje, jau
čiau, kad Lietuva dar nenusmu
kusi bedievių bedugnėn, žvel
giant į likusias Europos valsty
bes. Šimtai vyresniųjų ir jauni
mo stovėjo eilėse prie klausyk
lų. Būrys kunigų ir net 3 vysku
pai klausė išpažinčių. Publika 
šventovėje netilpo. Mano gimi
nės parūpino man sėdimą vietą, 
bet ją užleidau moteriškei. Pats 
atsistojau lauke. 

Kaip neaplankyti koply
čios! Buvau sujaudintas, maty
damas būrį abiejų lyčių jaunimo 
einant keliais apie altorių. 

Savo parapijos - Juodaičių 
Marijos Škaplierinės atlaiduo
se stebėjau būrį jaunimo, apsi
rengusio tautiniais drabužiais 
nešant ir lydint bažnytines vė
liavas. 

Nukeltai 4-tą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Kaišiadorių vyskupija 80-

ties metų sukaktį šventė rug
pjūčio 2-6 d.d„ Vyskupiją 1926 
m. įsteigė popiežius Pijus XI 
bule Lituanorum gente, kartu 
įsteigdamas Lietuvos bažnyti
nę provinciją su šešiomis vys
kupijomis ir metropolijos 
centru Kaune. Kaišiadorių 
vyskupijos 80-čiui skirti rengi
niai prasidėjo rugpjūčio 2 d. 
muzikos ir atminimo vakarais, 
kurie vyko de~anato trijose 
parapijose - Ziežmariuose, 
Zasliuose ir Kaišiadorių ka
tedroje. Koncertavo iškilūs 
Lietuvos muzikai, taip pat su
rengti literatūriniai skaitymai. 
80-mečio proga rugpjūčio 5 d. 
Guronių kaime, kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus tėviš
kėje buvo pašventintos ketu
rios Rožinio slėpinių kelio 
koplytėlės su freskomis, vaiz
duojančiomis biblines Kristaus 
kryžiaus kelio scenas bei Lie
tuvos katalikų gyvenimo isto
rinius įvykius. Tą dieną Kai
šiadoryse buvo pristatytas lei
dinys Kaišiadorių vyskupija ir 
jos sakralinis paveldas, pareng
tas Lietuvos kultūros paveldo 
centro. Rugpjūčio 6 d. švęsti 
Katedros titulo - Kristaus At
simainymo - atlaidai. Mišias 
aukojo Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis, Lietuvos 
vyskupų konferencijos genera
linis sekretorius mons. Ginta
ras Grušas, kiti kunigai. Iškil
mės baigtos agape. Liepos 30 
d. - rugpjūčio 5 d. vyskupijos 
jubiliejaus proga surengtas pi
ligriminis žygis dviračiais. Iš 
viso 50 dviratininkų iš Molėtų 
keliavo per Širvintas į Kaišia
doris, pakelėje aplankydami 
vietos parapijų šventoves. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio atlaidai prasidėjo Ma
rijampolės bazilikoje liepos 9 
d. Vyko padėkos už pal. Jurgio 
užtarimu gautas malones pa
maldos. Liepos 10 d. Mari
jampolės bazilikoje melstasi 
už kenčiančius nuo įvairių pri
klausomybių žmones ir jų arti
muosius. Trečiąją atlaidų die
ną baziliką aplankė apie 300 
maldininkų iš Varmijos arki
vyskupijos, pėsčiomis keliau
jančių į Vilniaus Aušros Vartų 
šventovę. Liepos 12 d. baziliką 
<!Plankė Vilkaviškio vyskupijos 
Sakių dekanato maldininkai ir 
dvasininkai. Mišioms vadova
vo vyksupas ordinaras Riman
tas Norvila. Penktąją atlaidų 
dieną melstasi už ligonius ir 

neįgaliuosius. Dalyvavo iš No
vosibirsko atvykę piligrimai. 
Liepos 14 d. tikintieji meldė 
parapijų dvasinio atsinaujini
mo, o liepos 15 d. jaunimas po 
visos nakties Švč. Sakramento 
adoracijos, nužygiavo į bazili
ką dalyvauti pamaldose už jau
nimą ir pedagogus. Liepos 16 
d. įvyko pagrindinės atlaidų 
iškilmės, Mišios, kurioms va
dovavo Telšių vyskupas Jonas 
Boruta, SJ. 

Kryžių kalno atlaidai vy
ko paskutinį liepos sekmadie
nį, pradedant žygiu nuo Šiau
lių katedros į Kryžių kalną. Ti
kinčiuosius vedė Šiaulių vys
kupas Eugenijus Bartulis ir 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, SJ. 
Mišioms vadovavo arkivysk. 
Tamkevičius, koncelebruojant 
apaštališkajam nuncijui arkiv. 
Peter Stephan Zurbriggen, 
vysk. E. Bartuliui, vysk. Ri
mantui Norvilai, Kaišiadorių 
vysk. Juozapui Matulaičiui. 
Giedojo Šiaulių Šv. Jurgio 
šventovės choras. 

Olandijos organizacijos 
"Tikintieji prieš prekybą mo
terimis" atstovai birželio 6 d. 
Lietuvos Caritas kvietimu 
Kaune susitiko su katalikiškų 
institucijų ir miesto socialinių 
įstaigų darbuotojais. Jų vizito 
tikslas buvo susipažinti su Lie
tuvos Caritas nuo 2001 m. vyk
domu projektu "Pagalba pros
titucijos ir prekybos moteri
mis aukoms". Projekto koor
dinatorė Kristina Miškinienė 
apibūdino projekto pradžią ir 
dabartinius darbus. Svečiai iš 
Olandijos pasidalino savo dar
bo patirtimi šalyje, kur prosti
tucija yra legali, ir todėl atrasti 
prievartos aukų b~i joms pa
dėti nėra lengva. Zinant, kad 
95% prostitucijos problemos 
sudaro vartotojai, stengiamasi 
paveikti vyrų mąstyseną, nu
bausti verslo organizatorius. 

Kaišiadorių vyskupijos 
parapijų jaunimui - Mišių pa
tarnautojams ir adoruotojams 
liepos 1-5 d.d. Varkalių k. vyko 
stovykla "Tarnystė - draugys
tė?!". Stovyklavo 25 atstovai iš 
devynių parapijų. Antrąją sto
vyklos dieną stovyklautojai da
lyvavo piligriminiame žygyje, 
ėjo apie 10 km pėsčiomis į Už
uguosčio šventovę švęsti atlai
dų. Stovykloje jaunimas spor
tavo, išleido laikraštį, dalijosi 
tikėjimo patirtimi. 

''Mano darbai Lietuvai Tėvynei ... '' 
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ 

Jūs žinojot, kad mirtis jums gresia, 
Prieš vergiją nuožmią kildami, 
Bet būrys po būrio žūdami, 
Tęsiat kovą mirtiną ir drąsią. 

Bronius Krivickas 

Liepos 2-ąją padavimais ir 
poringėm apipintom Dainavos 
šalelėje, garsioje Liškiavoje, 
gražumu spindinčioje švento
vėje gausiai susirinkę dzūkų 
krašto žmonės meldėsi už prieš 
60 metų žuvusį partizanų vadą 
Juozą Vitkų-Kazimieraitį. 

Prieš altorių išsirikiavo 
miško broliai, visagalio laiko si
dabru dažytomis galvomis, su
sirinko artimieji, ryšininkai, 
bendraminčiai. O jie - ginkluo
to pasipriešinimo raudonajai 
okupacijai dalyviai karinėmis 
uniformomis, tvirtai laikydami 
vėliavas, stovėjo pasitempę, 
orūs. 

Šv. Mišias aukojo ir už ko
votojų vadą meldėsi jo vaikaitis, 
iš Kauno atvykęs kunigas Gin
taras Vitkus. Kovotojams už 
laisvę, labai mylėjusiam Tėvynę 
savo seneliui Juozui Vitkui bu
vo skirtas labai gražus pamoks
las. Kunigas priminė, kad lais
vės gynėjų gretose, kaip ir jo 
senelis, buvo davusiųjų dvi prie
saikas: prieš šventą altorių pa
sirinktajai gyvenimo draugei ir 
Tėvynei. Daugeliui svarbesnė 
buvo antroji. 

Pirmoji partizanų vado 60-
ųj ų žūties metinių minėjimo 
dalis - šv. Mišios - baigėsi Lie
tuvos valstybės himnu. Po šv. 
Mišių minėjimo dalyviai Dzū
kijos keleliais vyko į netoli Liš
kiavos esantį, prieš kelis de
šimtmečius glaudusį ir saugoju
sį nuo n).ložmaus okupanto par
tizaną Zaliamiškio mišką, did
vyrio žūties vietą. 

Netoli šlamančių ąžuolų, 
girdėjusių ir menančių žaliukų 
godas, lankytojas Kazimierai
čiui istorinę atminimą saugoju
siame paminkle turi galimybę 
perskaityti vado mintį: "Mano 
darbai Lietuvai Tėvynei maži
nant neteisybes ir skriaudas". 
Pulkininkas leitenantas Juozas 
Vitkus-Kazimierai tis. 

Čia, Žaliamiškyje, buvusio
je žeminėje, 1946 m. teko gy
venti, dirbti Lietuvos kariuo
menės pulkininkui leitenantui, 

Dzūkų rinktinės steigėjui, pir
mosios Pietų Lietuvos srities 
partizanų vadui J. Vitkui. 

Turininga ir plati renginio 
vedėjos Lilijos Zukauskienės 
programa: artimųjų kalbos, pri
siminimai, partizanų dainos, 
poezijos skaitymas, gaili dzūkiš
ka motulės rauda žuvus sūne
liui. Giliu, tyliu susikaupimu 
susirinkusieji pagerbė vado at
minimą. Nuaidėjo Lietuvai ir 
partizanams skirti salvių garsai, 
sudrebinę Žaliamiškį, susirin
kusiųjų širdis. 

"Dainavos" apygardos par
tizanų vadas Kazimieras Savi
čius papasakojo gausiai miniai 
apie J. Vitkų, jo gyvenimą, veik
lą. Jis gimęs 1901 metų gruo
džiolO dieną Ketūnų kaime, 
Skuodo valsčiuje, Mažeikių ap
skrityje. Likimas lėmė gimti 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės gynėju. 1920 metais su 
bermontininkais ir lenkais ko
vojo Širvintų-Giedraičių fronte. 
Tarnavo 4-ajame pėstininkų 
pulke. 1929-1934 metais studi
javo Briuselio karo akademijo
je. 1938-aisiais jam suteiktas 
pulkininko leitenanto laipsnis, 
apdovanotas Lietuvos nepri
klausomybės medaliu, Gedimi
no ordinu. Karo pradžioje pasi
traukė iš Raudonosios armijos. 
Vokiečių okupacijos metais dir
bo inžinieriumi, buvo Lietuvių 
fronto Vilniaus štabo narys. 
1945 m. pradėjo partizaninį gy
venimą Dzūkijos miškuose. Su
darė Dzūkų grupės štabą, pa-

rengė pirmuosius direktyvinius 
dokumentus, steigė organizaci
nes struktūras, suformavo Mer
kio rinktinę, įsteigė A apygar
dą, o 1946-ųjų balandį su "Tau
ro" apygardos vadu suformavo 
vieningą partizanų sritį ir buvo 
išrinktas Lietuvos partizanų sri
ties vadu. Jis pasirašė Lietuvos 
partizanų deklaraciją, skelbian
čią pagrindinius Lietuvos vals
tybingumo atkūrimo principus, 
kurių pagrindu buvo parengta 
ir paskelbta 1949 m. vykusiame 
Lietuvgs partizanų vadų susirin
kime Zemaitijoje deklaracija. 

1946 metų liepos 2 dieną 
susidūrus su NKVD kariuome
ne Žaliamiškyje, buvo sunkiai 
sužeistas ir mirė. Po mirties J. 
Vitkui-Kazimieraičiui suteiktas 
Laisvės kovotojo karžygio var
das, jis apdovanotas l laipsnio 
Laisvės kovos kryžiumi su kar
dais ir ąžuolo lapais. 1997 metų 
lapkričio 20 dieną Lietuvos pre
zidento dekretu jam suteiktas 
Vyčio kryžiaus l laipsnio ordinas. 

Minėjime kalbėjo partiza
nų vadą pažinoję žmonės. Jų 
prisiminimuose išlikusi labai 
šviesi asmenybė. 

Adolfas Ramanauskas-Va
nagas savo knygoje Daugel krito 
sūnų rašo apie J. Vitkų, su ku
riuo buvo labai geri pažįstami: 
"Kazimieraičiui žuvus, Sąjūdis 
neteko vieno iš aukščiausiųjų 
vadų, be galo atsidavusio savo 
Tėvynei. (.„) 

Nukelta į 3-čią psl. 

Paminklas partizanų vadui pik. Itn. Juozui Vitkui-Kazimieraičiui 
Ntr. autorės 

~:;-~~IĮ'!IP;: 

Minėjimo dalyviai. Priekyje pirmas iš kairės - "Dainavos" apygardos partizanų vadas Kazimieras 
Savičius 



Mokytojų vasaros kursai 

Mokyklos vedėjos (iš kairės): Audronė Elvikienė - Lemonto Maironio mokyklos vedėja, Marytė 
Newsom - PLB Švietimo tarybos atstovė ir Los Angeles Šv. Kazimiero mokyklos vedėja, Jūratė 
Dovilienė - Čikagos lit. mokyklos vedėja, Irutė Jucevičiūtė - lndianapolio mokyklos vedėja, 
Virginija Zubrickienė - Toronto Maironio mokylos vedėja, Jūra Liutkienė - Napervilio Rasos 
mokyklos vedėja 

VIRGINIJA ZUBRICKIENĖ. 
Toronto Maironio mokyklos 

vedėja 

2006 m. rugpjūčio 6-rug
pjūčio 13 d.d. prie Spyglio eže
ro Dainavos stovykloje mokėsi 
ir dirbo 123 stovyklautojai-os. 
Buvo parengtos trys progra
mos: mokytojų kursuose žinias 
gilino 30 mokytojų (iš Kanados 
- Virginija Zubrickienė ir Janet 
Kriščiūnienė), lietuvių kalbos 
mokėsi 21 suaugęs mokinys 
(vienas iš Montrealio!), žaidė 
ir poilsiavo 32 vaikai. Mokytoja 
Janet Kriščiūnienė akordeonu 
akompanavo dainavimo ir tau
tinių šokių pamokom. 

Mokytojų tobulinimosi kur
sų dalyviai išklausė 13 paskaitų, 
kurias skaitė 7 paskaitininkai: 
prof. Vytautas Černius, lekt. 
Joana Pribušauskaitė (Vilniaus 
universitetas), dr. ~ima Kašu
baitė-Binder, dr. Zivilė Gim
butaitė, Vida Bučmienė, Nijolė 
Gierteškienė, dr. Kristina Kaz
la uskienė. Pranešimą skaitė 
Napervilio Rasos lituanistinės 
mokyklos direktorė Jūra Liut
kienė. 

Mokytojų tobulinimosi 
kursuose dalyvavo 8 jau vei
kiančių mokyklų atstovai: Los 
Angeles Šv. Kazimiero, Toron
to Maironio, Lemonto Mairo
nio, Čikagos, Niujorko Mairo
nio, Detroito Žiburio, Klyvlan
do Šv. Kazimiero, Napervilio 
Rasos lituanistinės mokyklos ir 
naujos atsidarančios lituanisti
nės mokyklos Indianapolyje ve
dėja. Mokyklų atstovai pristatė 

savo mokyklas, pasidalijo savo 
džiaugsmais ir vargais, apibūdi
no patirtį, diskutavo tarpusa
vyje. 

Kursų savaitės darbai pra
sidėjo su dr. Rimos Binder pa
skaita Vaizdiniai modeliai: ko 
jie reikalauja ir kaip mes turime 
juos suprasti. Paskaitininkė su
pažindino mokytojus su dviem 
pagrindiniais mokinių tipais: 
jie skiriami pagal tai, kaip skir
tingai suvokiama erdvė. Iš Lie
tuvos atvykusi lektorė Joana 
Pribušauskaitė paskaitų ciklą 
pradėjo paskaita Komunikacinė 
mokymo kryptis: bendrieji prin
cipai. Lektorė toliau kalbėjo 
apie skaitymo mokymą, tekstų 
ir užduočių kūrimą, vaizdo ir 
garso įrašų naudojimą mokant 
kalbos. Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento dėka tu
rėjome progą pasisemti žinių iš 
paskaitininkės, mokomųjų lei
dinių autorės ir lietuvių kalbos 
mokymo metodų kitataučiams 
žinovės. Paskaitos buvo papil
domos vaizdinėmis priemonė
mis. Jos pateikta medžiaga bei 
praktiškais patarimais mokyto
jai pasinaudos grįžę į savo mo
kyklas. 

Pirmadienio vakaras buvo 
skirtas tautodailei: lietuvių kal
bos besimokantys, mokytojai ir 
vaikai mokėsi austi, dažyti mar
gučius, lipdyti, rišti verbas iš 
popieriaus. 

Antradienį po pietų dr. Ži
vilė Gimbutaitė skaitė paskaitą 
Kaip dėstyti poeziją. Remdamasi 
šiuolaikinės ir praeities poetų 

kūrybos pavyzdžiais, kalbėtoja 
nurodė, kaip nuosekliai ir įdo
miai pateikti eilėraščius, sieti 
juos su tautosaka, istorija, filo
sofija, religija, psichologija ir 
menu. Tą vakarą prie Spyglio 
ežero stovyklautojai rinkosi į 
Neptūno šventę, kurioje moky
tojai suvaidino trumpą spektak
lį Jūratė ir Kastytis. Sventė bai
gėsi linksmomis estafetėmis. 

Trečiadienį Vida Bučmienė 
savo paskaita Vaizdeliai paveiks
liukais suaugusiems priminė, 
kaip keliaujant iš klasės į klasę 
keičiasi vaikų poreikiai; kartu 
gražiai iliustruotos knygelės 
keičiamos rimtesnio turinio 
knygomis. Šį vakarą vyko ren
&inys Kalbos mokomės žaidimu. 
Zaidimai vyko nuotaikingai ir 
išradingai; besimokantys galėjo 
išbandyti savo kalbos mokėji
mą, nes žaidimų esmė buvo kal
bėti lietuviškai. 

Ketvirtadienį visi liko su
žavėti prof. Vytauto Černiaus 
vedamu pasikalbėjimu Kokias 
savybes aš vertinu savo moki
niuose? Įdomiai palygino šių 
kursų dalyvių mintis su mokyto
jų mintimis iš 1991 m. Panevė
žyje ir 2004 m. Vilniaus univer
sitete. Popiet mokytojos dr. K. 
Kazlauskienės parengtu moko
mųjų knygų pateikimu ir pa
skaita ypač sudomino mokyto
jas, dirbančias su mažaisiais. 
Vakare visi rinkosi prie didžiu
lio laužo, kur dainavo ir vai
dino. 

Nukelta į 5-tą psl. 

"Mano darbai ... " 
Lietuvos partizanui Atkelta iš 2-o psl. 

Per savo partizaninės veiklos laikotarpį jis 
įgijo meilę ir pagarbą visų partizanų ir jų vadų 
ne tik kaip aukštesnysis vadas, bet ir kaip vyres
nysis brolis. Visiems partizanams Kazimieraitis 
turėjo didžiulę įtaką dėl to, kad buvo išsižadėjęs 
asmeniškos gerovės, be galo pasišventęs Sąjūdžio 
reikalams, nepaprastai darbštus, teisingas, 
kantrus ir labai religingas žmogus". 

Renginyje dalyvavo ir Alytaus partizanai, 
politinių kalinių bendrijos nariai, bendramin
čiai. Atvykę į Liškiavą pirmiausia nuvyko į Liš
kiavos kapines, prie paminklo pagerbė kritusius 
ginklo brolius, padėjo gėlių, uždegė žvakeles. 
Apie jų kovas kalbėjo partizanas Vytautas Na
nartonis. 

Minėjimas baigėsi prie gražuolio Liškiavos 
ežero, Liepiškių kaime. Šio kaimo gyventojo 
Prano Aleksonio sodyboje buvo įrengtas bun
keris, kuriame teko slapstytis partizanų vadui 
Juozui Vitkui-Kazimieraičiui. 

Nerandu smėlėto tako. 
Bėgu, bėgu per šilus. 
Nieks nežino, nepasako, 
Kur jo kapas nebylus. 

Dar smaragdo žalią spalvą 
Laukuose, žodžius menu. 
Pasidėsiu sunkią galvą 
Ant baltųjų samanų. 

Reiks keliaut, keliaut per naktį, 
Greta švytinčios žvaigždės. 
Kai rytuos aušra ims degti, 
Vėjas kelią pakuždės. 

Keliavau pro saulę, lietų, 
Klausiau švytinčios žvaigždės. 
Kur Jo balsas atsilieptų, 
Ten, žemelė sujudės. 

Neieškok, aš Laisvės Kelias 
Ant akivarų giliŲ; 
Aš, Pavasarėlis Zalias. 
Mano kapas be gėlių. 

LIUDVIKA MARMIENĖ, Marijampolė 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
BVP augimas 

Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) antrąjį šių 
metų ketvirtį, palyginant su 
pernai tuo pačiu laikotarpiu, 
išaugo 8.4% iki 20.481 bln. li
tų. Vienam šalies gyventojui 
teko 6018 litų BVP, skelbia 
DELFI. Lietuvos BVP pirmąjį 
šių metų ketvirtį, palyginus su 
pernai tuo pačiu ketvirčiu, pa
didėjo 8.8% iki 17.228 bln. li
tų. Vienam gyventojui buvo 
sukurta 5004 litų BVP. Kaip 
skelbia Statistikos departa
mentas, perskaičiavus pridėti
nę vertę, nustatyta, kad spar
čiausiai - 17.4% - augo staty
bos pridėtinė vertė ir pramo
ninės veiklos rūšių įmonėse 
(12.3% ). Šių dviejų veiklos 
rūšių, kurios bendrosios pri
dėtinės vertės struktūroje su
darė 35.5%, augimo tempai 
gerokai viršijo vidutinį. Lė
čiau negu vidutiniškai augo 
prekybos, viešbučių ir resto
ranų, transporto ir ryšių (7. 
4% ), finansinio tarpininkavi
mo ir nekilnojamojo turto bei 
kito verslo ( 6.2%) ir ne rinkos 
paslaugų ( 4.1 % ) grupių pri
dėtinė vertė. Mažiausiai, kaip 
ir pirmąjį ketvirtį, išaugo že
mės ūkio ir žuvininkystės pri
dėtinė vertė - 0.3%. Finansų 
ministerija numato šiemet ša
lies BVP augsiant 7%. Pernai 
Lietuvos BVP padidėjo 7.5% 
iki 71.001 bln. litų, o BVP vie
nam šalies gyventojui sudarė 
20,800 litų. 

Strategija Rytų Europai 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Petras Vaitiekūnas 
rugpjūčio 28 d. vykusiame fo
rume "Kaspijos perspektyva 
2008" pasiūlė svarstyti naują 
santykių su Rytų Europos 
valstybėmis, kaip Ukraina, 
Moldova ir Pietų Kaukazo 
valstybės, strategiją, siekti su
tarimo dėl Europos sąjungos 
politikos principų, remiantis 
pamatine nuostata, jog sau
gumas Europoje yra nedalo
mas. Jo nuomone, ES politi
koje reikėtų aiškiau apibrėžti 
sąvokas "Europos kaimynai" 
ir "europiniai kaimynai". 

Ministerio nuomone, ES 
strategijos Rytų Europai pag
rindu turėtų tapti integracijos 
sutartys. Jos nustatytų santy
kių su Rytų kaimynėmis pir
menybes, numatytų intensyvų 
politinį bendradarbiavimą, ES 
paramą politinėms ir ekono
minėms reformoms, priemo
nes, nukreiptas į Rytų kaimy
nių ekonominę integraciją į 
ES, laipsnišką įsijungimą į ES 
vidaus rinką, teisės derinimą, 
žmogiškųjų, kultūrinių ir kitų 
ryšių plėtrą. 

Naujoji politika taip pat 
numatytų aktyvesnį ES vaid
menį, skatinant regioninį Ry
tų Europos valstybių bendra
darbiavimą, jų dalyvavimą 
kartu ES šalimis sprendžiant 
tarptautinių santykių klau
simus. 

Brigada jungiasi prie danų 

Lietuvos kariuomenės 
motorizuotoji pėstininkų bri-

gada priskiriama NATO są
jungininkės Danijos sausumos 
pajėgų divizijai, pagal memo
randumą, pasirašytą rugpjū
čio 31 d. Danijoje, Haderslevo 
mieste. Renginyje dalyvavo 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Juozas Olekas, Dani
jos gynybos ministeris Sorenas 
Gade, kariuomenių vadai - ge
nerolas majoras Valdas Tut
kus ir generolas Hansas J es
peras Helsio, Lietuvos kariuo
menės Lauko pajėgų vadas 
brigados generolas Arvydas 
Pocius, brigados "Geležinis 
vilkas" vadas pulkininkas Da
rius Užkuraitis, Danijos Sau
sumos pajėgų vadai. Šis pri
skyrimas sustiprins Lietuvos 
valstybinį saugumą, suteiks 
galimybę Lietuvos kariams 
dalyvauti aukštesnio nei iki 
šiol lygmens pratybose bei su
taupyti ekonominių bei mate
rialinių išteklių stiprinant 
Lietuvos gynybos galią. 

Kitąmet Danijos divizijos 
štabe pradės dirbti du Lietu
vos karininkai, kasmet jų skai
čius tolygiai didės. Iki 2011-
2012 m. Danijos divizijos šta
be tarnaus 6 Lietuvos karinin
kai nuo kapitono iki pulkinin
ko leitenanto. Kandidatai mo
kės tarnybinę anglų kalbą, bet 
ir kasdienio vartojimo - danų 
kalbą. Lietuvos kariuomenės 
brigados pajėgumų priskyri
mas Danijos divizijai atitinka 
ŠAS prisiimtus įsipareigoji
mus, pagal kuriuos 2014 me
tais Lietuva turi būti pajėgi 
nuolat dislokuoti tarptautinė
se užduotyse bataliono dydžio 
kovinę grupę su technika ir 
aprūpinimu. Priskyrimas taip 
pat reiškia, kad Lietuvos ka
riai ir karininkai galės daly
vauti aukštesnėse nei briga
dos lygmens pratybose ir mo
kymuose, sąveikauti ir moky
tis dirbti su technika, ginkluo
te ir karinėmis priemonėmis, 
kurių Lietuva nepajėgi įsigyti. 

Euro įvedimas 

BNS skelbia, kad antram 
bandymui įsivesti eurą besi
ruošianti Lietuva ketina išsi
aiškinti, kada naują euro zo
nos plėtros bangą planuoja 
pati Europos komisija (EK). 
Briuselyje premjeras Gedimi
nas Kirkilas tikėjosi, jog savo 
nuomonę apie tai išsakys EK 
vadovas Jose Manuel Ba
rosso, ir kad tai įvyks 2009-
2010 metais. Vyriausybė rug
sėjo mėnesį planuoja paskelb
ti, kada Lietuva antrą kartą 
bandys litą pakeisti bendra 
Europos sąjungos valiuta euru. 

Šiemet gegužės mėnesį 
Europos komisija paskelbė, 
kad Lietuva dėl truputį per 
aukštos infliacijos negalės įsi
vesti euro 2007 metais. Euro
pos komisijos ir Europos 
Centrinio banko parengtoje 
ataskaitoje nurodoma, kad vi
dutinė dvylikos mėnesių inf
liacija Lietuvoje kovo mėnesį 
siekė 2.7% ir šiek tiek viršijo 
Mastrichto kriterijų, kuris tuo 
laikotarpiu siekė 2.6%. RSJ 
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Viešnagė tėviškėje 
VIDA ORLOVAITĖ 

Vargo vejama, Marija pasi
traukė iš gimtosios Lietuvos 
1944 metais. Tačiau nei ji, nei 
jos šeima neužmiršo gimtinės ir 
ten likusių artimųjų bei savo 
draugų. Šią vasarą ji jau trečią 
kartą lankėsi Lietuvoje, susiti-

--

ko su jai brangiais žmonėmis, 
pavaikščiojo gimtaisiais take
liais. Patyrė daug malonių įspū
džių, bet pats stipriausias - su
sitikimas su savo vaikystės 
drauge iš Telšių, dabartinio Lie
tuvos prezidento žmona Alma 
Adamkiene. Marija buvo priim
ta prezidentūroje ir nuoširdžiai 

Paminklas žemaičių partizanams, kovojusiems už laisvą Lietuvą 
1944-1953 metais, Telšiuose Ntr. V. Orlovaitės 

pabendravo su ponia Alma, pri
siminė savo vaikystę ir gimtuo
sius Telšius. 

Neišdildomą įspūdį paliko 
apsilankymas Vilniaus televizi
jos bokšte, iš kurio atsiveria 
nuostabi Lietuvos sostinės pa
norama. Televizijos bokštas lie
tuviams svarbus ir tuo, kad čia 
1991 metų sausį gindami Lietu
vos nepriklausomybę nuo SSRS 
žuvo 14 žmonių, tarp kurių - ir 
jauna mergina Loreta Asanavi
čiūtė. Prie televizijos bokšto 
pastatyta merginos skulptūra, 
kuri primena šiuos skaudžius 
įvykius. 

Labai pasikeitė ir gimtieji 
Telšiai. Jie išaugo, išgražėjo, 
nors daug Marijai brangių ir 
jos menamų pastatų jau nebe
išlikę. Užtat atsirado naujų pa
statų, aikščių, paminklų, prie 
kurių Marija apmąstė sunkią ir 
sudėtingą Lietuvos istoriją: 
aikštė prie Telšių apskrities sa
vivaldybės ir paminklas žemai
čių partizanams, kovojusiems 
už Lietuvos laisvę 1944-1953 
metais; paminklas senosiose 

Susitikimas Marijos Borusienės su Alma Adamkiene Lietuvos 
prezidentūroje Ntr. V. Orlovaitės 

miesto kapinėse, pastatytas 
žmonėms, kurie buvo sovietų 
nužudyti 1941 m. birželį Rainių 
miškelyje. 

Nemažai artimųjų, net sa
vo brolio Juozo, geriausios 
draugės Vandos Marija šį sykį 
nebeišvydo, nes jie per 11 metų 
nuo paskutinio jos buvimo Lie
tuvoj e jau spėjo išeiti amžiny-

bėn. Bet užtat laukė malonūs 
susitikimai: Marija pirmą kartą 
išvydo savo brolio žmoną Al
doną ir dukterėčią Izoldą, apie 
kurias iki šiol turėjo nemažai 
žinių. 

Lietuvą ir gimtuosius Tel
šius Marija paliko džiugia nuo
taika, žadėdama čia vėl apsi
lankyti. 

M. Borusienė senosiose Telšių kapinėse prie paminklo kankiniams, sovietų nužudytiems 1941 m. 
birželio mėnesį Rainių miškelyje Ntr. V. Orlovaitės 

Vėl gyvenu Tėvynėje 
Euras Lietuvoje 

Aš nė trupučio neabejoju, 
kad su manimi dauguma Kana
dos ir Amerikos lietuvių nori, 
kad litas išliktų Lietuvoje. Pini
gai yra valstybės veidrodis. 

žiuodavo gražiai apsirengę į at
laidus kur nors Girkalny, Ario
galoje ar Betygaloje. Pralėkda
vo dviratininkai, dviratininkių 
tais laikais dar nematydavau. 
Jau didesnis nuotykis, kai auto 
rinktinės kapitonas pravažiuo
davo automobiliu į Babono pa
livarką. Bet didžiausias nuoty
kis - ariogališkis ltn. Vytautas 
Digrys, skrisdamas iš Kauno į 
Šiaulius, nusileisdavo iki me
džių viršūnių ir pasveikindavo 
savo gimines Rudzinskus. Dig
rys, vėliau kapitonas, vienas iš 
LLA vadų, žuvo prie Girkalnio. 
Rudenį judėjimas keliu smar
kiai padidėdavo, važinėdavo 
traktoriai, vilkdavo didžiules 
kuliamąsias. Po kūlimų pabaig
tuvių, būreliai patraukusių po 
vieną kitą stikliuką, važiuodami 
t raukdavo linksmas dainas. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Daug jaunimo stovėjo prie 
klausyklos. Bet čia buvo tik 
vienas kunigas. Malonu rašyti, 
kad tikėjimas Lietuvoje gyvas. 

Lietuvos šventovėse vasa
ros metu daug klasikinės ir re
liginės muzikos koncertų, ku
riuose daug klausytojų. 

Kita Lietuvos medalio pusė 
Ką dabar rašysiu, žinau, 

drebės mano ranka. Pradėsiu 
Alytumi. Sėdžiu automobilyje 
ir laukiu moteriškių, kurios pra
dingo krautuvėse. Apsipirkimo 
centras. Stebiu lietuvišką mies
to gyvenimą. Krautuvių vardai 
daugiausia angliški, kiti gal zulų 
kalba. Verslo automobiliai vi
sokio dydžio, bet kiekvienas su 
anglišku užrašu. Jaučiuos lyg 
būčiau pakliuvęs atgal Ameri
kon. Trūksta tik juodaodžių. 
Bet jie jau veržiasi į mūsų Tė
vynę. Sutikau su rašytoja Jurga 
Ivanauskaite, kad yra įsijungęs 
kažkoks pragaištingas tautos 
sunaikinimo mechanizmas, ku
ris ir suka tokius kumpliaračius 
kaip žudymas, savižudybės, 

emigracija ir mažas gimstamu
mas. (Draugas, nr. 140). Čia ga
liu aš pridėti - naikinama šeima. 

Dar baisesni paskutiniai 
Lietuvos įvykiai. Miesčionys 
nakties metu įsiveržia į ganyk
las ir gyvoms karvėms išpjauna 
šonus. Gyvulys krenta baisiose 
kančiose. Kai šie nežmoniški 
veiksmai pasieks Europą ir pa-

saulį, Lietuva bus apskelbta 
barbarų šalimi. 

Šiandien ir jau daug ūki
ninkų naktį miega lauke su už
taisytais ginklais. 

Lietuvos televizija tautie
čių smarkiai kritikuojama. Iš 
tikrųjų televizijoje tokia dykynė 
kaip ir Amerikoje. Užsienietiš
ki kriminaliniai filmai, "rock'n 
roll" amerikietiška muzika, 
idiotiška vad. "dviračių šou". Į 
naujos valdžios ėjimus nekrei
piau dėmesio, nes jie visi buvę 
komunistai. 

Lankydamas maisto krau
tuvę Raseiniuose, nustebau, 
kad visi parduodami gaminiai 
iš Lenkijos. Iš Lietuvos ūkinin
kų beveik nieko neperkama. 
Mokamos menkos kainos. Su
rinkimas brangiau kainuoja. 
Turguje ūkininkai parduoda 
puikių daržovių. Kokie skanūs 
lietuviški pomidorai! U ž len
kišką importą ūkininkai kaltina 
prezidentą Valdą Adamkų. 

Prie generolo Žemaičio bunkerio 
Pasiekiu Šimkaičių miškus. 

O kaip gražiai paslaptingai jie 
ošia. Girdisi šimtai paukščių 
balsų. Prieš mus apsilankęs au
tomobilis atvežė didelę puokštę 
gražių baltų gėlių. Matosi daug 
sudžiūvusių vainikų. Bunkeris 
tankiame eglyne miško pakraš
tyje. Nepaprastai gilus, sutvir
tintas lentomis. Kaip jie per to
kią mažą skylę išlįsdavo? Ge
nerolas ir jo įgula ilgą laiką gy
veno nepaprastai sunkiomis są-

lygomis. Matosi, kad generolo 
bunkeris Lietuvos patriotų ne
pamirštamas. Mums išvykstant 
dviračiais atvažiavo trys jaunos 
merginos. 

Likimo smūgis 
Prie bunkerio įkirto rankon 

juodas vabalas. Pasiekus Jur
barką mano balsas pradėjo už
sikirsti. Grįžus namo, vos galė
jau kalbėti. Įvairių patarimų 
dėka balsas pagerėjo. Atvykęs 
Vilniun pajutau, kad reikalinga 
medicinos pagalba. Vietos gy
dytojo patartas, atvykau į prie 
Nemenčinės plento esančią pri
vačią kliniką Baltijos-Amerikos 
vardu. Budinti gydytoja iš karto 
įtarė plaučių uždegimą. Rent
geno nuotrauka tai patvirtino. 

Pirmą kartą savo ilgame gy
venime patekau ligoninėn. Pa
sirinkimo neturėjau. 

Šioje ligoninėje praleidau 
su pertrauka 8 dienas. Stebė
jausi gydytojų ir gailestingų se
serų profesiniu ir lietuviškai 
maloniu elgesiu. Nors ligoninės 
gydytojai manęs, pusiau pagydy
to, nenorėjo išleisti, bet pasirin
kimo dėl oro linijų rezervacijų 
neturėjau. 

Lieku dėkingas ligoninės 
personalui ir mane lankiusiems 
mieliems giminėms iš Žemaiti
jos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus. 
Ypatinga padėka adutiškietei 
poniai Marijai Ostrauskienei, 
kuri mane lankė kiekvieną die
ną. Malonu rašyti, kad tiek daug 
gerų žmonių tebėra Lietuvoje. 

Važiuodamas Lietuvon 
apie eurą apklausti norėjau 100 
tautiečių. Liga sulaikė, apklau
siau 38. Tiesa, euro nori ne tik 
buvę komunistai, bet ir visi tur
tingieji, gera inteligentų dalis. 
Mano tyrimuose: už eurą 8, 30 
prieš. Nenori euro ypač ūkinin
kai, nes ne paslaptis, įvedus eu
rą, pakils kainos. Lietuvos ūki
ninko dalia ir šiandien sunkiai pa
keliama. Thi mačiau savo akimis. 

Atsukti laiką 78 metus atgal 
Rašant įspūdžius, visuomet 

norisi įdėti gabaliuką savo tė
viškės. 

Nutariau atstumti laiką 78 
metus atgal. Mintis kilo besto
vint ant kaimo kelio, kuris da
bar jau žvyruotas. Retkarčiais 
pralekia automobiliai ar jaunos 
dviratininkės. Esu vietoje, kur 
stovėjo aukštas uosis, be šakų, 
bet su plačia viršūne. Tai ženk
las, kad šioje vietoje susiduria 
dėdės Benedikto ir mūsų žemė. 

Nesigėdinu rašydamas apie 
savo pirmąją gyvenimo "karje
rą". Tokią pat pradėjo dauguma 
vyresniųjų tautiečių. Lygiai 7 
metų sulaukęs tapau piemenu
ku. Tai įvyko prieš 78 metus. 
Lyg ieškodamas nuotykių, atva
rydavau savo bandą prie uosio, 
kuris stovėjo prie kelio. Stebė
jau gyvenimo eismą: važiavo 
turgun ūkininkai su kiaulikėmis 
ar veršiukais ratuose. Prava-

Pravažiuodavo Ariogalos 
žydas skuduminkas Leiba. Tik
ros pavardės ir tada nežinojau. 
Už skudurus mokėdavo ada
tomis, siūlais, degtukais, žibalu, 
na, ir saldainiais. 

Nuo arklio vis smukdavo 
lankas, tad vis jį taisydavo. Jis 
vienintelis, kuris mūsų apylin
kėje važinėdavo su lanku. J is 
vienintelis, kuris mane visuo
met užkalbindavo. 

Po 78 metų nė ženklo, kad 
šioje vietoje stovėjo uosis. Aš 
stoviu ir gailiuosi jo, gal kartu ir 
savo vaikystės. Pasigendu visų 
važiuojančių šiuo keliu. Kur jie 
šiandie? Jie visi šiandien ilsisi po 
žeme, palikę šią varganą žemę. 
Jaučiuosi kaip vaiduoklis. Noriu 
šaukti, kad gailiuosi jūsų visų. 



Britanijos karalienė į Lietuvą 
Lietuva ruošiasi sutikti Britanijos karalienę Elzbietą 11 

STASYS KASPARAS 

Karalienė Elzbieta 11-oji 
su savo vyru Edinburgo herco
gu princu Phillip lankysis Lie
tuvoį e spalio mėnesio 16-18 
d.d. Siam pirmajam Jungtinės 
karalystės monarchės vizitui 
Baltijos šalyse pažymėti Lon
done rengiamas bendras Britų
lietuvių draugijos, Britų-latvių 
sąjungos, Britų-estų draugijos 
vakaras Jungtinės karalystės 
Užsienio reikalų ministerijos 
rūmuose, garsioje "Grand Lo
carno" priėmimų salėje, rugsė
jo 26 d. vakare. 

Ten bus paminėtos 15-to
sios sukaktys nuo Jungtinės ka
ralystės ambasados atkūrimo 
Rygoje, Vilniuje ir Taline. Tai 
bus susitikimas visų trijų Balti
jos bendruomenės veikėjų ir 
britų visuomenininkų. 

Šiais metais Britų-lietuvių 
draugijai vadovauja: pirminin
kas The Rt. Hon. Sir Malcolm 
Rifkind, KCMGQC, pirminin
kas Michael Pearl, CMGLVO, 
buvęs J.K. ambasadorius Vil
niuje 1991-1993 m., vicepirmi
ninkė Maria Renu, Ph. D., sek
retorius inž. Aleksas Vilčinskas, 
kasininkė Karen Morr; valdy
bos nariai adv. Kastytis Baub
lys, lektorius Saulius Buisys 
(London univ.), Helen Giejgo, 
dr. Daiva Janulaitytė, dr. Ber
nard Spencer, plk.ltn. Peter 
Svanson, Neil Taylor, dr. Aure
lija Zamauskaitė. Draugija lei-

Didž. Britanijos karalienė Elizabeth II, š.m. liepos 4 d. priėmusi 
su oficialiu vizitu atvykusį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų ir 
jo žmoną Almą Adamkienę, pokalbio metu 

džia anglų kalba žurnalą Tiltas. 
Jį redaguoja Maria Lenn, 
Ph.D.; leidinys yra gana po
puliarus britų visuomenėje. 

Lietuvos buvusieji ir da
bartinis ambasadorius S. Tau
rautas talkina draugijai, leisda
mi naudotis ambasados patal
pomis rengiant įvairius kultūri
nius bei socialinius renginius, 
kurių būna beveik kas mėnuo. 

Draugijos pats didžiausias 
darbas 2005 metais buvo Kes
ton Instituto - Keston College 
paroda Vilniuje, Valstybinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
nuo lapkričio 17 d. iki gruodžio 

Ntr. Lithuanian Heritage 

8 d., kur Lietuvos žmonės galė
jo pamatyti pačius svarbiausius 
"Samizdat" dokumentus. Paro
dos laikotarpiu Vilniuje buvo 
Keston instituto direktorius Rt. 
Rev. Canon Michael Bourdeaux. 
Jis buvo prezidento V. Adamkaus 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu 
1999 metais. Be to, reikia prisi
minti, kad su Keston College ir 
Rt.Rev. Canon Michael Bour
deaux, MA. DD. artimai dirbo 
kun. Kazimieras Pugevičius ir 
Gintė Damušytė. Michael 
Bourdeaux yra Britų-lietuvių 
draugijos garbės narys. 

Mokytojų vasaros ... dalyvavo atstovas iš Toronto 
Maironio mokyklos. Mano 
manymu, labai verta Toronto 
Maironio mokyklos mokyto
jom ir administracijai dalyvauti 
šiuose kursuose: tobulinti mo
kytojų dėstymo metodiką bei 
užmegzti ryšius su kitais moky
tojais, pasidalinti mintimis ir 
medžiaga. Tikimės paramos iš 
KLB valdybos šiam renginiui. 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Paskutinę kursų dieną 
klausėmės N. Gierstikienės pa
skaitos Grafinis medžiagos iš
dėstymas. Ji mokytojoms aki
vaizdžiai parodė kaip vaizdin
gai pateikti įvairią net ir "sau
są" vadovėlių medžiagą. Vaka
re žiūrėjome Arvydo Baryso 
rodomus filmus apie Lietuvą ir 
Mūsų didelės storos lietuviškos 
vestuvės. 

Popiet vaikams vyko R. 
Slavikienės tautodailės pamo
kos. Kasdien visi mokytojai ir 
mokiniai dalyvavo N. Pupienės 
tautinių šokių pamokose bei dai
navimo pamokose, kurias vedė 
G. Bukauskienė ir K. Petraus
kaitė. Akordeonu melodijas 
vinguriavo Janet Kriščiūnienė. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Šeštadienį vedėja J. Liut
kienė padarė pranešimą apie 
lituanistinį švietimą už Lietuvos 
ribų. Uždaryme pasidalinome 
medžiaga, buvo įteikta dalyva
vimo pažymėjimas ir pasiryžo
me toliau dirbti lietuvišką dar
bą. Vakare vyko oficialus užda
rymas ir visų pasirodymai; vai
kai dainavo stovykloje išmok
tas dainas, visi šoko išmoktus 
tautinius šokius. Vakaras buvo 
lietingas, ilgai šokom, daina
vom, lyg nenorėdami užgesinti 
stovyklos ugnies ... 

Prieš 25 metus aš, kaipstu
dentė, dalyvavau šiuose kur
suose. Perėmus Toronto Mai
ronio mokyklos vedėjos parei
gas, nuvykau į Dainavą pažiū
rėti, ar verta mokytojom daly
vauti. Šiuose kursuose seniai 

Algis MEDELIS 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I 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 

2006.IX.6 Nr. 36 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Misija Afganistane 
Gynybos ministeris G. 

O'Connor aplankė Afganista
~--~-~ ną, Kandaha-

ro provincijo
je veikiančius 
Kanados tai

r:'.!.1.t::'..!c:l.......'...'....._.d kos palaiky-
Gynybos min. mo misijos 
G. O'Connor dalyvius. Jis 

susitiko su 
Afganistano prezidentu. Nuo 
karo pradžios, ypač šią vasarą 
sustiprėjus talibano pasiprie
šinimui ir savižudžių išpuo
liams, kanadiečiai prarado 
apie 30 karių. Kanadiečiai vis 
dažniau kalba apie šios misi
jos reikšmę, abejoja jos sėkme. 

Misija Afganistane nuo 
Korėjos laikų - pati sudėtin
giausia Kanados armijos už
duotis, pareikalavusi nemažai 
aukų. Bet jaunų kanadiečių, 
norinčių tapti kariais, tai neiš
gąsdina. Kaip tvirtina armijos 
vadai, padidėjo besiregistruo
jančių į armiją skaičius. Grei
tinant jų priėmimo ir apmo
kymo laiką, yra mažinami bū
simųjų karių patikimumo tik
rinimo terminai. Ateinančių 
metų užduotį - parengti 5,000 
naujų karių armijos specia
listai tikisi įvykdysią. 

Žaliąją partija išrinko sa
vo naują vadovę Elizabeth 
May. Populiari gamtosaugi
ninkų veikėja gavo beveik du 
trečdalius rinkėjų balsų, jos 
konkurentas David Chernu
shenko -vos tik trečdalį. Ža
liųjų partija, įsteigta 1983 m., 
dalyvauja rinkimuose, tačiau 
niekada nėra laimėjusi nė vie
nos vietos parlamente. Nau
joji vadovė žada siekti dides
nio partijos autoriteto ir įta
kos valstybės politikoje. Ji pati 
žada dalyvauti rinkimuose 
Cape Breton-Canso saloje 
(NS). 

Kanados gydytojų sąjun
ga išsirinko naują vadovą -
dr. Brian Day (BC), privačios 
medicinos įstaigų plėtimo ša
lininką. Dalis sąjungos narių 
priešinosi jo kandidatūrai bi
jodami, kad dr. Day, palaiky
damas privačių gydymo įstai
gų plėtimą, gali susilpninti 
valstybinę medicinos sistemą. 
Naujasis vadovas atmetė šiuos 
kaltinimus, tvirtindamas, kad 
abi sistemos - ir privati, ir 
valstybinė - gali ir turi dirbti, 
atsižvelgdamos į žmonių po
reikius bei gerinti jų aptarna
vimą. 

Albertos provincija svars
to galimybę atsiskirti. Pasta
raisiais metais, kai už naftą 
gaunamos pajamos leido išly
ginti provincijos skolas ir gauti 
daugiau nei Kanada gauna 
pelno, vis dažniau iškyla noras 
atsiskirti. Konservatorių vy
riausybė pasiima iš Albertos 
didžiąją dalį gaunamų paja
mų. Esą, energijos produktų 
gavyba nualino provincijos 
aplinką, padidėjo oro tarša, 
kraštovaizdžio atkūrimu ir iš
saugojimu konservatoriai vi
siškai nesirūpina. 

Du kanadiečiai žuvo lėk
tuvo Comair 5191 avarijoje 
Kentucky valstijoje. Pakilimo 
metu lėktuvas sprogo. Iš skri
dusių 50 žmonių liko gyvas tik 
vienas- lėktuvo antrasis lakū
nas. Jis labai sunkiai sužeis
tas. Specialistai nustatė, kad 
lėktuvas pasirinko per trumpą 

pakilimo taką. 
Izraelio ir Libano karas 

dar kartą išryškino skirtumus 
tarp partijų, tarp vyriausybės 
ir eilinių piliečių. S. Harper 
vyriausybės nuostata Artimų
jų rytų įvykiuose sukėlė daug 
nepasitenkinimo. Tačiau ir li
beralų, aplankiusių pokario 
Libaną, raginimas derėtis su 
Hezbollah organizacija su
laukė kritikos. Dėl to teko li
beralui Borys Wrzesnewskyj, 
apie tai prabilusiam, pasi
traukti iš partijos užsienio rei
kalų kritiko pareigų. Santarvė 
baigėsi ir tarp Kvebeko parti
jos bei konservatorių. Kvebe
ko politikai vis dažniau išreiš
kia nepasitenkinimą konser
vatorių vyriausybės užsienio 
politika. Pasak jų, S. Harper 
seka nepopuliaraus JAV pre
zidento J. Bush pėdomis už
sienio politikoje, aplinkos ap
saugos, teisėsaugos srityse. 

Kanados ir JAV policija 
areštavo keliolika draudžia
mos organizacijos Tamilų tig
rų (Liberation Tigers of Amil 
Edam) rėmėjų abiejose šaly
se. Vienas iš jų vadovų ir trys 
jo pagalbininkai - Waterloo 
universiteto studentai. Water
loo universitetas - vienas iš 
geriausių inžinerijos ir kom
piuterio studijų centrų Kana
doje, turi daug ryšių su visų 
pasaulio šalių studentais. Su
imtieji kaltinami pagalba te
roristams, kovojantiems už 
atsiskyrimą. Studentai jiems 
tiekė modernaus ryšio ir žval
gybos, naktinio stebėjimo 
prietaisus, šautuvus ir raketas. 

Kanados insulto tarnyba 
(Stroke Network) ir JAV vals
tybinis neurologinių ligų ir in
sulto institutas priėmė vienin
gą Alzeimerio ligos patikrini
mą gydytojams. Jame numa
tyti gydytojų užduodami klau
simai apie šeimos ligų istoriją, 
įvairūs patikrinimai, rodantys 
šios senstančių žmonių ligos 
požymius ir reiškinius. Pagal 
žurnalo Stroke straipsnį, vie
nas iš trijų žmonių gali tikėtis 
paralyžiaus, senatvinio atmin
ties praradimo arba abiejų 
kartu. Du trečdaliai žmonių 
po paralyžiaus iš dalies pra
randa suvokimą. Kitas trečda
lis praranda atmintį nesugrą
žinamai. Bet lig šiol paraly
žiaus ir Alzeimerio lig_,ų spe
cialistai dirbo atskirai. Sios li
gos yra susijusios, todėl abiejų 
ligų specialistams pravers 
naujasis tikrinimas, greičiau ir 
tiksliau nustatant ligą. 

Truputis riebalų - sveika. 
Naujausi sveiko maisto žinovų 
tyrimai parodė, kad mūsų or
ganizmas daug geriau pasiima 
daržovėse ir vaisiuose esan
čius naudingas vitaminus ir 
mineralus, jei kartu naudoja
me truputį riebalų, geriausia 
augalinės kilmės. Valgant avo
kadą su salotomis ar kitomis 
daržovėmis, naudingų orga
nizmui medžiagų kiekis be
veik dvigubai didesnis. Mano
ma, kad jie mažina galimybę 
susirgti vėžiu. Tačiau moksli
ninkai perspėja - nepamirški
me saiko. Jie siūlo valgyti sa
lotas su padažu, turinčiu ne 
daugiau kaip 28 gr. riebalų (2 
valgomieji šaukštai aliejaus). 

S.K. 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
PADAUGĖJO TURISTŲ 

Lietuvos viešbučiai, sve
čių namai ir poilsio įstaigos 
pirmąjį šių metų pusmetį su
laukė 639,900 svečių - 16.1 % 
daugiau, nei jų buvo tuo pa
čiu laikotarpiu pernai. Statis
tikos departamento duome
nimis, 49.3% visų apgyvendi
nimo įstaigose apsistojusių 
svečių sudarė užsieniečiai. 
Viešbučiuose ir svečių na
muose šiemet apsistojo 477, 
600, poilsio įstaigose - 33, 
200, sveikatingumo įstaigose 
- 55,700 svečių. Padaugėjo 
svečių iš kaimyninių šalių -
Latvijos ir Estijos (24.7% ), 
taip pat Gudijos ( 45.3% ), 
Ukrainos (17.8% ), taip pat iš 
Vakarų Europos šalių - Airi
jos (86.3% ), Ispanijos (21 % ), 
Jungtinės karalystės (20.3% ), 
Norvegijos (24.7%). Dau
giausia svečių atvyko iš Vo
kietijos - 43,100 (pirmąjį 
2005 metų pusmetį - 46,300), 
Lenkijos - 41,700 (40,200), 
Latvijos ir Estijos - 33,100 
(26,500), Rusijos - 18,000 
(17,200), Jungtinės karalystės 
- 16,200 (13 ,500), skelbia 
DELFI. 

STATYS VĖJO JĖGAINES 
Lietuvoje per metus pa

gaminamas elektros energijos 
kiekis greitai padidės 85 min. 
kilovatvalandžių - lapkričio 
mėnesį pajūryje pradės veikti 
Kretingos bendrovės "Vėjų 
spektras" 15 vėjo jėgainių. 
Investuotos lėšos turėtų atsi
pirkti per 10 metų. Pastatytos 
elektrinės nebus aptveriamos, 
bet jas saugos moderni lazeri
nė apsauga bei sumontuoti 
judesio davikliai. Dabar Pa
langos pašonėj e esančiame 
Kiauleikių kaime (Kretingos 
rajonas) jau kyla trys 2000 ki
lovatų galingumo vėjo jėgai
nės. Netrukus 6 elektrinės bus 
statomos už 2 kilometrų esan
čiame Kvecių kaime. Netoli 
Rūdaičių gyvenvietės vėlų 
rudenį iškils dar 6 elektrinių 
bokštai. Vienas vėjo jėgainių 
bokštas sumontuojamas per 5 
dienas. Trijuose greta esan
čiuose Kretingos rajono kai
muose pastatytų 15 vėjo jėgai
nių parkas su apsauginėmis 
zonomis užims apie 350 hek
tarų plotą. Projektas finan
suojamas iš Lietuvos, Estijos, 
Vokietijos privataus kapitalo. 
Statyboms reikalingas lėšas 
skyrė bendrovė "Hansa lizingas". 

NEPOPULIARIOS 
PREKĖS 

Interneto varžytinėse "eBay" 
siūlomos lietuviškos prekės 
nėra labai populiarios, nors 
jų kainos neaukštos, rašo 
DELFI. Dauguma iš kelių šim
tų siūlomų įsigyti knygų, paš
to ženklų, atvirukų, senovinių 
monetų, įvairių suvenyrų ne
sulaukė nė vieno kainos siūly
mo. Dažniausiai pristatomos 

numizmatams ir filatelinin
kams įdomios prekės. Jos 
įvertintos nuo keliasdešimties 
JAV centų iki kelių dolerių. 
Tuip pat siūloma gintaro dir
binių, įvairių ženkliukų, deg
tukų dėžučių paveiksliukų 
kolekcijų, prieškario ir poka
rio metais bei nepriklauso
moje Lietuvoje leistų knygų, 
sovietinės propagandinės li
teratūros, vadovų turistams. 

DAUGĖJA DARBŲ 
DELFI praneša, kad plė

tojantis ūkiui bei vis daugiau 
gyventojų išvykstant dirbti į 
užsienį, laisvų darbo vietų 
daugėja. Šių metų birželio 
pabaigoje Lietuvoje buvo 
17,200 laisvų darbo vietų 
samdomiems darbuotojams -
1,900 vietų daugiau negu ko
vo pabaigoje. Statistikos de
partamento duomenimis, per 
ketvirtį daugiausia laisvų dar
bo vietų atsirado pramonėje, 
transporto, sandėliavimo ir 
ryšių veikla užsiimančiose 
įmonėse - po 600, prekyboje 
- 400 vietų. Birželio pabaigo
j e daugiausia laisvų darbo 
vietų buvo - 5,100 (29.4% ), 
viešajame valdyme, gynyboje 
ir privalomajame socialinia
me draudime - 2,800, staty
bos įmonėse - 2,300, preky
bos įmonėse - 2,200, o ma
žiausia - žemės ūkyje ir žuvi
ninkystėje -tik 0.9% visų lais
vų darbo vietų. Mažiausias 
laisvų darbo vietų lygis buvo 
švietime - 0.2%. 

TRŪKSTA PAGALBOS 
DELFI skelbia, kad ser

gamumas onkologinėmis li
gomis Lietuvoje didėja, ta
čiau onkologinė pagalba ligo
niams, nepriklausomų žinovų 
bendrovės "Health Consu
mer Powerhouse" duomeni
mis, gerokai atsilieka nuo 
kitų Europos sąjungos šalių. 
Vykdant medicinos reformą, 
buvo sunaikinta gera onkolo
ginės pagalbos sistema, rašo 
Kauno diena. Dabar Lietu
voje likusi tik viena specia
lizuota onkologijos įstaiga -
Vilniaus universiteto Onko
logijos institutas. Dėl neap
galvotų reformos žingsnių 
sergantiesiems vėžiu medici
nos pagalba tapo sunkiau pri
einama, atsirado didžiulės ei
lės ligonių, laukiančių tyrimų 
ir konsultacijų. Didžiųjų on
kologijos centrų specialistai 
gydo sergančiuosius piktybi
niais navikais, vėliau juos ste
bi vietos gydytoj ai. Anksčiau 
tuo rūpindavosi rajoninių po
liklinikų onkologai. Kai jų ne
beliko, tai turi atlikti šeimos 
gydytojai arba apylinkių tera
peutai, kurie privalo išmanyti 
piktybinių navikų vystymosi 
eigą, metastazavimo kelius, 
gydymo komplikacijas, skaus
mo malšinimo principus. RSJ 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:-:-~~~-\l}~"-. l~~-~~~ 

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. 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Mokslininkas iš Lietuvos 
Prof. Arvydo Matulionio viešnagė 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Apsilankęs po šv. Mišių Ci
cere rugpjūčio 6 d. mokslininkas 
iš Vilniaus prof. habil. dr. Arvy
das Matulionis ne vien tik pa
pasakojo apie gyvenimą Tėvy
nėje, bet šiek tiek nušvietė ir sa
vo veiklą, kuri siejasi su Ameri
ka. Atvykęs į Čikagos apylinkes 
trumpai paviešėti pas giminaitę 
Oną Venclovienę, svečias jau 
praėjusį pirmadienį išsiruošė 
kelionėn į Notre Dame univer
sitetą South Bend, IN, kur skaitė 
paskaitą iš savo srities studen
tams ir profesoriams. 

Prof. A. Matulionis dirba 
Puslaidininkių fizikos institute 
Vilniuje, vadovauja Fliuktuaci
nių reiškinių laboratorijai. Pag
rindinis jo vizito tikslas buvo ap
silankymas Cornell universitete 
Ithaca mieste, su kuriuo jo dar
bovietė vykdo bendrą - JAV lai
vyno tarptautinės NICOP prog
ramos bei Valstybinio mokslo ir 
studijų fondo projektą. Šis pen
kerius metus trukęs projektas 
baigiasi šį rudenį, o per tą laiką 
Lietuvos atstovas vieną ar du kar
tus per metus turėdavo atvykti į 
šį universitetą ir patikrinti, kaip 
vyksta tiriamieji darbai. Kaip 
toliau vystysis tokie bendri tarp
tautiniai projektai, paaiškės po 
to, kiek lėšų bus galima gauti iš 

Hamilton, ON 
KRYŽIAUS KELIAS PAR

KE. KLK Moterų d-jos Hamilto
no skyriaus valdyba rugsėjo 29 d. 
pakvies parapijiečius į Bishop 
Anthony Tonnos parką, ~r, kar
tu su klebonu kun. A. Sarka, 
OFM, eis Kristaus kryžiaus kelią. 

Mintis šiame parke iškelti 
Kristaus kančią gimė seselei Eli
zabeth. Ją palaikė ir aktyviai tal
kino Tim Notten, gyvenantis St. 
Elizabeth Village. Viena Londo
no (ON) šventovė paaukojo sta
cijoms nepaprasto grožio spalvo
tus keramikinius paveikslus, ku
rie prieš 70 metų buvo sukurti 
Vengrijoje. Po 2-jų metų kilnaus 
darbo Tim Notten su pagalbinin
kais įrengė puikų Kryžiaus Kelio 
parką. Į atidarymo šventę susi
rinko daug žmonių. Čia atvyko ir 
Hamiltono vyskupas Anthony 
Tonnos. Tačiau jau kitą dieną visi 
keramikiniai stacijų paveikslai 
buvo sudaužyti į smulkius gaba
lėlius. Toks visai nesuprantamas 
ir nepaaiškinamas vandalizmas 
sukrėtė žmones. Bet idėja sukurti 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Prof. A. Matulionis iš Lietuvos kalba Cicero lietuviams 

Europos sąjungos. 
Sįkart viešėdamas Cornell 

universitete, lietuvis dalyvavo 
garsiojo mokslininko Lester 
Eastman mokslinėje konferenci
joje. Prof. A. Matulionis Vilniaus 
universitetą baigė 1961-aisiais, 
1969-1970 metais dirbo Ročeste
rio universiteto Optikos insti
tute. Taip pat jis turėjo progą 
aplankyti ir daugiau Amerikos 
mokslo įstaigų, gerai pramokti 

Kryžiaus Kelią nesudužo. Buvo 
pakviesti jauni skulptoriai - Ve
ronica ir Edvin Dam de Nogales 
ir jiems pavestas šis darbas. Šie 
jauni menininkai susitiko 1997 
m. vienoje iš parodų - Kataloni
joje. Nors abu praėjo skirtingas 
meno mokyklas, bet greit paste
bėjo, kad jų darbai ir pomėgiai 
yra labai panašūs. Po 8 mėn. 
draugystės jie sukūrė šeimą ir 
pradėjo dirbti drauge. Apsigy
venę Kanadoje (pietų ON) jie 
sukūrė daug įsimintinų darbų. Jų 
skulptūros puošia garsius Ameri
kos universitetus ir bibliotekas. 

2004 m. "Little ltaly" (Tu
ronte ON) jie sukūrė ne tik 
Johny Lombardi memorialą, bet 
ir pertvarkė Plazą. Tuis pačiais 
metais 11 tūkstančių svarų ir 50 
pėdų aukščio skulptūra buvo pa
statyta ant Hamiltono įlankos 
kranto prie įėjimo į "Federal Ma
rine Life Discovery Centre". Bi-

Ntr. E. Šulaičio 

anglų kalbos. Kartu su H.L. Hart
nagel ir R. Katiliumi 2001 m. 
Niujorke išleido 312 psl. mono
grafiją Microwave Noise in Semi
conductor Devices. Taip pat yra 
parengęs daugybę mokslinių 
straipsnių. Mokslininkas mano, 
kad 2007 m. sausio mėnesį jam 
pavyks pasirašyti bendradarbiavi
mo (bendrų tyrimų) sutartį su 
vienu iš Kalifornijos universite
tų. Tuda jis vėl žada atvykti į JAV. 

shop A. Tonnos parke jie sukūrė 
14-k~ Kristaus Kryžiaus kelio sto
čių. Sios labai plastiškos bronzi
nės reljefinės plokštės, vaizduo
jančios Kristaus kančios kelią, 
buvo pakabintos ant metalinių 
kryžių. Jos tapo pagrindiniu par
ko žymeniu. Veronica ir Edvin, 
dalyvavę atidarymo šventėje, pa
minėjo, kad kuriant šias stacijas, 
jų tikėjimas labai sustiprėjo. 

Mieli parapijiečiai, kviečia
me dalyvauti, aplankyti šį dvasinį 
centrą Bishop A. Tonnos par
ke,(Rymal Road, tarp Garth g
vės ir West 5-th). Kartu pamąsty
sime apie Kristaus auką, pasi
melsime ir pabendrausime. Seki
te informaciją Tėviškės žiburiuose 
ir Parapijos žiniose. M.E. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

~w~v~ 

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

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Blo or St. We st 

Tel. <416> 763-5677 

EUROPEAN MONUMENT INC . 

.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 

.&. Specializuojamės europietiškų 
paminklų stiliuje. 

.&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.&. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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



Lietuvis išaiškino žmogžudystę 
EDVARDAS ŠULAITIS Joe Melone nuvažiavo į Milford, IL, ir iš ten par

vežė įtariamąjį. Jis buvo apkaltintas pirmojo laips
nio nužudymu ir laikomas kalėjime (nustatytas už
stato dydis - 2 milijonai dolerių). 

Cicero policijos detektyvas, seržantas Joe Sir
gedas buvo pagerbtas šio miesto taryboje liepos 25 
dieną. Lietuvių kilmės policininkas padėjo išaiš
kinti žmogžudystę, kuri Cicere buvo padaryta prieš 
23 metus. Tuomet 51-erių metų amžiaus Robert 
Giertuga nužudė 28-erių m. Karl Klimes iš Berwyn. 

Cicero miesto meras Larry Dominick, įteikda
mas J. Sirgedui ženklą už gerą darbą, teigė: "Tai 
puikus Cicero policijos, ypač Joe Sirgedo darbas, 
padėjęs susekti šį vyrą ir pristatyti jį teisingumo or
ganams". J. Sirgedas yra vadinamųjų "dypukų" 
vaikas, baigęs Sv. Antano parapijos lietuvių mo
kyklą Cicere. Jis turėjo vieną brolį, kuris anksčiau 
irgi tarnavo policijoje, ir seserį. Detektyvas neblo
gai kalba lietuviškai. 

Nors šis Cicero gyventojas buvo įtariamas 
prieš daugiau nei du dešimtmečius, tačiau tuomet 
nepakako įrodymų jam suimti. Praėjusių metų 
liepos mėnesį detektyvas J. Sirgedas pamatė šią 
užsisenėjusią bylą ir ėmėsi darbo iš naujo. Jis vėl 
apklausinėjo žmones, kurie liudijo 1983 m. byloje 
prieš Giertugą. Pats įtariamasis surastas mažame 
vidurio Illinois miestelyje Milforde, turinčiame 
1,300 gyventojų (apie 50 mylių į pietvakarius nuo 
Champaign). Detektyvas J. Sirgedas su savo kolega 

Dabar norima atnaujinti ir kelias Cicere nužu
dytų lietuvių bylas, kurios iki šiol liko neišaiškin
tos. Galimas daiktas, kai pasikeitė Cicero miesto 
meras, tokiems reikalams bus skiriama daugiau 
dėmesio. 

Vasagos ir apylinkės lietuvių pensininkų klubas surengė metinę gegužinę. Dalyvavo daug narių ir svečių 
bei viešnių Ntr. K. Poškaus 

v 

Zodis iš Brazilijos 
BRANGŪS TĖVYNAINIAI, 

Jūsų Tėviškės žiburių šviesa 
ir Lietuviais esame mes gimę ... ai
das, vingiuotu upeliu pasiekė ma
ne, seną žemaitį, gyvenantį toli
mosios Brazilijos krašto gilumo
j e. Brangūs tautiečiai, labai ir 
labai būtų malonu turėti sąlytį su 
jumis. Esu prieškarinis emig
rantas. Braidžiodamas po Brazi
liją apsistojau "Minas gerais" 
valstijoje Sao Joao mieste, vie
nintelis lietuvis. Nuo Sao Paulo 
450 km, nuo sostinės Brazilia 
1000. Jau seniai kaip negirdžiu 
lietuviško žodžio. Gaunu Mūsų 
Lietuva, kuris vis mažiau rašo lie
tuviškai. Jau ilgi metai esu "Ro
tary Club" narys, susirašinėju su 
Lietuvos Rotary Club. Tėvynėje 
dabar jau yra 37 vienetai. Iš jūsų 
nėra rotariečių? Vienintelis Li
tuano mano Sao Jo ano del Rei 
mieste. Apie šimtą tūkstančių 
gyventojų garbina Lietuvos var
dą. Miesto valdyba man suteikė 
"Piliečio Sanjoanensio" vardą. 
Švietimo ministerija pripažino 
"Honra do Merito". Kalnų pėsti
ninkų bataliono vadas pulkinin
kas Silva Nėto. Viename baliuje 
pulko orkestras po didelių pagy
rimų man išėjo su Lietuvos him
nu. Vasario 16-osios proga girdi
si Lietuva, Tėvyne ... nuo "Rota
ry" rajono valdytojas savo laiške 
klubams įdėjo didelį darbą apie 
dabartinę Lietuvą. Tui vienintelis 
būdas būti naudingu gimtajam 
mylimam kraštui. Brangūs pat
riotai, būkime artimesni! Visatos 
Kūrėjas su jumis! 

Cordialmente, 
Juozas Jurgilas 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

LITUANISTICA, nr. 1(65), 
2006, Lietuvių mokslų akademijos 
leidinys, 74 psl. ir viršeliai. Re
daguoja A. Gapsevičienė ir A. Juš
kaitė. LKM leidyklos adresas: Ge
dimino pr.3, LT-011~ Vilnius. 

KARIUOMENES VAIDMUO 
Lietuvos valstybėje, XIII-XX a. pr. 
Redaktorė Irena Patapavičienė. 
Leidėjas Krašto apsaugos minis
terija (Totorių g. 25/3, Vilnius LT-
01121 ). 

"Best Way to 'E·avel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
SKRYDŽIAI Į LIETUVĄ 

VISOMIS ORO LINIJOMIS. 
NEMOKAMAS bilietų 
pristatymas į namus. 

Taip pat taikome nuo laidą visiems, 
perkantiems kelion ių draudimą. 

416 209-7737 (mobi lus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 

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 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
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% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.50% 

•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 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Lietuvos vyčių 144 kuopa, 
veikianti St. Clair, PA, rug
pjūčio 11-12 d.d. Frackville, 
PA, vietovėje, surengė 92-
ąsias Lietuvių dienas. Buvo 
įvairių pramogų - laimikių 
traukimai, loterijos, lietuviško 
meno ir Lietuvos veteranų bei 
partizanų parodos, buvo tie
kiamas skanus lietuviškas 
maistas, skambėjo muzika pa
siklausymui ir šokiams. Meni
nės programos dalyje pasiro
dė tautinių šokių ansambliai -
"Žilvinas" iš Filadelfijos, 
"Malūnas" iš Baltimorės ir 
"Gintaras" iš Mahanoy City. 
Tokios Lietuvių dienos ren
giamos nuo 1914 metų. Anks
čiau jos vykdavo Lakewood ir 
Lakeside parkuose iki jų už
darymo. Per dvi dienas rengi
nį aplankė dau~bė žmonių. 
Pelnas paskirtas Sv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos Romoje 
humanitarinės veiklos fondui. 

Moldova 
Šiame krašte apsinuodijo 

ar buvo apnuodyta Letuvos 
muitininkė Renata Takinienė, 
36 m. amžiaus, dalyvaujanti 
Europos sąjungos pasienio 
pagalbos misijoje. Ji buvo nu
vežta į Kišinevo ligoninę, vė
liau perkelta į Vienos (Austri
joje) toksikologinę ligoninę. 
Kaip rašoma Lietuvos spau
doje, ligonė sveiksta ir nėra 
pavojaus gyvybei. Kitokioje 
būklėje esanti moldovės ver
tėjos sveikata. Jos apsinuodiji
mas paveikė vidaus organus ir 
yra reikalinga operacija. R. 
Takinienė rugpjūčio 4 d. pate
ko tiesiai į ligoninę iš budėji
mo vietos Moldovos ir Ukrai
nos pasienyje. Į šį pasienį Eu
ropos sąjunga pasiuntė muiti
ninkų misiją, padėti tų kraštų 
muitininkams kovoti su kont
rabandos nusikaltėliais Pad
niesries regione. 

Irake 
Irake buvo sužeistas LIT

CON-7 būrio karys grandinis 
Tomas Astrauskas. Basros 
priemiestyje (pietinė Irako 
dalis) liepos 18 d. įvyko ap
šaudymas, ir Lietuvos kariui 
buvo peršautas petys. Įvykio 
vietoje jam buvo suteikta pir
moji medicininė pagalba. Po 
to malūnsparniu buvo perkel
tas į britų karo ligoninę. Kario 
gyvybei pavojus negrėsė. LIT
CON-7 būrio kariai į tokį ap
šaudymą pateko antrą kartą. 
Patruliavimo užduotį vykdę 
kariai buvo apšaudyti kovo 23 
d. Tada lietuviai sėkmingai at
sitraukė, ir nė vienas karys 
nenukentėjo. Lietuviai kariai 
Irake tarnauja Basros regio
ne, Danijos batalione, Brita
nijos atsakomybės sektoriuje. 
LITCON-7 lietuviai kariai į 
Iraką atvyko sausio mėn. pra
džioje. Karių būrys sudarytas 
iš 50 profesinės karo tarnybos 
karių, tarnaujančių Algirdo 
batalione. Sužeistas karys T. 
Astrauskas liepos 20 d. per
skraidintas į Lietuvą ir buvo 
gydomas vienoje Vilniaus li-

goninėje. Jį aplankė krašto 
apsaugos ministeris J. Olekas 
ir lauko pajėgų vadas brig. 
gen. A. Pocius. Kariui atliktos 
4-rios nesunkios operacijos, 
po kurių karys sveiko. 

LITCON-6 būryje (Pietų 
Irake) tarnavęs Lietuvos ka
riškis vyresnis puskarininkis 
Marius Ribikauskas atleistas 
iš tarnybos Lietuvos kariuo
menėje. Pastarasis žada byli
nėtis teisme. Jis iš tarnybos 
buvo atleistas, nes atsisakė 
vykti į patruliavimą. Pasak 
Lietuvos kariuomenės vado 
gen. mjr. V. Tutkaus, minimas 
kariškis savo elgesiu sukėlė 
rimtą pavojų kitiems Lietuvos 
ir Danijos kariams, susilpnino 
viso bataliono kovos pajėgu
mą. Drausmės statutas nuro
do, kad tokiais atvejais numa
toma bausmė - tik atleidimas 
iš tarnybos. Dabartinėje Lie
tuvos kariuomenėje esąs iki 
šiol vienintelis toks atvejis. 
Pats M. Ribikauskas aiškina, 
kad atsisakė vykti į patruliavi
mą, kai negavo naujesnio mo
delio elektroninio prietaiso, 
slopinančio radijo valdomus 
sprogstamuosius užtaisus. Pa
našių atsitikimų buvę ir anks
čiau, ir tokiais atvejais būdavo 
atšauktas įsakymas jį vykdyti. 
Lietuvos kariuomenės vadas 
priminė, kad kariai gerai žino, 
jog misija Irake yra pavojinga. 
Tačiau jie bet kokiu atveju pri
valo vykdyti užduotis, nes ki
taip susidarytų pavojus kitų 
karių gyvybėms. 

Australija 
A.a. Vincas Lazauskas, 

89 metų amžiaus, mirė birže
lio 10 d. Melburne. Velionis 
gimė 1917 m. balandžio 17 d. 
Kazliškių kaime, Sasnavos 
valsč., Marijampolės apskr. Iš 
mažens mėgo dainuoti ir tu
rėjo gražų balsą. Jis taipgi mė
go ir vaidinti. Lietuvoje vaidi
no Marijampolės teatre. Kaip 
ir daugelis tautiečių, artinan
tis į Lietuvą Raudonajai armi
jai, 1944 m. jis pasitraukė į 
Vokietiją ir vėliau apsigyveno 
pabėgėlių stovykloje. Atvykęs 
į Australiją, apsistojo Melbur
ne. Kai čia susibūrė daininin
kai, Vincas Lazauskas daina
vo tenoru Melburno chore 
"Dainos sambūris". Keletą 
kartų buvo renkamas į choro 
valdybą. Velionis mėgo ir sce
ną. Įsisteigus Melburne lietu
vių mėgėjų teatrui, jis jame 
suvaidino keletą vaidmenų. 
Taipogi dalyvavo ir bažnyti
niame chore iki savo paskuti
nių gyvenimo dienų. Velionis 
buvo veiklus ir lietuvių bend
ruomenės narys. Visada daly
vaudavo LB apylinkės susi
rinkimuose ir lietuviškuose 
renginiuose. Prie širdies jam 
buvo ir lietuviškas sportas. Jis 
keletą kadencijų darbavosi 
sporto klubo valdyboje, eida
mas ir pirmininko pareigas. 
Velionis ilgą laiką buvo ir 
Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo §ąjungos ALFAS 
valdyboje. Zmona mirė 1999 
m. Savo gyvenimą pabaigė 
vienas. J.A. 

• Mūs dvasiai ataušus ir atšalus, nebeturės kuo gyventi ir mūsų uolumas, 
ir mūsų darbai pamažėli turės apmirti. Taigi pirmoj vietoj visada reikia 
statyti savęs tobulinimą. Iš pal. J. Matulaičio užrašų 
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Mokyklinis teatras Lietuvoje 
viduramžiuose 

PR. EGIPIJUS MAŽINTAS 

Pirmą kartą Vilniaus ka
tedros mokyklą 1397 m. pami
nėjo vyskupas Andrius (Andr
zej), nurodęs "ut stubella nune 
est pasita'', esančią vienoje iš 
Vilniaus aikščių. J.I. Kraševs
kis manė, kad Vilniaus kated
ros mokykla turėjo tris klases. 
Netiesiogiai tai patvirtina už
uomina "Vilniaus kapitulos 
aktuose" apie šios mokyklos 
antros ir trečios klasės moki
nius. J. Ochmanskis rašo, kad 
"12 mokinių giedodavo psal
mes, bent 4 patarnavo šv. Mi
šioms". Iki XVI š. pradžios 
Lietuvoje veikė mokyklos (Vil
niuj e nuo 1397 m., Naujuo
siuose 'frakuose nuo 1409 m., 
Varniuose apie 1489 m., Kau
ne nuo 1473 m. ir kt.). Tučiau 
ne tik šios mokyklos tenkino 
Lietuvos švietimo poreikius. 
Dauguma feodalų vaikų studi
juoti ėmė vykti ne tik į Kroku
vą, bet ir į Italijos bei kitų Va
karų Europos šalių humanisti
nius universitetus; dvariškio 
išsilavinimą jie įgydavo Itali
jos, Prancūzijos, Austrijos val
dovų dvaruose. Lietuvoje tuo 
metu domėtasi Rytais, preky
biniais ryšiais su jais, Rytų kal
bomis. Anot prof. Vaclovo Bir
žiškos, ligi XV š. pabaigos Eu
ropos universitetuose mokėsi 
205 studentai, kilę iš LDK. 

Pirmiausia socialinės mo
kyklinės dramos veikusios 
LDK kultūros bei švietimo sis
temoje ir įtakojamos europie
tiškos kultūros beviltiškai ban
dė nutraukti visus ryšius su pa-

Netektys 

goniškąja praeitimi, su kuria 
buvo tiesiogiai susijusios. Štai 
iš kur daugelio Lietuvos mo
kyklinių spektaklių poleminis 
tonas. Šios Atgimimo švietimo 
sistemos pastangos buvo 
bergždžios, kovotojai prieš 
tautinę ir etnokultūrinę tradi
ciją spektakliuose nesugebėjo 
jos atsikratyti. Lietuviai gerbė 
savo tautybę ir nenorėjo, kad 
svetimos kultūros užgožtų jos 
savastį ir šimtametes tradici
jas. Naujųjų amžių filosofija 
įtvirtino dar vieną bendriau
sios reikšmės nuostatą - akty
vios žmogaus proto prigimties 
idėją. Lietuvoje liaudies teat
ralizuoti renginiai ėmė reikštis 
XV š. pab.- XVI š. pr. Kai su
intensyvėjo prekyba ir miestų 
augimas, užsimezgė glaudesni 
ekonominiai ir kultūriniai ry
šiai su šalimis, kuriose liaudies 
teatrų papročiai taip pat buvo 
populiarūs. Pirmieji tautinio 
teatrinio judėjimo požymiai 
Lietuvoje pastebimi XV š. pa
baigoje. 

Lietuvos XV š. humanisti
nėje teatro kultūroje pirmiau
sia buvo vartojama klasikinė 
lotynų kalba, naudojamos žy
mių romėnų rašytojų ir orato
rių stilistinės-teatrinės prie
monės. Gana ironiška tai, kad 
jei Europoje teatrinė drama 
išsirutuliojo iš krikščioniškų 
apeigų, tai lietuvių kultūroje iš 
pagoniškų tikėjimų bei apeigų. 
Beveik visi liaudies kultūros, 
ypač žodinės ir meninės kūry
bos, laimėjimai įsitvirtino pa
pročiuose ir apeigose, kurios, 
nedaug pakitusios, buvo per-

duodamos iš kartos į kartą 
teatrinių vaidinimų metu. Ly
giai kaip graikų drama iš Apo
lono ir Dionizo kulto, kai tuo 
tarpu Europos viduramžių li
turginė drama išaugo iš krikš
čioniškos liturgijos. Pradėjus 
vartoti vietos kalbą ir iškėlus 
spektaklį iš šventovės į kitą te
ritoriją, atsivėrė kelias kiek
vienoje šalyje formuotis tauti
niam teatrui. Bet kol lotynų 
kalba dar tebebuvo visuotinė 
krikščionijos kalba, liturginė, 
arba ekleziastinė drama ir to
liau liko pagrindinė religinio 
švietimo priemonė neraštin
giems žmonėms. Tuo metu 
Lietuvoje dvasinėje kultūroje 
tampa akivaizdus literatūros ir 
teatro ryšys. Pirmas poezijos 
kūrinys, kuriame aiškiai atsi
spindi teatrinės humanistinės 
estetikos reikalavimai - dra
minio vaizdavimo konkretu
mas bei realizmas buvo M. 
Husoviano Poema apie stumb
ro išvaizdą, žiaurumą ir me
džioklę (1523). 

Humanistinei teatrinei li
teratūrai būdingas draminių 

elementų asmeniškumas ryš
kus gausioje, nors neaukšto 
meninio lygio P. Roizijaus 
1551-71 poezijoje. Humanistų 
epinės poezijos autoriteto 
Vergilijaus maniera parašyta 
J. Radvano poema Radviliada 
(1588) ne kartą sulaukė vai
dintojų trupių dėmesio. Tie
siogiai mokykliniams teatrams 
vadovavo retorikos ir poetikos 
dėstytojai. Jie buvo ir daugelio 
pjesių autoriai ir režisieriai ar
ba tik režisieriai. 

Sumaišytos mirties datos, suluošinti gy
venimai... Motinos verkia, gedi savo vaikų ... 
Per pasaulį keliauja teisingumas. Jis šluosto 
motinų ašaras ... 

kaip dažnai jaučia per atstumą ... Kartais jie 
labai toli vienas nuo kito, bet tokie artimi„. 

Oficialumas ar privatumas? 
Susigūžęs kamputyje tūno gerumas. Jo 

aplinkoje vagia, karia, šaudo, gaudo ... Geru
mas tyli susimąstęs, o kartais gailiai, gailiai 
verkia ... Matai jį dėvint juodą oficialumo dra
bužėlį, o širdis kupina šviesių meilės spalvų. 
Kaip manai, kokį drabužį turėtų dėvėti geru
mas viešumoje? 

Artimi.„ 
Tu man parašei ilgą, ilgą laišką. Išsiun

čiau Tuu atsakymą. Kankina nerimas. Nebe
pasitikiu pašto paslaugomis, o Thvimi ... ? Ko
kybiškos taps pašto paslaugos, trumpės laiš
kai ... O gal ir trumpės mūsų mintys? Kaip 
dažnai žmonės vieni kitus supranta be žodžių, 

Reda Kiselytė, Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekos vedėja 

"Apostol Santiago" kolegijos (Vigo mieste, Ispanijoje) choro 
vadovas Rimas Zdanavičius. Dalis choro koncertavo Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje š.m. rugpjūčio 17 d. 

Ntr. R. Jonaitienės 

Tauragės jubiliejui artėjant 
Laukiame žinių apie tauragiškius 

Prieš penkis šimtmečius, 1507 m., toje vietoje, kur dabar 
ant žalio ir stataus srauniosios Jūros upės kranto įsikūręs 
gražus ir įdomus miestas Tuuragė, buvo pastatyta pirmoji 
šventovė. Ši data simboliškai laikoma miesto gimtadieniu. 

2007 m. pažymėsime gražų ir garbingą jubiliejų -
Tuuragės miesto 500 metų sukaktį. Siai iškiliai datai yra 
ruošiamas leidinys, kuriame pagal galimybes bus paminėti 
visi iškilūs žmonės, kilę iš Tauragės miesto ir jo apylinkių, 
savo darbais garsinę ir garsinantys Thuragės kraštą, visą Lie
tuvą. Prašytume buvusių tauragiškių atsiliept ir pranešti apie 
save, asmenis, kuriuos, Jūsų nuomone, reikėtų paminėti lei
dinyje. 

Laiške, rašydami apie save ar savo pažįstamus tauragiš
kius (mokslininkus, rašytojus, dailininkus, kultūros, visuo
menės, valstybės, politikos veikėjus ir kurie dirbo ir dirba 
lietuvybei), prašytume nurodyti: asmens vardą, pavardę, gi
mimo metus, vietą, kur gyveno, mokėsi, studijavo, dirbo, 
kokia veikla užsiėmė, kada išvyko iš Thuragės, kur gyvena, 
(ar gyveno), dirba dabar. Jei žmogus yra miręs, prašytume 
nurodyti mirimo datą, vietą, kur palaidotas. 

Laiškus siųsti adresu: Albinas Batavičius, Nd 2890 Vtl
nius-01009, Lietuva. El. paštas - devinakiskis@yahoo.com 

Laukiame ir Jūsų skambučių. Telefonas Vilniuje - 235 
3325, mobilus - 616 82 147. Pageidautina gauti žinutes iki š. 
m. lapkričio l dienos. Inf. 

Prisiminus buvusį Kauno taikomosios dailės 
instituto diplomantą 

ALBERTĄ ŽUKLĮ, 
mirusį sužieduotuvių dieną 

(artėjant 60-tosiom metinėm) 

Negirdžiu aš raibųjų gegučių, nematau ir lieknųjų puJų, 
Aš po žemėm giliai gyvenu čia, o aplinkui turbūt taip gražu. .. 

(Žodžiai iš paminklinio akmens) 

*** 

Atskridus pempė skubėjo sveikint: Uždegtos žvakės jau prie altoriaus, 

Kodėl žirgeliai stainioje stovi? 

Skulptorius Albertas Žuklys (miręs 2006 m. pavasarį) prie savo kūrybinio darbo 
"Gandralizdis" 

Gyvi' 0yv·1 • i. 

Lingavos dvarely vestuves kelia ... 

Ankstyvi sveteliai jau susirinkę, 

kodėl jie tyli? 

Alus putoja, kvieslio botagas 

tarsi kilnojas. 

Puošiami varta~ riltom kaišyti, 
Bet vyturėlis juodai pragydo: 

Gal jau užmiršo kelią bažnyčion? 

Kodėl žirgeliai nepakinkyti? 

Jaunasis pakeitė nuotaką savo: 

Su deive Žemyna susižiedavo. 

Žiedas užmautas ant šaltos rankos. 

Akis melsvąsias amžino miego 

šešėliai dangsto. 

JULUA KLIŠONYTĖ-ŠELMIENĖ 



Mokytoja ir rašytoja 
IRENA ŽIURAUSKIENĖ kitus į svečius parodyti savo sugebėjimų bei 

Kai drumzlini vakaro šešėliai nusileidžia į pasidalinti įspūdžiais. Balandžio mėn. Liucija su 
Trimėsėdžio slėnį, tyla apgaubia Mažeikių rajono mokiniais buvo pakviesti į Akmenės rajono 
Stočkų kaimo vienkiemį, kuriame gyvena moky- Ventos vidurinę mokyklą, kur vyko pradinių 
toja Liucija Jagėlienė. Laiko ratas vis sukasi į klasių mokinių literatūrinės kūrybos konferen
priekį, nusinešdamas pralekiančių metų aidą. cija. Jagėlienės paruoštas trečiokas Justas Čer
Pasibaigus kiekvienai dienai Liucija apmąsto, ką neckis skaitė savo kūrybą ir tapo laureatu. 
naujo nuveikė mokykloje - linksmas akimirkas Kovo mėn. rajone buvo organizuota mokyk
įamžina albume, o liūdnų stengiasi neprisiminti. lų tobulinimo programa (MTP). Kapėnų mokyk-

Dar besimokydama Mažeikių 2-oje viduri- loje Liucija suorganizavo baigiamąjį programos 
nėje mokykloje būsimoji pedagogė padėdavo pristatymą, kuriame vyko mokytojų pasirody
mokytojams vesti užklasinius renginius bei kla- mas. "Aš pati vedžiau renginį. Pasirodėme pui
sės valandėles - visur ir visada buvo aktyvi. "Mo- kiai" - prisipažįsta peda&ogė. 2005 m. Rumšiškių 
kytojo profesijos pasirinkimui įtakos turėjo au- muziejuje Liucija vedė Zemaitijos kiemo Užga
toritetai - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja vėnių pasirodymą kartu su Viekšnių biržiškiečių 
Vaidilutė Barvydienė bei istorikas-kraštotyri- draugijos folkloriniu ansambliu "Poilsėlis". Ak
ninkas Antanas Poškus" - prisimena Jagėlienė. tyvią pedagogę dažnai į savo susibūrimus pasi-
1973 metais, baigusi vidurinę mokyklą, mergina kviečia biržiškiečiai. 
pirmus metus pradėjo dirbti Kairiškių vidurinėje Dar besimokydama Mažeikių 2-oje viduri
mokykloje, kur dėstė gimtosios kalbos pamokas nėje mokykloje, Liucija pradėjo rašyti prozinius 
vyresnių klasių mokiniams. Po metų, mokyklą kūrinėlius - gyvenimiškas istorijas, vaizdelius, 
pertvarkius į aštuonmetę, Liucija buvo pervesta vėliau_ poeziją. "Prozą rašydama aš turiu visus 
dirbti į Tučių aštuonmetę mokyklą. Dirbdama ji įvykius išgyventi ar bent jau remtis kažkur esančiais 
mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute lietu-
vl·ų kalbos 

1
·r l"t t- · 1 b. B . d atsitikimais. O poeziją rašyti lengviau" - prisipa-l era uros specia y es. aigus u 

kursus, dėl šeimyninių aplinkybių, mokslus teko žįsta literatė. Dar būdama vidurinės mokyklos 
nutraukti. 1985 m. Liucija baigė Šiaulių K. Preik- moksleivė ji dalyvaudavo literatų konkursuose. 
šos pedagoginį institutą. Nuo 1988 m. mokytoja Jagėlienė yra Viekšnių literatų sambūrio "Vinkš
dirba Kapėnų pagrindinėje mokykloje su pradi- nelė" bei Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. 
nių klasių mokiniais. L. J agėlienė yra Mažeikių Liucijos kū~ba yra spausdinta Akmenės krašto 
rajono pradinių klasių metodinės tarybos narė, almanache Ziemgalijos užrašai, Nepriklausomų 
veda seminarus ir metodines dienas rajono mo- rašytojų sąjungos almanache Ten, sidabro vingy, 
kytojams, skaito pranešimus šalies konferenci- "Vinkšnelės" sambūrio rinktinėje Žodžiai tau ir 
jose. man ir Mažeikių literatų klubo "Erdvė" išleista-

Kapėnų mokykla yra papuošta Liucijos ir me almanache Gyva oda. Šiemet literatė dalyva
jos mokinių darbais. Mokykloje yra įrengta pra- vo Nepriklausomų rašytojų sąjungos renginyje 
dinukų pastogė, kuri papuošta darbais lino bei Pavasario lygiadienis 2006-ieji. "Daug kur esu 
floristinėmis kompozicijomis. Mokytoja jau 12 dalyvavusi. Visų renginių net nebeprisimenu" -
metų vadovauja floristikos būreliui pradinu- pasakojo Jagėlienė. Jos rankose visada spindi 
kams. 1995 m. vasario mėn. ji dalyvavo floristi- plunksna, vedžiojanti popieriaus lape mintis. 
kos kursuose, kuriuos vedė Salomėja Krupovi- Užrašys, padės tašką. Liks įamžinta dar viena 
sovienė. Tais pačiais metais Liucija N. Akmenės praūžusio laiko tėkmė. Galbūt močiutės pėdo
kultūros rūmuose surengė pirmą savo floristikos mis paseks vaikaitis Karolis. Jis yra menų gimna
parodą. Keturis kartus pedagogė dalyvavo se- zijos moksleivis. "Turiu gerą vyrą Stasį, kuris 
niūnijų ir kitose proginėse parodose. 2005 m. daug darbų padaro namuose ir leidžia man būti 
rudenį Liucija organizavo floristikos dienų sa- visuomenininke. Be savo šeimos negalėčiau būti 
vaitę mokykloje, kurios metu vyko floristikos tokią, aktyvi" - prisipažįsta Liucija. 
diena Kitas žvilgsnis į parodą. Svytinčios akys išlydi į kelią. Mintyse už-

Be floristinės veiklos, J agėlienė mokykloje fiksuotas akimirkas literatė išlies eilėse. Kasmet 
organizuoja įvairius užklasinius renginius. Ge- prie sraunaus Trimėsėdžio sugrįžtantys gandrai 
gužės 18 d. jos vadovaujami mokiniai dalyvavo suteikia Liucijai vis naujų vilčių ir minčių gyventi, 
literatūriniame konkurse Skambiausi žodžiai lig kurti, mylėti gyvenimą tokį, kokį susikuria ji pati. 
širdies nuaidi. Konkursui kom- ,----------------~~----------=:______:__ 

poziciją Aš noriu gyventi parašė 
pati Liucija. Balandžio 29 d. 
mokytojos vadovaujami pradi
nukai dalyvavo savo kūrybos 
skaitymų popietėje Pro vaikystės 
langą, o pirmąją gegužės savaitę 
- renginyje Tau, mamyte. Ka
pėnų pradinių klasių mokiniai 
bendradarbiauja su Gudų pra
dine mokykla (mokyt. Onutė 
Noreikienė ir Irena Lagno). 
Sumanių mokytojų paruošti 
mokinukai atvažiuoja vieni pas Mokytojos L. Jagėlienės floristikos būrelio darbai 

Mokytoja L. Jagėlienė su floristikos būrelio nariais 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Valstybinis dainų ir šokių 

ansamblis "Lietuva" liepos 
pabaigoje dalyvavo tarptauti
niame festivalyje Kuressaare 
Ooperipaevad 2006 Estijos Sa
remo saloje. Koncerte užsie
nio žiūrovai turėjo progos su
sipažinti su profesionaliu sti
lizuotu ir autentišku lietuviš
kų šokių menu, dainomis, 
liaudiškais instrumentais at
liekama instrumentine muzi
ka. Žiūrovus džiugino meni
ninkų sukurti spalvingi tauti
niai drabužiai, vestuvinės ir 
darbo dainos; buvo šokami 
tautiniai šokiai su medinėmis 
klumpėmis, kojukais, šiaudi
nėmis skrybėlėmis, parodyti 
įvairūs humoristiniai vaizde
liai, piemenų išdaigos. 

Vokietijos Stuttgarte įvy
kęs Tarptautinės šiuolaikinės 
muzikos draugijos (ISCM) ge
neralinis susirinkimas abso
liučia balsų dauguma nu
sprendė 2008 metais Pasaulio 
naujosios muzikos dienas or
ganizuoti Lietuvoje. Tokiam 
sprendimui didžiausią įtaką 
padarė per 15 metų Lietuvoje 
susiformavusios šiuolaikinės 
muzikos tradicijos, gera festi
valio "Gaida" reputacija ir or
ganizacinis patikimumas. IS
CM turi labai turtingą, dau
giau nei 80 metų besitęsiančią 
istoriją ir reikšmingą šiuolai
kinės muzikos propagavimo 
tradiciją. Su šia organizacija 
buvo susiję daugelis garsiau
sių XX š. kompozitorių. IS
CM įsteigta Austrijos Salz
burge 1922 metais ir dar tais 
pačiais metais surengtas pir
masis tarptautinis kamerinės 
muzikos festivalis. 1936 m. 
buvo įsteigta ISCM Lietuvos 
sekcija. Jos nariai, pirmojo 
lietuviško avangardo atstovai 
Vytautas Bacevičius, Jeroni
mas Kačinskas ir Vladas Ja
kubėnas 1940 m. mėgino su
rengti Pasaulio naujosios mu
zikos dienas Kaune, tačiau 
politinio scenarijaus kaita ne
leido to įvykdyti. 

Trijų pasaulyje pripa
žintų Lietuvos menininkų pa
stangomis Vilniaus kongresų 
rūmuose spalio mėnesį nu
skambės Giacomo Puccini 
opera Bohema. Šiam projek
tui įgyvendinti Londone ku
rianti režisierė Dalia lbel
hauptaitė, madų kūrėjas Juo
zas Statkevičius ir dirigentas 
Gintaras Rinkevičius subūrė 
įvairiose pasaulio scenose dir
bančius jaunosios kartos lietu
vių talentus. Pagrindinius 
vaidmenis Bohemoje atliks 
Vokietijoje, Suomijoje ir D. 
Britanijoje dirbantis daininin
kas Eggaras Montvidas, ope
roj e Zydė sužibėjusi Irenos 
Milkevičiūtės auklėtinė Joana 
Gedmintaitė, Maskvos Di
džiajame teatre debiutavęs 
Dainius Stumbras ir Traviatos 
puošmena praeitais metais ta
pusi Asmik Gregorian. Ma
žesnius vaidmenis atliks jau
nieji solistai Laimonas Pau
tienius, Egidijus Dauskurdis, 
Sandra J anušaitė, Arūnas 
Malikėnas. 

Režisierės Dalios Ibelhaup
taitės teigimu, simboliška, kad 
Bohemai buvo suburtas jaunų, 
po pasaulio scenas išsibars
čiusių kūrėjų kolektyvas, nes 
tai istorija apie jaunystę, 
džiaugsmą ir liūdesį, meilę ir 
vienišumą, o statant veikalą 

Vilniaus kongresų rūmuose, 
pasak režisierės, "turime ab
soliučią kūrybinę laisvę, bend
radarbiavimas su projekto 
mecenatais leidžia laisvai 
rinktis reikalingiausias meni
nes priemones, suburti itin 
profesionalią kūrėjų grupę." 
Opera bus rodoma septynis 
kartus - spalio 25, 27, 29, 30 
ir gruodžio 26, 28 ir 30 dieno
mis. Bohema - tai ne pirmas 
šios savitu braižu išsiskirian
čios menininkų trijulės pro
jektas. Publikai ji jau pažįsta
ma iš ankstesnių G. Verdi 
operų Kaukių balius ir Likimo 
galia bei R. Leoncavallo Paja
cų pastatymų. 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras modernią 
scenos rekonstrukciją nusipir
ko už 77.5 min. litų iš Vokieti
jos bendrovės "SBS Buehnen
technik GmbH". Šios įmonės 
pasiūlymas buvo ekonomiš
kai naudingiausias dėl scenos 
įrangos techninių privalumų 
bei numatytos darbų kainos. 
Sutartyje taip pat numatyta, 
kad ši bendrovė dalį darbų, 
kaip pavyzdžiui senų įrangų 
išmontavimą, priešgaisrinės 
signalizacijos, šildymo ir vėdi
nimo sistemų įvedimą, galės 
perduoti vietiniams rango
vams. Teatro atstovė teigė, 
kad reikia modernizuoti visus 
teatro statybos metu įvestus ir 
niekad nepakeistus senus sce
nos mechanizmus. Naujieji 
bus kompiuterizuoti, todėl ir 
darbų sąmata tokia didelė. 
"SBS Buehnentechnik" bend
rovė skelbia, kad pagrindiniai 
rekonstrukcijos darbai - sce
nos apšvietimo ir saugumo 
įrangos sumontavimas - už
truks nuo kitų metų vasaros 
iki 2010 metų. Bendrovė pa
našius užsakymus yra įgyven
dinusi Rusijoje (dviejuose 
Sankt Peterburgo teatruose ir 
pačiame Kremliuje ), Estijoje, 
Kinijoje ir kitur. (Delfi) 

Lietuvos muzikos infor
macijos ir leidybos centras iš
leido naują lietuvių simfoninės 
muzikos katalogą. Į šį kata
logą įtraukta Lietuvos kompo
zitorių sąjungos narių kūryba, 
taip pat kompozitorių Eduar
do Balsio (1919-1984), Juliaus 
Juzeliūno (1916-2001), Justino 
Bačinsko (1923 -2003), Antano 
Rekašiaus (1928-2003), Vytau
to Montvilos (1935-2003), Vy
tauto Mikalausko (1930-2004) 
simfoniniai kūriniai, koncertai 
įvairiems instrumentams su 
orkestru, vokaliniai ir choriniai 
simfoniniai kūriniai. Katalogo 
sudarytojos Loreta Norvilaitė 
ir Renata Varanavičiūtė per
žiūrėjo Lietuvos valstybinių 
simfoninių orkestrų, Mažosios 
Lietuvos simfoninio orkestro, 
Lietuvos kompozitorių sąjun
gos bibliotekas, todėl kataloge 
yra pateikiama detali infor
macija apie kūrinių partitūrų 
saugyklas. Anglų ir lietuvių 
kalbomis spausdintas katalo
gas pirmiausia skiriamas lietu
viškos muzikos atlikėjams, 
koncertų programų sudaryto
jams, aktualaus ir įdomaus 
repertuaro ieškotojams. Šis 
katalogas jau šeštasis panašių 
leidinių serijoje, kurioje pri
statyta lietuvių kompozitorių 
muzika styginiams, pučiamie
siems, fortepijonui, kamerinė 
ir vokalinė muzika. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeitad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.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 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERAmAS 
SKELBIA 

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 
MOKAME 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
* l metų GIC 

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 

L.AIŠ:K..AI IŠ G-U"I>IJ"<>S 

Svetlanos Lukšienės viltys 
Susitikimas su Astravo rajono Rimdžiūnų lietuviškosios vidurinės 

mokyklos direktore Svetlana Lukšiene 
BERNARDAS ŠAKNYS 

Prisipažinsiu: bijojau šio 
susitikimo. Įvairių kalbų, gandų 
debesys gaubė nuo 2005-ųjų 
rugsėjo pradžios pradėjusią va
dovauti lietuviškai mokyklai di
rektorę. Iki šiol mokyklos va
dovai keitėsi: A. Švelnys, S. Pa
partis, S. Budraitis ... Jie visi bu
vo atvykę iš Lietuvos. O štai 
dabar prie mokyklos vairo stojo 
vietinė lietuvaitė iš Gervėčių 
krašto. Daugeliui tai sukėlė 
abejonių, net nepasitikėjimo, 
ar pernelyg jauna, neturinti di
desnės patirties Svetlana Luk
šienė sugebės vairuoti kupiną 
prieštaravimų, nesutarimų mo
kyklos mokytojų būrį? 

Pasibeldžiu į Rimdžiūnų 
kaimo viduryje 63-iuoju nume
riu pažymėtą namą. Maloniai 
pasitinka jauna, daili moteris. 
Supažindina su vyru Gediminu 
Lukša; pasidžiaugiame links
mai krykštaujančiomis atžalo
mis ... Penkerių metų Auksė ir 
dvejų metų Saulė kalba lietuviš
kai. "O kaip kitaip galėtų kal
bėti? Juk aš ir mano vyras esa
me lietuviai!" - pabrėžiamo

kyklos direktorė. 
Svetlana gimė 1980 metais 

Girių kaime Marijos ir Viktoro 
Augulių šeimoje. Tėvai mokė ir 
namuose kalbėjo lietuviškai. 
Laikėsi lietuviškų papročių, iš
mokė lietuviškų poterių, kas 
buvo labai svarbu besimokant 
Girių ir Gervėčių rusiškose mo
kyklose. Jose lietuvių kalba bu
vo tik kaip dalykas. Visa švieti
mo sistema tolino vaikus nuo 
lietuvybės. Tačiau, prisimena 
Svetlana, didžiausią jai įtaką 
padarė Girių rusiškoje mokyk
loje lietuvių kalbą dėsčiusi Re
nata Greimaitė. "Ji mus visus 
mokinius įvedė į neregėtai gra
žų lietuvišką pasaulį, išmokė 
didžiuotis savo priklausomybe 
lietuvių tautai. Ji atskleidė mū
sų tarmės grožį, išmokė žvelgti 
į krašto praeitį ir rasti joje tie
siog stebuklingų žmonių, gynu
sių Gervėčių krašte lietuvybę ... " 
- prisiminė S. Lukšienė. 

Į Minską, kaip čia įprasta 
įsigijus vidurinį išsilavinimą, 
Svetlana nė nemanė važiuoti: ji 
likimą siejo tik su Lietuva. Va
žiavo į Vilnių, kur pedagoginia
me universitete 2002 m. baigė 
informatiką. Kur važiuoti dirb
ti? Tvirtai nusprendė grįžti į 
gimtinę ir įsidarbinti Rimdžiū
nų lietuviškoje mokykloje. Juo 
labiau, kad jos vyras Gediminas 
irgi iš to paties kaimo, tad kur 
gali būti geriau, kaip savo tėviš-
kėje? v 

Prie direktoriaus A. Svel
nio dirbo darželio auklėtoja, 
nuo 2001 m. dėstė informatiką. 

-Ar neišsigandote mokyk-
los direktorės pareigų? - pa
klausiau. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Rimdžiūnų lietuviškosios vidu
rinės mokyklos direktorė Svet
lana Augulytė-Lukšienė 

Ntr. B. Šaknio 

duokite, keturiomis lietuviško
mis atžalomis pagausės mūsų 
kraštas! Trečią vaikutį gimdys 
Danutė Kimsienė. Vadinasi, 
Gervėčių lietuvių bus daugiau", 
- džiūgavo Svetlana. 

Didelė našta krinta ant jau
nų mokyklos direktorės pečių. 
Po tuo pačiu stogu, aukštu že
miau, įsisteigusi Girių gudiško
ji mokykla. Kaimo žmonės pa
sipiktinę tokiu valdžios spren
dimu. Gudai Lietuvos žmonių 
lėšomis statytuose rūmuose 
jaučiasi šeimininkais. Jie turėjo 
savo neblogą mokyklą Girių 
kaime, bet ją paliko, apleido, 
įsikraustę į lietuviškosios mo
kyklos pastatą. Vargu, ar šis 

Direktorės Svetlanos Mikšienės vyras Gediminas Lukša su 
dukromis Ntr. B. Šaknio 

- Ir taip, ir ne. Žinau, ko
kia atsakomybė laukia, bet no
rėjosi visą ugdymą daugiau sie
ti su krašto žmonėmis, su čia 
amžiais gyvenančiais tėvukais, 
močiutėmis. Atvykėliai peda
gogai paprastai žvelgia į šį kraš
tą iš romantinės pusės, nepa
jausdami tikrovės. Mes, vieti
niai, perėję ugnį ir lietų, galime 
jautriau pažvelgti į savo krašto 
ateitį, į jo išlikimą lietuviškoje 
erdvėje, - pasakojo mokyklos 
direktorė. 

Svetlanos Lukšienės nuo
mone, vaikai turi į sielos gelmes 
nuo pat pirmosios klasės įsira
šyti šio krašto savitumą. Ne tik 
gamtos grožį, bet ir senolių iš
mintį. "Kol gyvi senoliai, priva
lome iš jų perimti tą nuostabų 
atkaklumą likti lietuviais, nepa
siduoti svetimoms įtakoms. 
Manau, kad tai svarbu ne tik 
mūsų lietuviškoje salelėje, bet 
ir Lietuvoje" - samprotavo S. 
Lukšienė. 

Kaip didžiausią džiaugsmą 
mokyklos direktorė laiko savo 
mokyklos keturių mokytojų 
dekretines atostogas. "Įsivaiz-

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

faktas tarnauja dviejų tautų 
draugystei? Suprantama, mo
kyklos direktorė šiuo klausimu 
bejėgė ir bebalsė. Bet Lietuvos 
valdžia aukščiausiu lygiu turėtų 
rasti sprendimą ir Lietuvos 
pinigais statytuose rūmuose 
neturėtų šeimininkauti kitos 
mokyklos mokiniai. 

Nerimą kelia ir daugelis ki
tų reiškinių. Lietuviškosios mo
kyklos koridoriuose pernelyg 
daug vaizdinės medžiagos su 
rusiškais užrašais. Nejaučiama 
ir krašto dvasia. Juk būtent šis 
kraštas Lietuvai dovanojo min
ties galiūnus - arkivyskupą Ju
lijoną Steponavičių ir kunigą 
kankinį Bronių Laurinavičių. 
Neatsitiktinai Rimdžiūnų lietu
viai kelia mintį, kad jų vieno 
vardu galėtų būti pavadinta 
mokykla. Taip būtų įamžintas 
Julijono Steponavičiaus ar Bro
niaus Laurinavičiaus atminimas. 

Mokykla turi daug puikių 
pagalbininkų. Vienas jų - šio 
krašto vaikas Alfonsas Augulis, 
kuris, pasak Svetlanos Lukšie
nės, visada atskuba į pagalbą, 
telkia visuomenę rūpintis mo
kyklos gerove ir lietuviškuoju 
švietimu. 

- Į mūsų rūpesčius reikia 
įsigilinti labai jautriai. Mes esa
me kitoje valstybėje ir visko 
kaktomuša nepadarysi. Visur ir 
visada reikia pasverti kiekvieną 
žodį, apmąstyti kiekvieną veiks
mą, - sako Svetlana Lukšienė. 
Ji tiki mokyklos rytdiena, ji tiki 
lietuviška krašto ateitimi. 



Penkioliktasis ateitininkų kongresas 
Ateitininkų kongresui pasibaigus, pateikiu svarbiausius jo momentus. 

Kongresas įvyko 2006 m. rugpjūčio 18-20 d.d. Panevėžyje 
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS. 

Lietuva 

Ideologinė programa. Pagal 
kongreso programos planą pir
momis dienomis du praųešimai -
dr. Pauliaus Subačiaus Siuolaiki
nės krikščioniškosios kultūros ak
tualumas Lietuvai ir pasauliui ir 
Vytauto Ališausko Ateitininkų 
sąjūdis - krikščioniškosios kultū
ros puoselėtojas - buvo idėjiniai 
įvadai į konkretesnius svarsty
mus. Simpoziumu buvo daugiau 
atsikreipta į veiklą. Simpoziumo 
dalyviai pasiūlė daug idėjų, "ku
riomis turėtų reikštis šiuolaikinis 
ateitininkų sąjūdis, kad jis taptų 
paveikiu krikščioniškosios kultū
ros skleidėju Lietuvoje ir pasau
lyje". Toliau dar konkrečiau bu
vo svarstoma apie veiklos gali
mybes. Nagrinėdamas temą 
Konfliktas talp gyvybės bei mirties 
kultūrų ir ateitininkų sąjūdis, kun. 
Kęstutis Trimakas palygino atei
tininkų steigėjo Prano Dovydai
čio ir popiežiaus Jono Pauliaus 
11 siekius ir pasiūlė ateitininkams 
įsijungti į popiežiaus pradėtą 
veiklą ugdyti gyvybės kultūrą at
sverti mirties pseudokultūros pli
timą Lietuvoje ir pasaulyje, nu
rodydamas įvairias veiklos sritis. 
Paskaitos mintis jis papildė kiek
vienam kongreso dalyviui pado
vanodamas du išspausdintus sa-

vo leidinius: Kristuje gyventi ir 
kurti ir Turėti gyvenimo apsčiai. 

Paskutiniame pranešime Vy
gantas Malinauskas nurodė 
"Ateitininkų sąjūdžio veikimo 
kryptis kuriant krikščioniškąją 
kultūrą Lietuvoje": motyvacija -
"autentiškas patriotiškumas", 
"žmogiškoji gelmė" (pagal Juozą 
Girnių), Dievo žodžiu per tikin
čiųjų tarnystę (pagal kardinolą J. 
Ratzinger), ne įvykių pakrašty, 
bet centre. Jo mintis paryškino ir 
praplėtė koreferentai: Liutauras 
Serapinas, Irma Kuliavienė, dr. 
Arimantas Raškinis ir Ramūnas 
Aušrotas. Visos nagrinėtos te
mos - vertos dėmesio. Jos bus iš
spausdintos. 

Talentų vakaras. Rugpjūčio 
19 d. buvo surengtas talentų va
karas, kuriame pasireiškė jauni 
kūrėjai ir dainų, šokių, muzikinių 
instrumentų kūrinių atlikėjai. Vi
sa tai buvo gabiai sujungta Ingri
dos Daukšytės parinktomis pras
mingomis ištraukomis bei foto 
vaizdų montažu kongreso šūkio 
tema Kristuje gyvenkime ir kurki
me, vedančia į viršūnę - visiems 
programos dalyviams ir žiūro
vams sugiedant kongreso himną 
Švęskime gyvenimą (kun. Kęs
tučio Trimako žodžiai, Ingridos 
Daukšytės muzika). 

Ateitininkų federacijos įsta-

Naujausia karininkų grupė, atvykusi iš Lietuvos tobulinti anglų bei 
prancūzų kalbų St-Jean bazėje prie Montrealio. Iš k.: puskarininkis 
Algirdas Nakvosas, komandoras leitenantas Rimantas Barauskas, 
vyresnioji seržantė Rasa Ruzveltienė, Jolita Milerienė, puskarininkis 
Gediminas Zabitis, vyresnysis leitenantas Rytis Ramansevičius 

Ntr. A. Staškevičiaus 

@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! 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

tų pakeitimas. Kongrese nema
žas dėmesys buvo skirtas AF įsta
tų pakeitimui. Įstatus reikėjo su
derinti su Lietuvos valdžios rei
kalavimais, kad organizacija būtų 
toliau pripažinta. 

Ateitininkų federacijos pir
mininko rinkimai. AF pirminin
ko Liutauro Serapino kadencija 
baigėsi. Kandidatais buvo pasiū
lyti Liutauras Serapinas, Irma 
Kuliavienė ( ateitininkų istorijoje 
pirmą kartą šiam postui kandida
tavo moteris) ir Vygantas Mali
nauskas (jau anksčiau buvęs AF 
pirmininku). Išvakarėse pirmasis 
kandidatas atsisakė. Rinkimus 
laimėjo Vygantas Malinauskas. 

Lietuvos vyskupų konferen
cija paskyrė prel. Gintarą Grušą 
nauju AF dvasios vadu. 

Kongrese atsilankė Kauno 
arkivysk. Sigitas Tamkevičius, 
Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, 
Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas 
(ligšiolinis AF dvasios vadas) ir 
Panevėžio vysk. emeritas Juozas 
Preikšas. Kongrese dalyvavo apie 
400 asmenų; dauguma - moks
leiviai. Buvo ateitininkų ir iš 
Šiaurės Amerikos. Kongresas 
praėjo sklandžiai. Padėka kong
reso rengėjų komiteto pirminin
kei Irenai Bikulčienei, kitiems to 
komiteto nariams, Panevėžio bei 
kitiems Lietuvos ateitininkams. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Ku/ieš ius 

nC' /A.At..V FOUR SEASONS 
IU"//rlm. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl inform acijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy

lin kėse kreipkitės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektron inis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

2006.IX.6 Nr. 36 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

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 ., D.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 
• Pasibaigus FIBA pasaulio 

krepšinio čempionatui, Lietuvos 
rinktinė užėmė septintą vietą. 
Čempionato lentelė: l. Ispanija, 
2. Graikija, 3. JAV, 4. Argentina, 
5. Prancūzija, 6. Turkija, 7. Lietu
va ir 8. Vokietija. Lietuvos rinkti
nė kopė ligi ketvirtbaigmės, ku
rioje teko kovoti su stipriais Is
panijos krepšininkais, kad patek
tų į pusiaubaigmę, ir skaudžiai 
(net 67:89) pralaimėjo. Kova dėl 
penktos vietos su turkais lietu
viams pasibaigė nesėkmingai. Li
kus tik 3 minutėm, lietuviai vedė 
11 taškų skirtumu, bet, atrodo, 
neišlaikė spaudimo ir pasimetę 
padarė per daug klaidų. Turkai 
tuo pasinaudodami išlygino re
zultatą, o pratęsime 84:95 laimė
jo kovą. Kovoje dėl septintos vie
tos lietuviai 77:62 įveikė Vokie-

tijos rinktinę. Daugelis mūsų lie
tuvių, ypatingai senesnių, neigia
mai atsiliepia apie mūsų krepši
ninkų pasiekimus. Tačiau žinoti
na, kad kiekvieno sportininko 
svajonė yra patekti į geriausių 
sportininkų pasaulyje dešimtuką. 
Tai mūsų krepšininkai įvykdė, ir 
užtai jiems didžiulė garbė. JAV
NBA sudaryta "svajonių rinkti
nė" šį kartą laimėjo tik bronzos 
medalį. 

• Po Japonijoje pasibaigusio 
pasaulio krepšinio čempionato 
Tarptautinė krepšinio federacija 
(FIBA) paskelbė naują vyrų ko
mandų įvertinimą, kuriame Lie
tuvos rinktinė užima penktą vietą 
tarp 74-ių komandų. 

• Pirmąsias 2008 metų Euro
pos futbolo čempionato B grupės 
rungtynes Lietuvos rinktinė sve-

čiuose sužaidė lygiomis 1:1 supa
saulio čempione Italijos komanda. 

• Brazilijoje pasibaigusiame 
pirmajame pasaulio jaunių (iki 
17 metų) plaukimo čempionate 
trečiąją vietą ir bronzos medalį 
laimėjo Giedrius Titenis, 200 m 
krūtine įveikęs per 2 minutes 
16.57 sekundes. 

• Italijoje pasaulio jaunimo 
šiuolaikinės penkiakovės čem
pionate sidabro medalį laimėjo 
Donata Rimšaitė 

• Lenkijoje 49-osiose tarp
tautinėse Wladyslaw Pytlasinski 
vardo graikų-romėnų imtynių 
varžybose trečią vietą užėmė Lie
tuvos olimpietis Mindaugas 
Ežerskis. 

• Austrijoje 5-osiose Euro
pos kurčiųjų badmintono pirme
nybėse komandinių varžybų nu
galėtoja tarp 12 komandų tapo 
Lietuvos rinktinė, baigmėje įvei
kusi Vokietijos kmųandą. 

• 2006 metų C)kagos lietu
vių futbolo lygos (CLFL) čempi
one tapo ir pagrindinį prizą iško
voj o "Alytaus" komanda, baig
mėje 6:1 nugalėjusi "Panevėžio" 
vienuolikę. V.P. 

Montrealio golfo diena 
Montrealio golfo diena įvyko rugpjūčio 26, 

šeštadienį, Saint Donat golfo klube. Šią gražią sau
lėtą dieną susirinko daugiau kaip 30 įvairiausio 
amžiaus golfininkų. Tie, kurie tik pradeda žaisti 
golfą, pradėjo su pamoka, po to vyko žaidimas. 
Visi užbaigė dieną kartu su bendra vakariene, 
restorane, pačiame Saint Donat centre. Čia buvo 
išdalinami prizai geriausiems golfininkams. Pirmą 
vyrų vietą gavo Andrew Oddy (Audros Kudzmaitės 

ir Brad Oddy sūnus), kuris tik 15 metų. Antrą vietą 
laimėjo Ron Doyle, o trečią pasidalino Haroldas 
Celtorius ir Alvydas Sylvain Bulota. Moterų pirmą 
vietą laimėjo Carai Gražienė. Po to buvo išdali
namos dalyviams loterijos būdu laimėtos dovanos. 

Visi dalyviai nuoširdžiai dėkoja Montrealio 
lietuvių kredito unijai LITAS už paramą, kuri buvo 
panaudota golfo pamokai, dovanoms ir prizams. 

V. Bulotienė 

Montrealio golfo dienos dalyviai Ntr. V. Bulotienės 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO ... , _____ _ 

LIUDUANT TIESĄ 
Jūsų rugpjūčio 22 dienos ve

damasis Kaspinas liks juodas ma
ne labai sujaudino, nes priminė 
man mano tėvelio - Steigiamojo 
seimo atstovo Viktoro Beržinsko, 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

paskutines kančios dienas Kauno 
kalėjime. Jis buvo jau pašautas ir 
primuštas, kai KGB nuvežė jį į 
kalėjimą. Ten dar jam iškėlė tris 
bylas ir kankino, kad išduotų ki
tus veikėjus ir, svarbiausia, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
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. 

"prisipažintų", jog Lietuva sava
noriškai prisijungė prie Sovietų 
Sąjungos. 

Pagal bylos ištraukas buvo 
matyti, kad tėvelis laikėsi stipriai 
ir vis kartojo: "Mes savanoriškai 
neprisijungėme nei prie sovietų, 
nei prie vokiečių - jūs visi buvote 
mūsų okupantai". Po mėnesio 
mano tėvelis mirė, o aš jaučiu, 
kad turiu skelbti teisybę tiems, 
kurie nori mūsų istoriją perrašyti, 
nes kitaip ir mano tėvelio, ir kitų 
kankinių mirtys bus iškreiptos. 

Vita Beržinskaitė-Lapaitienė, 
Toronto, ON 

GERB. TŽ LEIDĖJAI 

Dr. Inesa iš Kauno rašo: 
"Labai ačiū, kad užsakėte TŽ li
goninei. Lengvesni mūsų ligoniai 
mėgsta jį paskaityti. Kai kurie 
straipsniai tikrai būna ypatingai 
gerai parašyti - būna labai gerų 
minčių". 

Dėkinga Jums, Elena 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunas rašytojas kūrė šventę vaikams 

JUSTINA STUČINSKAITĖ 

Liepos 26 dieną kauniečius 
nustebino kiek netikėta veikla -
vidurdienį Laisvės alėjos širdyje 
jaunuolis stovėjo su plakatu, ragi
nančiu sukurti šventę vaikams. 
Pro šalį traukę praeiviai galėjo 
įsigyti rašytojo Vilio Normano 
naujausiąjį romaną Šventumas ir 
taip paremti vaikus, augančius 
be tėvų šilumos. 

Norėjo padaryti ką gero 
Studentas Vilis Normanas, 

literatūros mylėtojams žinomas 
Isaip dviejų romanų Šnabždesys ir 
Sventumas autorius, tokiai veik
lai ryžosi spontaniškai. Pasak jo, 
leidykla, leidusi jo knygas, pa
čiam autoriui skyrė keletą roma
no egzempliorių. Tačiau šių kny
gų nebūtų pakakę visiems drau
gams, pažįstamiems apdalinti. 
"Nusprendžiau, kad gal galiu pa
mėginti padaryti ką nors gero. 
Ketinu už pinigus, gautus už šias 
knygas, nupirkti saldainių, kurie 
bent mane vaikystėje tikrai nu
džiugindavo", - kalbėjo veiklos 
iniciatorius. 

Studentas-rašytojas Vilis Normanas užsiima su vaikučiais 

Kaip kalbėjo knygos auto
rius, j~u ir pats knygos pavadini
mas Sventumas įpareigoj a ge
riems darbams. "Kiekviena kul
tūra turi savo Šventumo samp
ratą, bet kaip ir rašiau knygoje, 
jas visas jungia bendra gija - mei
lė ir gerumas. Nesvarbu, kaip su
voki, kas yra šventumas, svar
biausia, kad stengtumeisi daryti 
gera. Apskritai, menas iš princi
po yra gėrio sklaida", - sakė jau
nasis kūrėjas. 

Sieja su savo personažais 
Paklaustas, kodėl veiklos 

tikslu pasirinko našlaičius, o ne 
skurstančius literatus ar senolius, 
V. Normanas, atsakė: "Abiejuose 
savo romanuose aš rašiau apie 
žmones, kuriu9s palietė skaudi 
tėvų netektis. Snabždesyje apra
šomi du broliai, išskirti gyveno 
šeimose, kur kiekvienas buvo 

auklėjamas kitaip. Naujausioje 
knygoje nagrinėjama žmogaus 
vienišumo problema, sužalotos 
sielos skausmas. Aš suprantu, 
kad tie saldainiai, kuriuos gavo 
vaikų namų auklėtiniai, nėra kaž
kas ypatinga, tai galbūt tik smulk
mena, bet, matydamas laimingus 
tų vaikų veidus, ir aš jaučiausi 
laimingas". 

Praeiviai nebuvo abejingi 
Veiklos, trukusios vos valan

dą metu, parduota dešimt roma
no egzempliorių. Praeiviai iš pra
džių nedrąsiai vartę knygą, vėliau 
sugrįždavo jos nusipirkti. "Man 
labai patiko mintis. Be jokių rek
lamų, štai, be jokių blizgučių at
sistojo jaunuolis alėjoje, padarys 
gražų darbą, kad tik jam pasi
sektų", - linkėjo sustojusi ir kny
gą nusipirkusi pensininkė Alina. 

Grupelė merginų knygai 
pirkti bendrai susimetė pinigų: 
"Esam skaičiusios šio rašytojo 
pirmąją knygą, tikrai labai pa
tiko, o čia dar ir autografą gau
sim. Ir prie gero darbo prisi
dėsim", - klegėjo merginos. 

Studentas Vilis Normanas ragin!l praeivius sukurti šventę vaikams, 
platina savo naujausią romaną Sventumas 

"Mano manymu, žmonės 
gan keistai žiūrėjo į visą šį rei
kalą, ir tikrai nežinau, ką pagal
vojo. Galbūt tokios veiklos mūsų 
šalyje dar yra retenybė, nes visi 
įpratę, kad jas rengia tik televizi
jos ar jos žvaigždės, joms gausu 
reklamos. Aš manau, kad kiek
vienas žmogus gali padaryti ką 
nors gero mažiesiems, kuriems 
to tikrai labai reikia", - sakė V. 
Normanas. 

Mažieji atsilygino šypsena 
Iš karto po minėtos veiklos 

rašytojas, padedamas kelių bičiu
lių, už surinktus pinigus nupirko 
keletą kilogramų saldainių ir nu
vežė Kauno "Atžalyno" vaikų na
mų auklėtiniams. Kieme lakstan
tys mažieji negalėjo patikėti, kad 
visi skanėstai skirti jiems. Nors 
buvo pietų metas, mažyliai auklė
tojoms prižadėjo, jog valgys ir 
pietums paruoštą sriubą, ne tik 
saldumynus. 

"Kaip gerai, kad yra žmonių, 
kurie paprastą dieną mus pra
džiugina", - džiaugėsi mažiau
siųjų grupės auklėtoja, lukšten
dama šokoladuką auklėtiniui Ka
roliui. "Iš pradžių vaikučiai nela
bai suprato, kas čia atėjo ir ko 
nori, bet vėliau visi įsidrąsino, 
pasisakė savo vardus, papasakojo 
apie tai, kaip globėjai juos pasi
ima ir po dienos atiduoda atgal", 
- susijaudinęs įspūdžiais dalijosi 
dvidešimtmetis rašytojas. 

Rengs daugiau 
V. Normanas džiaugėsi pa

vykusia pirmąja tokio pobūdžio 
veikla ir teigė, kad neketina su
stoti: "Tokių akcijų tikrai bus, gal 
geriau organizuotų, rimtesnių, 
bet bus. Dar ilgai negalėsiu pa
miršti meilės ir švelnumo ilgesio 
iškamuotų vaikų akių. Jie dau
giau nei kas nors šiame pasaulyje 
nori būti mylimi. Aišku, didžiau
sia akcija, kokia tik gali būti, yra 
įvaikinimas, jei kada nors sukur
siu šeimą, nesvarbu kiek savo vai
kų turėčiau, pagalvosiu ir apie 
įvaikinimą. Sunku likti abejin
gam, kai susiduri su tuo akis į 
akį. Tiems vaikučiams, kuriuos 
mačiau, reikia ne pinigų, ne pra
bangių namų, jiems reikia, atro
dytų tiek nedaug - tik meilės, ku
rios niekur nenusipirksi. Ir savo 
knygomis aš stengiuosi ta meile, 
kurią įdedu rašydamas, dalintis 
su kitais. Nesvarbu, kaip būtų 
sunku tiems, kurie palieka, jiems 
niekada nebus sunkiau už tuos, 
kurie paliekami. 

• Vaikams reikia mažiau kritikos daugiau pa
vyzdžių. (Joubert) 

• Kai nežinai į kokį uostą plauki, joks vėjas nėra 
tinkamas. (Seneka) 
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

METINIS SUVAŽIAVIMAS 

įvyks š.m. rugsėjo 22-24 d.d. 
"Kretingos" stovyklavietėje, Wasaga Beach, ON 

DISKUTUOSIM PROJEKTUS IR NUTARIMUS, 
RINKSIME NAUJĄ VALDYBĄ 

Gali dalyvauti atstovai 18-35 m. amžiaus. 

REGISTRUOTIS IKI RUGSĖJO 15 D. 

SUJUNKIME KANADOS LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ! 
Informaciją ir registracijos anketas teikia 

Julija Puodžiukaitė el. paštu: julia.puodziukas@gmail.com 
KLJS valdyba 

"Romuvos" stovykloje (rugpjūčio 5-12 d.d.) vilkiukai su savo vado
vais. Iš k. ps. M. Leknickas, J. Putrimas ir sk. v. D. Kuras 

Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

Aviacijos kadetai 
Pavasarį vienuolikos metu

kų jaunuolis penkto skyriaus 
mokinys su motina nuvyko į di
desnę parduotuvę apsipirkti; 
priėjus prie durų prisistatė po
ra, dailiai apsirengusių, išlygin
ta uniforma, blizgančiais batais, 
(aviacijos lakūnai-kadetai). Jie 
rinko aukas padengti savo veik
los išlaidoms. 

Greitai užsimezgė kalba, 
užtruko ilgokai, kol išaiškino jų 
veiklos darbus. 2000 m., jau bū
damas 12 m., rudenį Tomas An
tonio, Vidos sūnus, Henriko 
Adomonio vaikaitis, įsirašė į 
Kanados oro kadetus (845 Avro 
Arrow Squadron). Tomas tur
būt pasekė senelį, (kuris įstojo 
savanoriu prieš pat karą į Lie
tuvos kariuomenę). Šiam dali
niui priklausė maždaug nuo 
150-200 kadetų. Galima pasi
rinkti ir kitos rūšies dalinius: 
pėstininkų (Army), jūrininkų, 
policijos. Generalinis verbavi
mas kadetų prasideda spalio 
mėnesį - reikia papildyti gretas 
tų, kurie užbaigė kadenciją, su
laukę 19 metų amžiaus. Never
čia stoti į kariuomenę. 

Dalyvavimas: antradieniais 
6.30-10 v.v. Reikalui esant, da-

!yvauti gali ir dažniau. Įstojęs į 
kadetus kaip naujokas gauni 
visą aprangą, kepurę, drabužius 
(šventinius ir darbinius), taip 
pat avalynę. Po to prasideda 
kariškas apmokymas, mankšta 
- treniruotė. 

Čia dalyvauja visokių tau
tybių jaunimas (ir mergaičių, 
visiems vietos užtenka ir pui
kiai sugyvena). Kadetai turi bū
ti drausmingi, užgrūdinti ir są
žiningi. 

Tomas pamėgo kariškus 
pratimus, rikiuotę ir, būdamas 
drausmingas, pavyzdingas, įvyk
dydavo duotus įsakymus ir la
bai greit kilo į aukštesnes pozi
cijas; per šešerius metus pakėlė 
į "Warrant" karininką pirmos 
klasės. 

Jis jau buvo žinomas pradi
nės mokyklos mokytojams kaip 
talentingas iš prigimties ir iš V 
sk. perkeltas į kitą mokyklą, su 
tokiais pat mokiniais, be to, lai
kydamas tarptautinius "High 
School" SAT egzaminus gavo 
95% pažymėjimą. 

Jeigu kas turi klausimų, 
skambinti Tomui Antonio tel. 
905 890-8453 arba el.paštu 
www.cadets.ca Inf. 

Apdovanotas kadetas Tomas Antonio Ntr. H. Adomonio 
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MIELAM KLŽ SĄJUNGOS SEKRETORIUI 

AtA 

STASIUI DALIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą AUKSĘ, sūnų 

LEONĄ ir visus artimuosius -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga 

MYLIMAI ŽMONAI, MAMAI IR MOČIUTEI 

AtA 

DANUTEI PETRONIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame JOS 

vyrą JUOZĄ, vaikus, vaikaičius ir visus gimines 

bei pažįstamus ir kartu liūdime -

ČA. Pažerūnai ir šeima 

L Biskienė A. Gaidelienė 

MYLIMAI ŽMONAI IR MOTINAI 

AtA 

DANUTEI PETRONIENEI 
mirus, 

netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
JUOZĄ, sūnus ir dukrą su šeimomis bei visus 
artimuosius -

Anapilio parapijos choras 

Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga 
Brangiausi žmonės eina ir palieka ... 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 
Ir atminty gyva išlieka ... 

Netekus mylimos tetos 

a.a. DANUTĖS PETRONIENĖS, 
taurios sielos, didžiulės išminties žmogaus, šią 

sunkią ir skaudžią išsiskyrimo valandą visa širdimi 
užjaučiame jos vyrą JUOZĄ PETRONĮ, dukrą bei 
sūnus su šeimomis -

Liūdi - Petronių gi,minės Lietuvoje 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
PETRAS (PETE) JANULIS 

mirė 2006 m. rugpjūčio 19 d., eidamas 91-sius metus. Liko liū

dintys sūnūs - Vic ir žmona Melodie (Blum), su kuriais jis gyveno 
La Salette, ON, bei Peter ir žmona Margaret (Carstairs, AB); 
vaikaitės - Crystal ir Casey Janulytės (Airdrie, AB), provaikai
čiai - Cassie ir Theron Elliott, kurie jam suteikė daug džiaugsmo 
valandų paskutinėmis dienomis. Anksčiau mirė jo žmona Marta 
(2002 m.) ir sūnus Tautvydas (2001 m.) Lietuvoje. Jis buvo ilga
metis tabako ūkininkas ir iki mirties mėgo paukščius. Buvo 
pašarvotas Murphy laidotuvių namuose rugpjūčio 23 d. Prel. 
Jonas Staškevičius aukojo gedulines Mišias rugpjūčio 24 d., 10 
v.r. Šv. Kazimiero šventovėje (Delhi, ON). Velionis palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse (Mississauga, ON). Jo atminimui 
draugai kviečiami aukoti labdaringiems tikslams. 

Sūnus apie savo tėvą 
A.a. dipl. teisininkas KA

ZYS JANUTA mirė 2006 m. 
rugpjūčio 15 d. San Francisco 
apylinkėje, Kalifornijoje. Gimė 
1912 m., vasario 14, Stripinių 
kaime, Ylakių valščiuje, Ma
žeikių apskrityje, šešių vaikų 
ūkininkų šeimoje. Jam buvo 
tiktai 5 metai, kai teko pirmą 
kartą bėgti iš savo gimtinės -
tai buvo per Pirmąjį pasaulinį 
karą, kai vokiečių-rusų karo 
frontas siautė pro jų šeimos so
dybas. 

Vidurinę mokyklą baigė 
Ylakiuose, gimnaziją - Mažei
kiuose, teisę - Vytauto Didžio
jo universitete. 1932-34 m. bu
vo žemaičių studentų korp. 
"Samogitia" pirmininkas. 1936-
37 m. tarnavo Lietuvos kariuo
menėj e, paskui liko atsargos 
leitenantu. Dirbo teismo tardy
toju Vilniuje ir Vilkaviškyje. 

Jisai vienintelis iš savo šei
mos paliko ūkininkystę - brolis 
Petras perėmė tėvų ūkį Stripi
niuose, brolis Stasys perėjo į jų 
motinos šeimos, Petrauskų, ūkį 
Vabaliuose. Trys kiti mirė vai
kystėje. Kazio motina, Kazi
miera Petrauskaitė-J anutienė, 
labai norėjo ir ruošė, kad jis 
būtų kunigas. Neseniai senyva 
teta užklausta, kodėl toks di
delis noras siųsti į kunigus, at
sakė: "Tais laikais tokių stam
bių ūkininkų šeimoje neišleisti 
nei vieno sūnaus į kunigus - tai 
beveik skandalas!" 

1939 metais Kazys susituo
kė su rašytoja Petronėle Orin
taite. 1941 metais jis, žmona ir 
tik gimęs sūnus išvengė trė
mimo Sibiran, nes tą naktį, kai 
Vilniuje atėjo NKVD jų ieškoti, 
bute šeimos nerado. Visi kiti jo 
ūkininkų šeimos nariai - per l O 
žmonių - atsidūrė Sibire. Pats 
Kazys vėliau buvo vokiečių pa
imtas priverstiniem darbam Vo
kietijoje. 

1944 metais, Raudonajai 
armijai vėl artėjant prie Lietu
vos, šeima traukėsi per Vokieti
ją į Vakarus - pėsti, sunkveži
miuose tarp krovinių, ūkininko 
arklių tempiamame vežime, 
kartais užsilipę ant dar riedan
čio traukinio vagono. Nakvynė 
buvo ar ant grindų kokioje iš
bombarduotoje traukinių stoty
je kad ir be stogo, ar kur rūsyje 

A.a. Kazys Januta 

ar palėpėje, o jeigu pasitaikyda
vo pas kurį ūkininką kluone ant 
šieno - tai tikra prabanga. Pas
kutinėm karo dienom, kai karo 
fronto linija keitėsi beveik kas 
dieną, vieną naktį šeima bū
davo bombarduojama ir apšau
doma iš amerikiečių lėktuvų, 
kitą naktį jau toje pačioje vie
toje į juos šaudė vokiečių arti
lerija - o Raudonoji armija iš 
paskos vis lipo ant kulnų. Kai 
karas baigėsi, Kazio šeima atsi
rado Rytų Vokietijos dalyje, ku
ri buvo okupuota JAV karių, 
bet Jaltoje atiduota Stalinui. 
Kai po keleto savaičių ameri
kiečiai kariai pradėjo trauktis, 
Kazys su šeima vėl turėjo sku
biai bėgti dar toliau į Vakarus. 

Po karo Augsburgo-Hoch
feldo lietuvių karo pabėgėlių 
stovykloje 1948-49 m. Kazys re
dagavo ir leido žiniaraštį Die
nos žinios. Gyvendamas Augs
burge, įdėjo skelbimus Čikago
je leidžiamame Draugo laikraš
tyje - ieškojo giminių, tarp jų 
savo tėvo jaunesnio brolio, ku
ris dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo emigravęs Ameri
kon. Pasirodė tas dėdė buvo se
niai miręs, tačiau jo našlė atsi
liepė ir parūpino dokumentus 
Kazio šeimai vykti Amerikon. 
Amerikiečių kariniu transporto 
laivu šeima plaukė per Atlantą. 
1949 m. gegužės 31 d., ankstyvą 
rytą Niujorko uoste Kazys pa
kėlė savo septynerių metų sūnų, 
ir abu užlipo ant denio pamatyti 
Laisvės statulą. 

Čikagoje pirmasis darbas, 
kaip ir daugeliui karo pabėgė
lių, buvo fabrike. Augsburge 
buvo baigęs linotipininko kur-

sus ir kurį laiką dirbo spaustu
vėje raidžių rinkėju. Vėliau, 
baigęs braižytojų kursus, dirbo 
firmoje, kuri gamino elektroni
nes kontroles JAV karo laivy
nui, gavo "electronic designer" 
profesinį pažymėjimą. Dešimt 
metų išgyveno Čikagoje. 1959 
metais šeima persikėlė į Los 
Angeles, o 2006 m. pavasarį 
Kazys apsigyveno pas sūnų San 
Francisco apylinkėje. 

Pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje 1934 metais. Ameri
koje rašė straipsnius Naujie
noms, Di111ai bei kitiems laik
raščiams ir leidiniams. Nors ir 
sirgo sunkiai be galimybės pa
sveikti, bet ligi mirties protas 
buvo žvalus ir savo geros nuo
taikos neprarado. Mirė savo 
namuose ramiai, be skausmo, 
savo šeimos aplinkoje. 

Liūdi sūnus Donatas, mar
ti Barbara ir vaikaitės - Daina, 
Viltis, Marcelė, Andrėja ir 
Orinta Janutaitės, giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. Žmo
na Petronėlė Orintaitė J anutie
nė mirė 1999 metais. 

Gedulinės Mišios už a.a. 
Kazį buvo atnašaujamos klebo
no kun. Stanislovo Anužio Los 
Angeles Šv. Kazimiero švento
vėje 11 val. ryto, šeštadienį, rug
pjūčio 19 d. Giedojo solistai -
Rimtautas Dabšys, Janina Če
kanauskienė ir Stasė Pautienie
nė, akompanuojant vargoninin
kui Viktorui Raliui. Po to para
pijos salėje vyko Kazio pagerbi
mas, kuriam vadovavo Aman
das Ragauskas. Buvo rodomas 
filmas, sukurtas prieš keletą 
metų, kuriame Kazys atvyku
siai iš Lietuvos mokslininkei 
Daliai Striogaitei pasakoja savo 
prisiminimus apie kompozito
rių Joną Švedą ir savo draugys
tę su juo. Kazys su juo augo 
Ylakiuose ir lankydamas Vy
tauto Didžiojo universitetą 
Kaune vienam kambaryje kele
rius metus gyveno. Palaikai Ka
zio pageidavimu bus pervežti 
laidojimui Lietuvon, Ylakių Šv. 
Roko kapinėse, ten, kur kiti jo 
šeimos nariai guli, arti šven
tovės, kurioje buvo krikštytas ir 
kurioje tarnavo Mišioms taip 
labai seniai. Donatas J anuta 

Informacija naujakuriams 
Informacijos centrai naujai 

atvykusiems į Kanadą (Newco
mer Information Centres, su
trumpintai - NIC) yra labai nau
dingi ir lengvai prieinami norin
tiems sužinoti apie reikalingas 
paslaugas pasiekus šį kraštą. Di
džioji dalis imigrantų į Kanadą 
atvyksta į Ontario provinciją, į 
Peel regioną šalia Toronto. Iš vi
sų to rajono gyventojų (988,948) 
beveik pusė ( 42.96%) yra imig
rantai. 

Kanados pilietybės ir imi
gracijos departamentas 1998 m. 

surengė pasitarimus įvairiose Ka
nados vietovėse, sužinojo, ko la
biausiai reikia ir 2001 m. įsteigė 
tris informacijos centrus: Bramp
tone - 150 Centrai Park Dr., 
Mississaugoje - 100 Elm St., 
kamb. 26, ir Toronte - YMCA
NIC, 42 Charles St. E., 3-ame 
aukšte. Jie veikia kasdien, išsky
rus sekmadienį (Bramptone ir 
Mississaugoje - pirmad. ir tre
čiad. 9 v.r. iki 7 v.v.; antrad. ir 
ketvirtad. 9 v.r. iki 4 v.p.p.; šeš
tad. nuo 9 v.r. iki 12 v.d.; YMCA 
Toronte - nuo pirmad. iki ketvir-

AtA 

DANUTEI PETRONIENEI 
palikus šį pasaulį, 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JUOZĄ, sūnus ir 
dukrą su šeimomis bei visus artimuosius -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius 

tad. 9 v.r. iki 8 v.v., penktad. nuo 
9 v.r. iki 2 v.p.p., šeštad. nuo 10 
v.r. iki 2 v.p.p.). Centruose yra 
teikiama informacija apie įvairias 
programas ir paslaugas, apie įsi
darbinimo galimybes, apie kur
sus ir mokslo laipsnių vertinimą. 
Taip pat galima pasinaudoti kom
piuteriais, spausdintuvais, inter
netu, fakso priemonėmis bei pa
tarimais apie prašymų paruoši
mą. Centruose rengiami nemo
kami įvairių institucijų seminarai 
profesijų, mokesčių, nuomojimo 
įstatymų ir kitomis naujakuriams 
svarbiomis temomis. Informacija 
taip pat teikiama tinklalapyje 
www.teet.com/nic ir www.settle
ment.org.lnf. 

• Pačiam besitobulinant, 
stengtis reikia drauge ir ki
tiems padėti tobulintis, kitiems 
besitarnaudamas, prie kitų 
ištobulinimo prisidėdamas, 
žmogus ir pats tobulinasi ir 
kyla aukštyn. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



DllkMESIO 
IŠEIVIJOS DAIIJNINKAMS! 
SKELBIAMAS DAILĖS KŪRINIŲ KONKURSAS 
Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas ), 

Lietuvos dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Buąrys) 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 
PREMIJOS 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.) Teofilio Petraičio už akvarelės ar grafikos darbus: 
Pirma premija - penkių šimtų JAV dolerių ($500) 
Antra premija - trijų šimtų JAV dolerių ($300) 
'frečia 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 

fJlt\ Retro šokių grupė 

V "TARP KITKO" 
KVIEČIA VISUS NORINČIUS 

ir su gebančius šokti, vaidinti ir dainuoti. 
REGISTRACllA: 

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

www.Atzalynas.ca 

Į 
l1no~~~ 

(t,,ll,,,,..,,Hu~~ 

Mūs11 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 
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Sveikinimas Rugsėjo 1-osios - Mokslo ir žinių 
dienos proga 

Kartu su bendraamžiais Lietuvoje naujuosius 2006-2007 mokslo metus pradeda ir 
mūsų tėvynainių vaikai užsienio šalyse. Labai svarbu, kad, siekdami žinių ir pažindami 
pasaulio įvairovę, jie neatitrūktų nuo lietuviškųjų šaknų, ugdytų savyje tautinę savimonę, -

mokytųsi Lietuvos istorijos, etnokultūros, puoselėtų gimtąją kalbą. Ši garbinga ir atsakinga 
pareiga tenka mokytojams bei tėvams. 

Kiekviena lituanistinė mokykla - ryškus lietuvybės židinys, padedantis vaikams 
išlaikyti dvasinius ryšius su Lietuva, skiepijantis jiems patriotiškumo jausmus. 

Lietuvos valstybė užsienyje dirbančių pedagogų darbą vertina kaip nepaprastai 
reikšmingą. Parama ugdymo įstaigoms, rūpestis mokytojų gyvenimo sąlygomis, kvalifikacijos 
kėlimu yra ir ateityje bus pirmenybinė valstybės institucijų veiklos kryptis. 

Naujųjų mokslo metų proga SVEIKINU užsienio lietuvių ugdymo įstaigų vadovus, 
pedagogus, mokinius, jų tėvus, linkiu visiems didelės sėkmės, ryžto, pasišventimo, darbš
tumo siekiant mokslo aukštumų, puoselėjant bendražmogiškąsias ir tautines vertybes. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos respublikos vyriausybės generalinis direktorius 

ANTANASPETRAUSKAS 
Vilnius, 2006 m. rugsėjo 1 d. 

~~~~~~~~~~BBBBBBBBBB~~~~~ 

l.&LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ l 
l T ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 24, sekmadienį l l + 3 v.p.p. iškilmingos MIŠIOS ir eisena su Švenčiausiuoju l 
l + po MIŠIŲ - vaišės Anapilio salėje l 
l +vaišių metu - meninę programą atliks: "Angeliukai", l 
l "Gintarėliai" ir parapijos choras; prieš vaišes gros kaimo kapela 11 l Bilietus į vaišes galima užsisakyti pas R. Celejewska tel. 416 231-8832 l 
L Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA . l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DIDŽIOJOJE SALĖJE, 1573 Bloor St.W., Toronto 

2006 m. spalio 14, šeštadienį, 7 v. v. 

"PUSBROLIAI ALIUKAI IR SESUTĖ" 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti vienos iš populiariausių 

Lietuvos estradinės muzikos grupės, švenčiančios 1 O-ties metų jubiliejų, koncerte. 

Šokiams dainuos "Pusbroliai Aliukai ir sesutė". Visa tai ir daugiau - tik $35. 

Bilietus galite įsigyti LN raštinėje tel. 416 532-3311, sekmadieniais Lietuvių Namų svetainėje , 

Anapilio ir Prisi~ėlimo parapijose. VYTAS KULNYS 416-769-1266, sabaso@yahoo~com; 
RUTA SNOWDEN 905-821-0157, rutasnowden@rogers.com 

SIME JŪSŲ VISŲ! RENGĖJAI - LN Kultūros komisija ir Lietuvių Namai 
~ $ $ $ $ $ $ ų 

A.a. Danutės Petronienės atminimui, užjausdami jos vyrą Juozą, 
dukrą ir sūnus su šeimomis, Ona Senkuvienė, Arvydas Senkus ir 
Astra Holmes Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Felicijos Skrinskienės atminimui, užjausdami dukrą Dalią, 
sūnų dr. Gailių bei jų šeimas, Tyrūnė ir Virginijus Sičiūnai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

A.a. Vladui Mikelaičiui mirus Australijoje, užjausdamas jo šei
mą, Petras Stepanauskas Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Edvardui Pranskevičiui, mylimam broliui mirus, seserį 
Stasę Bušinskienę su šeima, brolį Stasį nuoširdžiai užjausdami, S.J. 
Andruliai Tėviškės žiburiams aukojo $25. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

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 

ossoexport@sympatico.ca 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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 26, šeštadienį, 
pakrikštytas Mare ir Alicijos (Ja
kaitytės) Petitpas sūnus Sebasti
jonas. 

• Rugpjūčio 27, sekmadienį, 
pakrikštytas Tomasz ir Angelės 
(Bružaitės) Kuzminski sūnus Do
minykas. 

• Rugsėjo 5, antradienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas ŠV. Jono lietuvių kapinėse 
a.a. Jonas Lasys, 86 m. amžiaus. 

• Žodis 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 švento
vėje tuoktis ruošiasi Romualdas 
Vaičiulis su Aneta Vydraite. 

• 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 ~oplyčią. Ten bus 
palaiminimas Svenčiausi~oju, ir 
vėl grįžtama į šventovę. Svento
vėje vyks Mišios, o po Mišių - 5 
v.p.p. Anapilio salėje bus iškil
mingos vaišės, kurias ruošia Ja
nina Gurklienė. Bilietus į vaišes 
nuo ateinančio savaitgalio sek
madieniais platins parapijos sa
lėje Regina Celejewska. Kitomis 
dienomis prašome jai skambinti į 
namus tel. 416 231-8832. 

• KLK moterų dr-jos mūsų 
parapijos skyrius po vasaros atos
togų pradės savo veiklą susirin
kimu spalio 1, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių Anapilio parodų salėje. 

• Mišios sekmadienį, rugsė
jo 10: 9.30 v.r. už Medelių ir Gint
vainių šeimų mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje rugsėjo 10, sek
madienį, 10.30 v.r. už a.a.Vladą 
ir Eleną Bražius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje rugsėjo 9, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Oną Vė
žauskienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Svečias kun. Leonas Za

remba, SJ, praeitą sekmadienį 
sakė pamokslus per visas Mišias. 
Kun. L. Zaremba kasmet šiuo 
metu dalį savo atostogų pralei
džia Toronte, lankydamas savo 
seseris M. Pranaitienę ir A. Za
rembaitę. 

• Šį sekmadienį parapijos 
jaunimo choras repetuos po 10. 
45 v.r. Mišių ir pradės giedojimą 
šventovėj rugsėjo 24 d. Jaunimo 
chorui vadovauja D. Viskontie
nė, jai talkina D. Radtke, A. Puo
džiūnienė ir V. Sabaliauskienė. 
Parapijos "Retkartinis" choras 
repetuos rugsėjo 17 d., 9.30 v.r. 
ir po repeticijos giedos 10.45 v.r. 
Mišiose. 

• Pakrikštyta Colleen, Vero
nika, Ramonos (Mikelėnaitės) ir 
Sean M. Hill dukrelė. 

• Rugpjūčio 31 d. palaidoti 
a.a. Jurgio Ciskevičiaus, 55 m. 
palaikai. Tėvai mirę, paliko brolį 
Paulių. 

• Kun. Kazimierui Kaknevi
čiui, dėl sveikatos ir amžiaus pa
sitraukus iš Londono, ON, lietu
vių parapijos klebono pareigų, 
pasikeisdami parapiją aptarnaus 
Lietuvos kankinių ir Prisikėlimo 
parapijos kunigai. 

• Kanadiečių gimnazijos rei
kalauja, kad studentai kasmet 
paskirtų tam tikrą skaičių va
landų bendruomeninei veiklai. 
Tokias valandas studentai galėtų 
paskirti ir parapijoms, prisidėda
mi prie bet kokio parapijoms rei
kalingo darbo. 

• Svarbesni parapijos rengi
niai: parapijos vakarienė spalio 
21 d., vartotų drabužių bei daiktų 
išpardavimas spalio 27-28 d.d., 
KLKM dr-jos parapijos skyriaus 
50-metis lapkričio 18 d., kalėdinis 
koncertas gruodžio 10 d. 

• Mišios sekmadienį, rugsė
jo 10: 8 v.r. už a.a. Elzbietą ir 
Vladą Trinkūnus; 9 v.r. už a.a. 
Alidą Groen In't Woud; 10.45 
v.r. už a.a. Bernardą Petkevičių, 
už a.a. Dalią Barteškaitę, už a.a. 
Antaną Jankauską; 12.15 v.d. už 
a.a. Vilių Čygą. 

Paremkime "Kretingą"! 
Jau daugelį vasarų šimtai lie

tuvių kilmės jaunimo "Kretin
gos" stovyklavietėje, lietuviškoje 
ir krikščioniškoje aplinkoje, yra 
užmezgę draugystes. Užtikrinti 
stovyklų tęstinumui ir jų daromai 
įtakai išeivijos jaunimui dabar ir 
ateityje, "Kretingos" stovyklavie
tei reikia finansinės paramos. 

Vasagos miesto valdžia rei
kalauja nedelsiant įvesti vandens 

~~~~~~,. 

ir kanalizacijos sistemas. Šis pro
jektas įkainuotas maždaug 50, 
000 dolerių. Šalia vandens ir ka
nalizacijos sistemų įvedimo, sto
vyklos pastatams reikalingi dideli 
remontai. Nors daugelį remontų 
kasmet atlieka savanoriai, sto
vyklautojų tėvai bei buvę stovyk
lautojai, remontams būtina me
džiaga yra brangi. 

Šiuo kreipiuosi į Jus, bran-

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, rugsėjo 10 

pamaldos įvyks 9.30 v. ryto, ku
rias ves parapijos sekretorius 
Paulius Kravecas. 

•Rugs~o 17 d., 9.30 v.r. pa
maldos su Sv. Komunija. Po pa
maldų įvyks Moterų draugijos 
susirinkimas. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugsėjo 3 d. pranešimą 

padarė ir svečius supažindino LN 
Kultūros komisijos pirm. V. Kul
nys. Svečių knygoje pasirašė Gin
taras Buivys, Amerikos lietuvių 
bendruomenės Baltimorės, MD, 
valdybos pirm. Popietę aplankė 
ir svečius pasveikino Sylvia Wat
son, Liberalų partijos, High Park
Parkdale rinkiminės apylinkės 
kandidatė į Ontario provincijos 
parlamentą. 

• Pusbroliai "Aliukai ir se
sutė" koncertas Toronto Lietuvių 
Namuose spalio 14 d. metiniame 
baliuje. Bilietai platinami Lietu
vių Namų raštinėje savaitės die
nomis (skambinti tel. 416 532-
3311), sekmadieniais Lietuvių 
Namuose ir parapijose. Taip pat 
bilietus platina ir informaciją tei
kia Vytas Kulnys (tel. 416 769-
1266) ir Rūta Snowden (tel. 905 
821-0157). 

• LN Kultūros komisija pa
pildo jų priežiūroje esantį lietu
višką vaizdajuosčių fondą naujais 
kūriniais, DVD diskais, pvz. Vy
tauto Landsbergio filmas apie 
unikalią (tiek Lietuvoje, tiek pa
saulio meno istorijoje) Orvydų 
sodybą Salantuose, melodrama 
Jonukas ir Gretutė ir daug kitų 
įvairių bei įdomių vaizdajuosčių 
suaugusiems ir vaikams. Filmai 
skolinami nemokamai. Skambin
ti tel.416 769-1266. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vasaros atostogos jau pasi

baigė. Vaikai, gimę 2002 m., galės 
lankyti jaunesniųjų darželį - pa
mokos prasidės rugsėjo 16 d., 10 v.r. 

• Rugsėjo 23 d. pamokų ne
bus - mūsų mokyklos patalpose 
vyks angliška "Fun Fair". 

• Mokyklos pavadinimas -
"Our Lady of Peace", adresas -
70 Mattice Ave. (prie Bloor ir 
Kipling gatvių). Mokyklos vedėja 
-Virginija Zubrickienė, tel. 905 
271-6859. 

gūs lietuviai, kviesdama padėti 
išlaikyti "Kretingos" stovyklavie-
tę. Finansinę auką galima palikti 
Prisikėlimo parapijoje arba siųsti 
parapijos adresu: 1 Resurrection 
Road, Etobicoke, ON M9A5G1. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 3 d. šv. Mišias atnašavo ir tu
riningą pamokslą pasakė kun. dr. F. Jucevičius. Visais dvasiniais 
parapijos reikalais prašoma kreiptis į jį, tel. 514 721-4430. Rugsėjo 
10 dieną parapijos choras pradeda 56-tąjį giedojimo sezoną ir 
kviečia norinčius prie choro prisijungti ateiti prieš 11 val. Mišias 
prie vargonų. 

Sveikatai sušlubavus, parapijos komiteto pirm. Bronius Nied
varas atsistatydino iš pareigų. Parapijos reikalais prašoma kreiptis 
į Albiną Urboną, tel. 450 672-3262. B. Niedvaras taip pat pasitraukė 
iš auksinio amžiaus "Rūtos" klubo pirmininko pareigų.Jas perėmė 
Hilda Lapinienė, tel. 450 681-7605. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv.Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) klubo 2006-

2007 sezonas prasidėjo rugpjūčio 28 d. Žaidžiama pirmadieniais 7 
v.v. "Domaine Bowling Alleys". Kas norėtų prisijungti, prašomi 
kreiptis į Harold Celtorių ar Stanley Rašytinį. 

Vasaros atostogoms pasibaigus, parapijos chorvedys Alek
sandras Stankevičius praneša, kad choras sugrįžta giedoti per šv. 
Mišias sekmadienį, rugsėjo 10 d. Ieškoma naujų dainininkų parapi
jos chorui. 

Šv. Elzbietos dr-jos susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 1. 
Narės kviečiamos atsilankyti. Bus lengvi pietūs. V.L. 

Montrealiečiai, kurie važiavo šiemet su prelatu E. Putrimu į Lie
tuvą, aplankė Gintaro muziejaus sodą Palangoje rugpjūčio 18 d. 
Sėdi iš k.: Linda Visockis-Poole, Valė Viliušienė, Marie Vegiard, 
Emily Verbylienė, Algis Kazlauskas; stovi: Stanley ir Sharon Rašy
tiniai, Francine ir Keith Imhoff Ntr. R. Čeponkienės 

ADAMONIS CASTELLI INSUR.ANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE 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 FAX: (514) 766-1349 "Kretinga" yra labai dėkinga 
už aukas, gautas šiais metais iš 
įvairių lietuvių organizacijų bei 
asmenų. Aukojusių sąrašas pa- l AUKOS l 
skelbtas "Kretingos" stovyklavie- „ __ .... ..._..__.._.._ __ _. 
tės Interneto tinklalapyje: http:// Iš a.a. Juozo Vito testamen
www .firstclass.com/-kretinga/ tinio palikimo Tėviškės žiburiai 

"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.). 

Visi kviečiami prisidėti prie gavo $893.99. Savaitraščio leidė-
šio kilnaus vajaus. ZBC jai nuoširdžiai dėkoja už paramą, 

skatinančią tęsti savos spaudos 
išlaikymo darbą. 

A.a. Gražinai Meiluvienei 
mirus, užjausdami dukrą Dalią 
Gruodienę ir visą šeimą, Irena ir 
Jim Meiklejohn Tėviškės žibu
riams aukojo $40. 

Toronto sendraugiai ateiti
ninkai maloniai kviečia visuo
menę į paskaitą, kurią skaitys 
dr.letras Kisielius, jn., svečias 
iš Cikagos. Susirinkimas vyks 
Prisikėlimo parapijos kavinėje 
rugsėjo 30, šeštadienį, 7 v.v. 
Bus diskusiios ir vaišės. 

IEŠKOME auklės, kuri padėtų 
prižiūrėti specialių poreikių 3 
metų mergaitę kelis vakarus per 
savaitę nuo 4-9 v.v. Skambinti 
416-232-9772. 

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. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

Lietuvių kredito kooperatyvo PARAMA darbuotojai įteikia "Kretingos" stovyklavietės vadovei $10,000 
vandens ir kanalizacijos sistemų įvedimui. Nuotraukoje - iš k. Zita Bersėnaitė-Cers, "Kretingos" lėšų 
telkimo komiteto pirmininkė; Kęstutis Draudvila, PARAMOS kredito kooperatyvo valdybos sekreto
rius; Lina Kuliavienė, "Kretingos" stovyklų programų vedėja ir Audrius Sileika, PARAMOS kredito 
kooperatyvo valdybos pirmininkas Ntr. R.D. Puterių 

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

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


