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Kitokia lietuvybė? 
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XII-asis seimas 

įvyko Vilniuje š.m. rugpjūčio ~-9 d.~. Sv~r~ty_!i ~~ualūs ?rga_
nizaciniai bei daugeliui lietuvių labiausiai rup1m1 klausimai, 
išrinkta nauja PLB valdyba: R. Narušienė-pirm. (JAV), D. 
Giedrimienė (JAV), J. Januitytė-Lanchas (Pran~),_ ~· Henke 
(Vok.), P. Maksimavičius (Lenk.),~· Ne~artav1cm~~-~R?s.)_, 
L. Paulauskaitė (Isp.), A. Teišersk1s (Air.), A. Va1cmmene 
(Kan.), J. Vidugirienė (Air.). 

l R gerai, ir negerai. Naujoji valdyba - lyg ~oks seim~li~, į 
kurį deleguoti atskirų kraštų bendru?m~mų atstovai-~~s. 
Kai ji šitaip išsiskirsčiusi, aišku, posedžiaus elektrom1:11ų 

ryšių būdu, kas dabar visiems prieinama ir įman?ma. Ner~ 
abejonės, kad asmeniniai pasimatymai ir dažnesm kontak~a~ 
savo vertės nepraranda. Tačiau šiuokart atst_um~ms nu~ale~1 
reikėtų labai daug lėšų, kurių trūksta ir sv~rbia1!~1~ms ~zda~1: 
niams atlikti. Kaip bebūtų, valdybos nar_n.~ rys~a1 tures b.ut1 
palaikomi ir posėdžiai šaukiami. Tai _te~h~m1s re1kal_as,_ ku~mo 
pasirūpins išrinktieji. Bendruomemne1 v~suomene_1 pirmia~
sia rūpės, kas tuose posėdžiuose bus apt~nama, k?k1_e sprendi
mai priimami, kiek ta n~uj~ji va~~y~~- Į~tengs_ stlpnntl, l?a~: 
vinti, pritaikyti veiklą dide1a~t 1se1v1Įa1, k1:1r~ sav?_ sudetlm1 
ima sparčiai keistis. Seime susilaukta _ir ne~1ketų _smlyml_!-, su
manymų peržiūrėti iš esmės PLB ~e1~l~, J.os ":e1~lo~ ~u~us. 
Pasiūlyta net Lietuvių chartą, kuna hg1_ s~ole1 ~~11:1es1 visas 
lietuviškasis gyvenimas išeivijoje, pagarbiai padetl Į archyvą. 
O įdomiausias siūlymas - sąvokas "lit~_tu~i~:' i~ "li.etu~b~" 
nebevartoti "nacionalistine" prasme ... Stai cia Jau ir kitok10 
vėjo pūstelėjimas, dar nepradėjus naujai valdy~ai posė?~ia?: 
ti. Toks siūlymas, jei jis rimtas, išduo?~ ~ž~o1u~. pradetl eiti 
kitu keliu. Eiti. Bet kodėl ir kur? Nau1a11snnkto11 PLB valdy
bos pirmininkė adv. Regina Narušienė po s~im<?_žurnalista~s 
pareiškė, kad "vadova~jam_ės d~r 1949 ~~ta.1s p~1~~t.a ~asauho 
lietuvių charta, svarbiausias tikslas - 1sla~kytl 1se1v11os t~1:1-
tiškumą". Naujos užuominos apie lietuvybes sampra_tą ver~ia 
klausti, kokie gi kiti PLB tikslai gal~tų būt~ ~.koks}dtas v~~
los pagrindas pakeistų esamą ir mazdaug ses1s des1mtmecms 
buvusį? 

JEIGU jau rimtai siūlyta, ir tai ne v~e~ tik ~rioyim~i, ~~s 
buvo, bet geresnei šiems laikams pritaikytai veiklai_- sm: 
lymas gal ir svarstytinas? M~t ve~klos_bū~o re1k~la1 

visada gali būti ir turėtų būti ta1som1, gen1:1a~1. Tai metodika, 
be kurios joks rimtesnis darbas neaps1ema. Bet ką no~s 
taisant visiems pirmiausia turėtų rūpėti principai. Kyla klausi
mas, ką iš viso reikštų PLB, jeigu jai li~tuvybė (b~t kokia 
prasme) neberūpėtų?_ Ieškoti_ PLB tikslų pak~1talo ta 
dingstimi, kad Lietuva 1au nepnkla1:1soma valstybe, atrodo, 
būtų nelogiška, nes po Lietuvos nepnklausomybes ~tst.atym?, 
lyg tyčia, PLB sparčiai ėmė didėti. Turbūt da_u~~hs het~v~ų 
sutiktų, kad į užsienius iškeliavusiems tautlec1~~s r~1k1_a 
kokio nors juos jungiančio veiksn!o, ~a~ yra b~v~ v1s~1s laikais 
tai smulkesne tai stambesne ap1mt1m1. Ir reikia del to, kad 
nenorime sutirpti tarp svetimųjų. Tai ir yra ta1:1tišk~~o 
požymi~, lietuvyb~s išl~i~1!!~ ~eikala~. o. be. to,_ ir I?ac101e 
Lietuvoje ta "nac10nahstme lietuvybe taipg1 re1kalmg~, .o 
ateityje dar labiau, nes tautos išlikimo klausimas daro~1 vis 
aktualesnis. Galima atsargiai spėti, kad kai kurie PLB veiklos 
naujų tikslų ieškotojai yra paveikti kosmopolitini~ i_dėjų. Tai 
arkliukas ant kurio turi joti visi moderniškiau nus1te1kę avan
gardininkai. Yra ir kitų, kuriems tautų maišymo ir t_auty~~ų 
atsisakymo idėja priimtina .. Už_sien~o lie~ll:v1ų,v~ad 1.r pac1ų 
naujausių emigrantų, org~mzaV?mas~~' r~1~1a d_ziau~tls, ~?do 
visai ką kita. O kalban~ ap1~ tą ~l~~v1~k~.l nac1?.n~hzi;n~ ? ar 
ne jis prieš pasaulio akis lab1aus1a11sryske1a krepsm10 aikstese. 
Atrodo dėl to visi gerai sutaria ir vienodai jaudinasi bei 
džiaugi~si. Niekas nė nemano, k~d kitaip t_ur~tlf _būti. Nie~as 
nesiūlo ko kito - neįmanomo. Ieskant naujų 1deJų PLB veik
lai keisti ar ją stiprinti, turėtų b~ti aišk1:1, kad l~et~vybės ar 
tautiškumo sąvokos čia niekuo detos. Jei kam ki~a1~ atrovdo, 
klausimas turėtų būti svarstomas už Bendruomenes nbų. C.S. 
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Iš tamsos į šviesą per kančią ir meilę 
ALDONA ŽEMAITYTĖ

PETRAUSKIENĖ 
Šių metų ru~pjūčio 4 d. 

Šiauliuose mirė Sv. Jurgio pa
rapijos altaristas, monsinjoras 
Antanas Bitvinskas. Dvasinin
ko gyvenimą į kietą mazgą su
riša trys datos: gimimo, įšventi
nimo kunigu ir mirties. Anta
nas Bitvinskas gimė 1925 m. 
kovo 12 d. Šeimyniškių kaime, 
Girkalnio parapijoje, Raseinių 
rajone ir apskrityje. Jis buvo 
ry-riausias sūnus daugiavaikėje 
Zemaitijos ūkininkų šeimoje. Dai
nininkas, giesmininkas, linksmuo
lis, tėvų nuskirtas būti kunigėliu 
ir pats savyje juto pašaukimą. 
Išsiskyrė iš kitų vaikų pamaldu
mu, uolumu, meniška siela, liu
dijusia polinkį į poeziją, ir drau
ge Dievo baime. 1945 m. baigė 
Raseinių gimnaziją, o 1949 m. 
Kauno kunigų seminariją. Bet 
kunigu paankstintai įšventintas 
1948 m. spalio 31 d., nes semi
narijos vadovybė tais dramatiš
kais mūsų tautai didžiųjų trė
mimų į Sibirą metais skubėjo 
įšventinti seminariją baigian
čius klierikus. 

1949 m. kovo 25 d. A. Bit
vinskas buvo ištremtas į Sibirą, 
į Olchovo salą Baikalo ežere. 
Ten dirbo žuvies apdirbimo 
pramonėje itin vergiškomis są
lygomis, kurias išgyveno visi 
lietuvių ir kitų tautų tremtiniai. 
Pasitaikius progai dar tais pa
čiais metais persikėlė į Taišetą, 

A.a. mons. Antanas Bitvinskas 

kur gyveno irgi 1949-aisiais iš
tremta Bitvinskų šeima: tėvai, 
trys broliai ir sesuo. Brolis par
tizanas Vytautas jau buvo žu
vęs. Jaunasis kunigas dirbo miš
ke ir statybose, slapta vykdė ir 
kunigo misiją - krikštijo, laikė 
Mišias, klausė išpažinčių ... 

"1949 m. gruodžio 24 dieną 
-Kūčių vakarą mus, dvylika vy
rų, išvežė į mišką. Tą Kūčių va
karą teko atlaikyti trejas Mi
šias, kad visi galėtų pabūti jose. 
Tik vėlai vakare visi dvylika su
sėdom prie ilgo stalo. Tarp mū
sų buvo vienas Lietuvos kari
ninkas, aš, kunigas, o kiti - kai
mo berneliai. Ankstų šv. Ka
lėdų rytą laikiau Mišias, ir dvy
lika vyrų barake giedojo: Svei-

kas, Jėzau, gimusis, - tą metą 
prieš mirtį prisiminė ligotas aš
tuonias dešimtmetis kunigas 
Antanas Bitvinskas, kai 2005 
m. jį pakalbino Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro darbuotojos. 

Vasaromis Taišete jis dirbo 
statybose, o žiemą taigoje kirs
davo mišką. Netoliese dirbo jo 
bendramokslis iš seminarijos 
Izidorius Butkus, su kuriuo kar
tu A Bitvinskas buvo ištremtas 
į Baikalą, vėliau į Taišetą. Ir 
Mišias aukodavo abu drauge, 
pasišalinę į atokias vietas kal
nuose. Pasiimdavo vyno, kurį 
gaudo siuntinėliuose iš Lietu
vos, ir vandens, kurį vasarą 
lašais susirinkdavo iš gėlių tau
relių, o žiemą ištirpindami snie
gą, priglaudę jo saują prie nuo
gos krūtinės. Kunig,as Izidorius, 
dabar Švč. Jėzaus Sirdies šven
tovės Šančiuose altaristas, prisi
mena, kaip jiedu su Bitvinsku, 
įsilipę į aukštą pušį, kalbėdavo 
Rožinį. Baikalo saloje iš Kauno 
ištremti jaunieji kunigai iš pra
džių laikėsi draugėje, barakuo
se kas gulėdami ant grindų, kas 
ant narų. Kun. Iz. Butkus pasa
koj a, kaip, sugulus ant narų, 
degino blakes, kurios naktimis 
žmonėms išsiurbdavo nemažai 
kraujo. "Kai tik pasidaro tamsu 
ir viskas nutyla - tuoj blakės iš 
visų palubių subėga ir krenta 
ant mūsų. 

Nukelta i 4-ą psl. 
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''Kurkime ir gyvenkime 
Kristuje'' 

Penkioliktasis pasaulio lietuvių ateitininkų 
kongresas Panevėžyje 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

XV Ateitininkų kongresas 
įvyko 2006 m. rugpjūčio 18-20 
d.d. Panevėžio bendruomenės 
rūmuose. Užsiregistravo per 
460 asmenų (300 turėjo balsavi
mo tejsę. Iš jų gal du tuzinai 
buvo Siaurės Amerikos ateiti
ninkai, nors kai kurie jau pa
stoviai gyvena Lietuvoje. Buvo 
vienas atstovas iš Kanados, liku
sieji gyvena JAV-se. (Nesimatė 
Vak. Vokietijos ar kitų vietovių 
ateitininkų). Kongreso organi
zacinio komiteto pirmininkė, 
PKA V pirmininkė Irena Bikul
čien ė ir įvairūs komitetai 
paruošė informacinius sąsiuvi
nius (su programa ir gaidomis), 
valgių tvarkaraščius (išsiskirs
tėme net į kelias kavines). 

Didžioji kongreso dalyvių 
dalis apsigyveno netoliese esan
čios Berčiūnų ateitininkų sto
vyklos nameliuose. Ten apsigy
veno ir iš JAV nuvykę studentai 
bei moksleiviai ateitininkai, ku
riems tai buvo gera proga pa
bendrauti su savo bendraam
žiais ir bendraminčiais lietu
viais iš visų Lietuvos kampelių. 
Pirmąjį vakarą vyko kongreso 
dalyvių eisena su vėliavomis ir 
kongreso plakatu nuo Panevė
žio bendruomenės rūmų ligi 
Panevėžio katedros, kur vyko 
iškilmingos kongreso atidary
mo šv. Mišios. 

Kongreso paskaitos ir pra
nešimai, ir net talentų vakaras 
rėmėsi šūkiu Kurkime ir gyven
kime Kristuje. Tema išlaikyta 
nuo pirmojo pranešimo dr. 
Pauliaus Subačiaus Šiuolaikines 
krikščioniškosios kultūros aktua
lumas Lietuvai ir pasauliui ligi 
paskutiniojo pranešimo Vygan
to Malinausko Ateitininkų są
jūdžio veikimo kryptys kuriant 
krikščioniškąją kultūrą Lietu
voje (jo mintis dar papildė ko
referentai). Kitus pranešimus 
skaitė filosgfas Vytautas Ali
šauskas ir Siaurės Amerikos 
ateitininkų dvasios vadovas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, ku
ris taip pat parašė kongreso 
himną, giedotą šeštadienio ta
lentų vakare. Įdomios įžvalgos 
iškilo simpoziume, kurio tema 
buvo: Kokius bruožus turėtų įgyti 
šiuolaikinis ateitininkų sąjūdis, 
kad taptų efektyviu krikščioniš
kosios kultūros skleidėju Lietu
voje ir pasaulyje. Jame dalyvavo 
ses. Daiva Kuzmickaitė, kun. 

Gintaras Vitkus, Aurimas Šu
kys, Gediminas Navikas. Atski
ros sąjungos turėjo labai trum
pą progą susitikti ir pasitarti. 
Sendraugių ateitininkų susiti
kimo metu vyko rinkimai. Vė
liau paaiškėjo, kad Gerardas 
Balčiūnas (iš Kauno) iš išrink
tųjų yra naujasis Ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirmi
ninkas. 

Kongreso metu patvirtinti 
nauji įstatai, išrinktas naujas 
AF valdybos pirm. Vygantas 
Malinauskas ir AF valdybos na
riai: Irma Kuliavienė, Rozvita 
Vareikienė, Kęstutis Bagdžius, 
Ramūnas Aušrotas; išrinkti AF 
tarybos nariai: kun. Gintaras 
Vitkus, Vidas Abraitis, kun. 
Robertas Grigas, Gintė Damu
šytė, Gailius Raškinis, Darius 
Mickevičius, ses. Daiva Kuz
mickaitė, Petras Kimbrys. Lie
tuvos vyskupų konferencija pa
skyrė naują AF dvasios vadą 
mons. Gintarą Grušą, kuris 
kartu su ilgamečiu dvasios vadu 
vysk. J. Kaunecku aktyviai daly
vavo kongrese. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus patarėja perteikė jo 
linkėjimus, kad ateitininkai 
taptų "kokybiškai geresnės Lie
tuvos architektais". Popiežiško
sios pasauliečių tarybos, Lietu
vos prezidento ir kitus svei
kinimus XV Ateitininkų kong
resui galima rasti kongresinia
me tinklalapyje http://lietuvos 
ateitis.org. Buvusi Ateities žur
nalo redaktorė, Živilė Šeporai
tytė, savo straipsnyje rugpjūčio 
21 d. bernardinai.lt (.bJ..m.;LL 
www.bernardinai.lt/index.php? 
1159133974) teigė: "Toks visuo
tinis ateitininkų susitikimas vėl 
įkvėpė viltį, jog ateitininkija ga
li nuveikti didelius darbus, nes 
yra vieninga, stipri savo dvasia 
ir tikėjimu. Ateitininkija bręsta, 
nyksta kartų skirtumai, užsipil
do visos amžių grupės nuo aš
tuoniasdešimtmečio garbingo 
sendraugio iki vaiko, gimusio 
ateitininkų šeimose. Norisi ti
kėti, jog jie, paaugę, didžiuoda
miesi savo ir savo tėvų bei pro
senelių organizacija, netrukus 
sakys: "Esu ateitininkas nuo gi
mimo". 

Pagal naujus įstatus sekan
tis ateitininkų kongresas vyks 
už ketverių metų (nebent 200+ 
ateitininkų pageidautų sušaukti 
neeilinį kongresą). 

Prisimintinos sukakties aidai 
Tarptautinės komisijos nutarimu Palanga priskirta Lietuvai 

ZIGMAS TAMAKAUSKAS. 
Kauno miesto savivaldybės švietimo 

tarybos narys 

Vis labiau tirpsta vasaros saulė, artėja nauja
sis gamtos virsmas - ruduo. Daugelio žmonių at
minty liko vienokie ar kitokie saulėtosios vasaros 
prisiminimai. Ypač tiems, kurių ir atostogos su
tapo su šiuo metų laiku. Kai kas gal atostogavo 
užsieniuose, o dauguma buvo ištikima Baltijos 
skalaujamam mažyčiam žemės lopinėliui - Pa
langai, apipintai daugelio legendų. 1Ų legendų 
esmę galėtume įžvelgti ir miesto herbe, sukurta
me jau Lietuvos atgimimo laikais - 1996 metais: 
mėlyname fone - gintarų vėrinys, virš jo sidabri
nė karūna. 

Ryškiausiai į šio didžiausio mūsų kurorto le
gendų vėrinį yra įsipynęs Birutės vardas ir jos 
vardu pavadintas kalnas. Jei užkopsime ant Bi
rutės kalno - prie ten esančios raudonų plytų 
koplytėlės sienos pamatysime pritvirtintą graniti
nę lentelę su užrašu: "1921.03.31 dalyvaujant 
Lietuvos kariuomenei, Palangos minioms ir sve
čiams grįžo Lietuvai Birutės ir Kęstučio dvasia 
gyvas buvęs Palangos kraštas". Nuo to laiko pra
ėjo jau aštuoniasdešimt penkeri metai. Tačiau 
šis jubiliejus vasaros kaitroje jau lyg pasimiršo, o 
dauguma pačių palangiškių jo visai nebuvo įsi
dėmėję. Tai patyrėme iš pokalbių su vietos žmo
nėmis. O ką jau kalbėti apie čia atvykusių poil
siautojų daugybę - gal tik vienam kitam šios da
tos istorija yra kiek žinoma. Turbūt ši data gero
kai primiršta ir užsienyje gyvenančių lietuvių ar 
visai nežinoma naujosios emigracijos lietuviams. 
Tad pabandykime kiek praskleisti šios istorijos 
šydą. 

Po nepasisekusio 1794 metų sukilimo -
tuometinės Lietuvos-Lenkijos valstybės kūnas 
buvo suraižytas trečiąjį kartą. Rusų okupuotoje 

Palangoje ant Birutės kalno stovinti koplyčia. 
Pirmoji koplyčia buvo pastatyta 1665 m. Dabar
tinė pastatyta 1869 m„ atnaujinta 1976 m. 

Ntr. S. Sajausko 

Palangoje ant Birutės kalno stovinčios koplyčios 
bruožas - prie sienos pritvirtinta atminimo len
ta, primenanti, kad 1921.111.31 Palangos kraš
tas grįžo Lietuvai. Tai įvyko pagal Rygoje 
1920.IX.28 pasirašytą Lietuvos-Latvijos sienos 
nustatymo sutartį, išmainius Palangos-Švento
sios ruožą į atitinkamą teritoriją Biržų rajone 

Ntr. S. Sajausko 

Bronzinė skulptūrėlė, stovinti prie laiptų į Biru
tės kalną Palangoje - simbolinio Birutės kapo 
vietoje. Autorė Konstancija Petrikaitė-Tulienė 

Ntr. S. Sajausko 

šalyje buvo steigiami nauji administraciniai val
dymo vienetai - gubernijos. Rusijos carai dažnai 
rekonstruodavo pačių savo pirmtakų administ
racinį paskirstymą. Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės jau gerokai apkarpytos žemės iš pra
džių buvo paskirstytos į kelias gubernijas, paskui 
į vieną - Lietuvos guberniją. Aleksandras l Lie
tuvą padalino į Vilniaus ir Gardino gubernijas. 
Dar vėliau - iš Vilniaus gubernijos išskirta Kau
no gubernija. Latviai buvo įrėminti Kuršo gu
bernijoje. Prie Kuršo gubernijos 1819 metais bu
vo priskirta ir Palangos sritis. Lietuva buvo at
skirta nuo jūros. Po 1863 metų sukilimo - rusai 
panaikino net patį Lietuvos vardą, pavadinę ją 
Siaurės Vakarų kraštu. Tokias pačias užmačias -
panaikinti respublikų pavadinimus brandino ir 
sovietinės imperijos vadovai. Tokiems tikslams 
įgyvendinti kelią užkirto kilusi pavergtų tautų 
atgimimo banga, kurią pirmoji - su pasididžiavi
mu galima sakyti, įsiūbavo Lietuva. 

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir 
formuojantis naujam Europos žemėlapiui - be
veik kiekviena naujai besiformuojanti valstybė 
stengėsi siekti maksimalios savo sienų plėtros. 
Dėl to vyko nuolatiniai teritoriniai ginčai. Lietu
va, atkūrusi savo valstybę, ginklu turėjo kovoti 
dėl savo išlikimo su rusų bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais. Po lenkų klastos - Suvalkų 
taikos sutarties sulaužymo, iki 1939 metų nebu
vo išspręstas mūsų sostinės - Vilniaus grąžinimo 
klausimas. 1919-1921 metais teko ginčytis ir su 
latviais. Jau 1916 metų birželio mėn. Jonas Basa
navičius, Aleksandras Stulginskis, Antanas Sme
tona, Petras Klimas, Steponas Kairys ir Mykolas 
Biržiška savo memorandume Rytų fronto vadui 
E. Ludendorfui išreiškė nuostatą, kad kai kurios 
Kuršo parapijos ir Palanga turėtų įeiti į Lietuvos 
valstybę. 1917 metais lapkričio mėnesį vykusioje 
Berno užsienio lietuvių konferencijoje, kurioje 
dalyvavo ir Lietuyos tarybos delegatai - Antanas 
Smetona, Jurgis Saulys bei Steponas Kairys, taip 
pat pritarta, kad į atkuriamos Lietuvos valstybės 
teritoriją turi įeiti Klaipėda ir Kuršo gubernijos 
dalis su Palanga. Tačiau Laikinoji Latvijos Tauti
nė taryba savindamasi Palangos sritį, nenorėjo 
nė girdėti apie jos prijungimą prie Lietuvos. Ir 
vėlesniame - 1918 metų lapkričio 18 dienos Lat
vijos Nepriklausomybės paskelbimo akte buvo 
suformuota mintis, kad visa buvusi Kuršo guber
nija, !aigi ir Palanga, sudarysianti Latvijos terito
riją. Sio ginčo sūkuryje atsirado ir Lenkijos uni
jinės pretenzijos ne tik į Palangą, bet ir į visą 
Lietuvos teritoriją. Tos nestabilios padėties aki
vaizdoje prasidėjo Lietuvos ir Latvijos derybos 
dėl valstybių sienos linijos. Lietuva, motyvuoda
ma, kad Palanga jau nuo seno yra lietuvių žemė, 
reikalavo, kad šis kraštas iki Sventosios upės 
būtų perduotas Lietuvai. Kilo nesutarimų ir dėl 
Mažeikių, Alūkstos apskrities dalies ir Liepojos. 
Abiejų delegacijų ginčai baigėsi tik sienos nu
statymo principų suformulavimu. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Tikrovė su netikrumais 
Tesinys iš 37 nr. 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Ar tikri rinkimai? Demo
kratinį valdymą numato demo
kratiški, išreiškiantys piliečių 
daugumos valią, rinkimai. Valia 
gali būti gera, bloga, bet gali 
jos visai nebūti. Valią gali reikš
ti tik veiksnus, sąmoningas pi
lietis, nes valia grindžiama ana
lize, lyginimu, vertinimu. Jei 
valstybės gyventojas tik forma
lus pilietis, jei jis nesusipažinęs 
su pagrindiniu valstybės įstaty
mu (konstitucija), kurį labai re
tas rankose laikė, jei jis nėra 
įsisąmoninęs savo teisių, parei
gų ir atsakomybės, jei jam ne
aiškūs renkamųjų vertinimo 
kriterijai, jis gali reikšti tik emo
cijas, o ne valią, balsuoti emoci
jų pagrindu. Visokios "švytuok
lės", netikėtumai, neprogno
zuojami posūkiai rinkimuose, 
ubagų, juokdarių, kolaborantų 
ir kitokių politinių nulių išrinki
mas yra "liaudės" emocijų, o 
ne pilietinės visuomenės valios 
išraiška. Emocijoms sukelti, 
rinkėjams patraukti taikomos 
pilkosios bei juodosios techno
logijos ir net modernioji magi
ja, todėl be reikalo daugelis 
mojuoja seimo ar savivaldybės 
nario mandatu, neva suteiktu 
tautos valia. Teprideda tas mo
sikuotojas ranką prie širdies ir 
nors sau prisipažįsta, kad man
datą iškaulijo sukeltų emocijų 
dėka. Kol rinkimai vyksta per 
emocijas, jie nėra tikri rinki
mai, o tik jų regimybė. 

Ar tikra valstybė? Jei tvirti
nama, kad netikros partijos, ne
tikri vadovai, netikra pilietinė 
visuomenė, netikri rinkimai ir 
netikri išrinktieji, savaime kyla 
klausimas: ar tikra valstybė? Iš
kart atsakysime - dar netikra. 
Teiginiui patvirtinti argumentų 

- daugybė. Paminėsime kai ku
riuos. 

Valstybė, užuot skyrusi lė
šas ir pastangas visuomenei, 
kuri ir sudaro valstybę, šviesti 
bei ugdyti, tas lėšas skiria bilie
tams į valdžias išsipirkti (para
ma partijoms, rinkimų kampa
nijoms ir t. t.). Valstybė tole
ruoja ir skatina viešąją korupci
ją (įmonių, organizacijų ir 
privačių asmenų) - paramą 
kandidatams į valdžias, kad jos 
pagalba pastarieji keltų emoci
jas, pirktų piliečių balsus, o pa
tekę į valdžias tarnautų ne rin
kėjams, o rėmėjams. 

Tikra valstybė gerbia ir 
švenčia valstybines šventes, 
švenčių dienomis prie valstybi
nių ir privačių pastatų kelia vė
liavas. Liberalų iniciatyva Sei
mo valdančioji dauguma šią 
priedermę sėkmingai ištrynė. 
Netikroje valstybėje valdžios 
vyrai ir moterys - liaudies tar
nai - gauna dešimtis kartų di
desnius atlyginimus už šeimi
ninkės liaudies atstovus. 

Tikra valstybė rūpinasi vi
suomenės dorove. Lietuvoje 
dorovės reikalai palikti Bažny
čiai, o valstybė, nebendradar
biaudama su Bažnyčia leidžia 
su dorove prasilenkiančius įsta
tymus, tautos ir jos valstybės 
piliečių dorovę smukdo. 

Tikrose valstybėse neloja
liam piliečiui užimti atsakingas 
valstybines pareigas teisė ribo
jama. Lietuvoje tokio ribojimo 
nėra, aukščiausiuose postuose 
yra daugybė vakarykščių tautos 
prievartautojų, kolaborantų. 
Iš valstybės, kurioje pilietis yra 
visapusiškai saugus, pastarasis 
nebėga, nesižudo. Iš Lietuvos 
bėga, žudosi. 

Netikrumams mūsų valsty
bėje, valstybės valdymo ydoms 
ir grimasoms išvardinti jaučio 

Istorinė nuotrauka, kurioje nufotografuotas lietuvių kalbos 
tėvas prof. Jonas J ablonskis-Rygiškių Jonas su savo vaikaičiais. 
Dėl jų kreipiausi į prof. Vytautą Landsbergį (taip pat vaikaitį), 
kuris atsiuntė komentarą. Nuotraukoje iš apačios į viršų ir iš 
kairės į dešinę: Julija Petkevičiūtė (dabar Lukėnienė), Alena 
Landsbergytė (dabar Karazijienė), Rimutė Jablonskytė (dabar 
žymi archeologė prof. Rimantienė), Jonė Petkevičiūtė (dabar 
Garmuvienė), Jūratė Jablonskytė (dabar Umbrasienė), Justas 
Petkevičius (miręs) S. Sajauskas 

odos neužtektų, bet jų nema
tyti, dangstyti ar nutylėti - ne
valia. Ir ne paverkšlenimo dė
lei. Įvardijus, paviešinus nege
roves, galima jas šalinti, jų 
vengti. O tai - pilietinės visuo
menės ir ypač valdžių galioje ir 
valioje, jų priedermė ir pareiga. 
Tarus, kad valstybė dar netikra, 
kartu teigiame, kad valstybę 
jau turime. Džiaukimės, kurki
me ir tvirtinkime tikrąją, ne
verkšlenkime. 

Netikros ašaros. Verkšle
nimas Lietuvoje tapo įpročiu, 
mada; jį skatina žiniasklaida, 
visose valdžios struktūrose išli
kę seni prašymų reikalautojai. 
Atgavome Laisvę ir Nepriklau
somybę, atgavome ar atgauna
me nuosavybę, anksčiau užda
rytas bažnyčias, laisvai keliau
jame į užsienius, nebereikia 
mūsų vaikinams eiti į rekrūtus, 
nesižeminti duodant priesaiką 
pavergėjui, atsikratėme nuola
tinės baimės būti ištremtiems 
ar įkalintiems. O verkšlename 
vis tiek. Verkšlenam, kad reikia 
mokėti už įvairias paslaugas, 
kad neduoda "gero" darbo, kad 
reikia grąžinti neteisėtai užval
dytą turtą, verkšlenam ir dėl to, 
kad kiti neverkšlena, kad kaž
kas šoka labdaringą Vienos val
są, kad neturime to, ką kitas 
turi. Pasidairę Vakaruose, ma
tysime, kad iš tikrųjų sąlyginai 
apie 60% Lietuvos gyventojų 
skursta, tačiau atsigręžę į Rusi
ją, Gudiją, pamatysime, kad pa
lyginti gyvename ne taip jau 
blogai, ekonominiai ir sociali
niai rodikliai gerėja sparčiau. 
Panagrinėję skurstančiųjų 
sluoksnio sudėtį, rasime, kad 
ten yra asmenų, užsiregistravu
sių darbo biržoje, tačiau turin
čių ir važinėjančių lengvais au
tomobiliais, dalyvaujančių še
šėliniame versle. O didžiuma 
pasivadinusių elgetomis yra si
muliantai, asocialūs asmenys, 
tinginiai, girtuokliai. 

Ar tos netikros ašaros nėra 
kenksmingos pačiam verks
niui? Ar neuždirbtos lėšos, ne
atlyginta labdara nežeidžia, ne
veda į aklavietę? Mokslas ir pa
tirtis į šiuos klausimus atsako 
vienareikšmiškai: kenkia, žei
džia, žlugdo, nes žmogus gyve
na taip, kaip jis galvoja, o ne 
atvirkščiai. 

Marksistiniai ideologai kal
te kalė, kad būtis yra pirminė, 
o sąmonė antrinė, žmogaus 
mąstyseną apsprendžianti jo 
būtis, kad mąsto taip, kaip gy
vena. Šį klaidingą mokymą pa
neigė iškiliausi mokslininkai ir 
gyvenimo patirtis. Pasirodo, tei
giamu arba pozityviu mąstymu 
pakeitę neigiamas, pesimistines 
mintis, galime įgyti stebuklingų 
galių, sulaukti teigiamų permai
nų savo gyvenime. Taip tvirtina 
pozityvaus mąstymo pionieriai 
Napoleon Hill, Joseph Mur
phy, Thomas Scherz. Moksli
ninkai tvirtina, kad 90% žmo
gaus galių yra sutelkta pasąmo
nėj e, o tik mažiau nei 10% -
sąmonėje. Pačiame žmogaus 
organizme sąmoningai valdomi 
tik penki jausmai, o pasąmonė 
valdo šimtus gyvybiškai svarbių 
jausmų (širdies ir kvėpavimo 
ritmas, kepenų, skrandžio ir ki
tų organų veikla). Pasąmonė 
savo galias išreiškia ir išorinėje 
mūsų veikloje, gyvenime. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Suomijoje 
Rugsėjo 9-11 d.d. Lietu

vos prezidentas Valdas Adam
kus darbo vizitu lankėsi Suo
mijos sostinėje Helsinkyje, 
kur dalyvavo ASEM (The 
Asia - Europe Meeting) aukš
čiausio lygio susitikime, tema 
"Globaliniai iššūkiai - bend
ras atsakymas" ("Globai chal
tenges - Joint responses"). 
Seštajame tokiame renginyje 
dalyvavo 25 Europos sąjun
gos valstybių narių ir 13 Azijos 
šalių valstybių ir vyriausybių 
vadovai bei Europos sąjungos 
Komisijos pirmininkas Jose 
Manuel Barroso. Lietuva 
ASEM susitikime dalyvauja 
antrą kartą ir pirmą kartą to
kiu aukštu lygiu. Jos pagrindi
nis tikslas yra pristatyti Lietu
vą kaip naują ASEM dialogo 
narę, įnešančią savo patirtį 
puoselėjant demokratines 
vertybes ir regioninį bendra
darbiavimą. 

Šiuo metu Lietuvos eko
nominiai ryšiai su Azija yra 
labai mažos apimties - tik 6% 
bendros Lietuvos prekybos 
apyvartos ir l% Lietuvos eks
porto. Azijos šalių investicijos 
Lietuvoje sudaro tik 0.07% 
visų šio regiono valstybių in
vesticijų. Lietuvos vadovas pa
brėžė, kad sparčiai ekonomiš
kai augantis Azijos regionas 
mūsų valstybei pirmiausia yra 
svarbus ekonomine prasme. 

Susitiko su EK pirmininku 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas ir Euro
pos komisijos pirmininkas 
Jose Manuel Barroso rugsėjo 
8 d. susitikime 31Ptarė energe
tinį saugumą, Sengeno erdvę 
ir euro zonos plėtrą, skelbia 
ELTA-LGTIC. Europos ko
misija pasiūlė ir remia bend
ros energetinės politikos idė
ją, kurios vienas svarbiausių 
dalykų yra energetinio tieki
mo patikimumas. Pokalbio 
metu buvo aptarti ir naftos 
tiekimo į "Mažeikių naftą" ir 
įmonės ateities klausimai. 
J.M. Barroso patvirtino, kad 
kai tik Lenkijos įmonė "PKN 
Orlen" oficialiai perduos do
kumentus dėl koncentracijos, 
Europos komisija per mėnesį 
pateiks savo išvadas. 

Taip pat aptarti Lietuvos 
prisijungimo prie bendros ES 
energetinės rinkos klausimai. 
Europos komisija ketina iki 
šių metų pabaigos parengti 
europinės svarbos jungčių 
planą, kurio įgyvendinimui 
bus siūlomi ES koordinato
riai. G. Kirkilui prakalbus 
apie konkrečius būdus Lietu
vai susijungti su bendra ES 
energetine rinka, EK pirmi
ninkas pasakė, kad jam šie 
projektai yra žinomi. Pasak 
premjero, Lietuvos vyriausy
bė padarys viską, kad šalis lai
ku būtų pavsirengusi prisi
jungti prie Sengeno erdvės. 
EK pirminin..kas pridūrė, kad 
patikslintą Sengeno plėtros 
kalendorių Europos komisija 
tikisi su ES narėmis svarstyti 
ir susitarti dėl jo iki šių metų 
pabaigos. 

Stengsis įvesti eurą 
Lietuvos ministeris pir

mininkas socialdemokratas 
Gediminas Kirkilas žada, kad 
jo vadovaujama vyriausybė 

n e i š b a l a n - ,------==---------,--, 

suos šalies fi
nansų siste
mos jokiais 
populistiniais 
sprendimais, 
galinčiais su- '---------'-------" 
trukdyti Lie- G. Kirkilas 
tuvai prisi-
jungti prie euro. Thi G. Kirki
las pareiškė rugsėjo 14 d. per 
Vyriausybės valandą seime. 
Kaip skelbia BNS-DELFI, 
tarp parlamentinių partijų 
turėtų būti pasirašytas susi
tarimas dėl fiskalinės draus
mės. Pasak premjero, Finansų 
ministerijoje tokio susitarimo 
projektas yra parengtas. Jis 
taip pat pažymėjo, kad su
valdyti infliaciją nebus lengva. 

Lietuva planavo įsivesti 
eurą jau nuo kitų metų pra
džios, tačiau tokiems ketini
mams nepritarė Europos ko
misija, nusprendusi, kad Lie
tuva dėl per didelės infliacijos 
neatitinka Mastrichto kriterijų. 

Seimo pirmininko 
pavaduotojas 

ELTOS žiniomis, seimo 
vicepirmininkas socialdemok
ratas Česlovas Juršėnas rug
sėjo 14 d. paskirtas seimo pir
mininko Viktoro Muntiano 
pirmuoju pavaduotoju. Už to
kį nutarimą balsavo 85 seimo 
nariai, niekas nebalsavo prie§, 
9 parlamentarai susilaikė. e. 
Juršėno kandidatūrą pateikė 
seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas. Šalia Č. Juršėno, 
šiuo metu seimo pirmininkas 
turi kitus tris pavaduotojus: 
"darbietį" Vydą Gedvilą, vals
tiečiams liaudininkams atsto
vaujantį Alfredą Pekeliūną ir 
liberalą Gintarą Steponavičių. 

Kaip numato Seimo sta
tutas, seimo pirmininko pava
duotoju gali būti ne daugiau 
kaip penki, o vienas iš jų -
seimo opozicijos deleguotas 
atstovas. 

V. U spaskicho paieška 
Rugpjūčio 30 d. Genera

linė prokuratūra patvirtino, 
kad Vilniaus miesto apylinkės 
teismas nutarė skirti suėmimą 
Rusijoje besislapstančiam bu
vusiam Darbo partijos vado
vui Viktorui Uspaskichui. 
Prokuroro nutarimu, jis pripa
žintas įtariamuoju. Buvęs 
Darbo partijos vadovas įtaria
mas dėl jo vadovautos parti
jos apgaulingos apskaitos 
tvarkymo ir neteisingų duo
menų apie partijos pajamas ir 
jų naudojimą pateikimo Vals
tybinei mokesčių inspekcijai 
bei Vyriausiajai rinkimų ko
misijai. Kviečiamas atvykti į 
apklausą jis atsakė laišku iš 
Rusijos, parodymus pažadėjo 
duoti tik dalyvaujant tarptau
tinėms organizacijoms.Y. Us
paskichas į Rusiją išvyko ge
gužės mėnesį ir negrįžo iki 
šiol. Jam išvykus, prokurorai, 
tiriantys įtartiną Darbo parti
jos finansinę veiklą, ir Valsty
bės saugumo departamentas 
atliko kratas Darbo partijos 
būstinėje. Netrukus po to V. 
Uspaskichas iš partijos pirmi
ninko posto pasitraukė. Dar
bo partijai buvo pateikti įtari
mai dėl neteisingų duomenų 
apie pajamas, pelną ir turto 
pateikimą bei apgaulingos 
apskaitos tvarkymą. RSJ 
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Atkelta iš 1-mo psl. Iš tamsos į šviesą per kančią ir meilę vo parapijų gyvenimą, žmonių 
nuotaikas, į savo tekstus jaut
riai įpindamas vasaros peizažų 
ir gamtos nuotaikų epizodus. 
Šios "ataskaitos" liudija, kad ti
kėjimo versmė Lietuvoje nie
kada nenutrūko ir gyvybingai 
sruveno - vienur tyliau, kitur 
audringiau. 

Prieš miegą pasiskaldyda
vau balanų ir pasidėdavau po 
pagalve. Būdavo, kai tik blakės 
pradeda kristi, išsitraukiu deg
tuką ir balaną uždegu ... Pra
džioje Antanas (Bitvinskas) 
buvo visai nusilpęs. Aš vis neri
mavau, kad nenumirtų: būdavo 
naktį pridedu ausį prie jo krūti
nės ir klausausi, ar dar gyvas. 
Vienu metu atrodė visai bevil
tiškas, bet išgyveno". 

1957 m. žiemą kun. A Bit
vinskas buvo paleistas iš trem
ties. Grįžęs į Li~tuvą buvo pa
skirtas vikaru į Siaulių katedrą 
- šv. Petro ir Povilo šventovę. 
Šiauliuose dirbo dešimt metų 
(tremtis, žinoma, gerokai suar
dė jo sveikatą). 

Paskui buvo kilnojamas iš 
parap~os į parapiją: 1967-1969 
m. - Sventybrasčio klebonas 
(Kėdainių rajone}, kartu aptar
navęs ir Apytalaukės bažnytėlę. 
Cz. Miloszo įspūdingai aprašy
tas Įsos (Nevėžio) slėnis ir vaiz
dingos kalvos Šventybrastyje 
tikriausiai glostė estetiškojo 
kunigo Antano širdį. Šventy
brastyje iškasė šulinį, kurio iki 
tol nebuvo nei prie šventovės, 
nei klebonijos kieme, sodino 
gėles. VJSur, kur tik būdavo nu
keliamas, kun. A. Bitvinskas 
aplinką puošė gėlėmis. Parapi
jiečiai prisimena, kaip Šėtos 
šventorių (Šėtoje dirbo 1969-
1975 m.) apsodino milžiniškais 
spalvingais jurginais, kurių už
veisė per 50 rūšių, padirbdino 
šventoriaus vartus. Ką galėjo to 
meto sąlygomis, tą darė, mylė
damas parapijiečius, globoda
mas jų vaikus, diplomatiškai 
nukęsdamas vietinės pasaulie
tinės valdžios priekabes. Jo pa
mokslai būdavo trump~ aiškūs, 
įtaigūs, juos, kaip sakoma, su
prasdavo net vaikai. Bet tai ne
reiškė, kad pamokslai buvo pa
viršutiniški. 

1975 m. jis jau Kulautuvoje, 
kurortinėje vietovėje už Kau
no, kur tarp pušynų ramiai 
plaukia Nemunas, o užnemu
nėje, plyname lauke, stovi isto
rinė Zapyškio bažnytėlė. Ku
lautuvon A. Bitvinskas buvo 
paskirtas parapijos administra
torium. Ir čia jis puolė tvarkyti 
aplinką, restauravo mažą jau
kią bažnytėlę, kuri tapo tiesiog 
neatpažįstama, klebonijos pa
stogėje įrengė patalpas, kuriose 
atostogaudavo vyskupai. Šven
tovei papuošti darydavo tiems 
laikams neįprastas gėlių puokš
čių ir žvakių kompozicijas, ir tą 
puošybos patirtį kai kas mielai 
perėmė. O juk visas statybas, 
remontus, rekonstrukcijas rei
kėjo derinti su oficialia valdžia 
- Religinių, arba kulto, reikalų 

Tikrovė su ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

A.a. mons. Antanas Bitvinskas 

įgaliotiniu prie vyriausybės, rei
kėjo takto, įtaigumo, diploma
tiškumo, tolerancijos. Turėjo 
tikslą būti visų kunigu, kokiu iš 
tremties grįžęs tapo kunigas 
Kazimieras Vasiliauskas. Gal
būt tas statytojo talentas, tak
tas bendraujant su įvairių pa
žiūrų, įvairaus amžiaus žmonė
mis, aistra kurti grožį ne tik 
žmogaus sieloje, bet ir aplinko
je atkreipė ne tik pasauliečių, 
bet ir bažnytinės vyresnybės dė
mesį. Antanas Bitvinskas buvo 
ne tik kunigas iš pašaukimo, 
uoliai vykdęs kunigiškas parei
gas, bet ir gėlininkas, bitinin
kas, sodininkas, agronomas, pa
tarinėdamas tvarkingesniems ir 
sudrausmindamas niekadėjus. 
Daug vaikų jis ne tik katechi
zavo, bet ir patraukė į kunigo 
pašaukimą. O sąlygos tam tiks
lui sovietmečiu buvo tokios 
sunkios, kokių dabar net su
prasti negali, o gal ir nenori, 
jaunoji karta. 

Pagaliau kun. A. Bitvinskas 
atsiduria Kaune - bažnytinė vy
resnybė 1979 m. rugpjūčio 6 d. 
jį paskiria Kauno arkivyskupi
įos kurijos kanclerįu ir drauge 
Sančių Svč. Jėzaus Sirdies šven
tovės klebonu. Kaip kancleris 
buvo itin tvarkingas ir skrupu-

tingai sutvarkė kurijos archyvą. 
1986 m. popiežius Jonas 
Paulius 11 jam suteikė monsin
joro titulą, kuriuo labai didžia
vosi. 1987 m. buvo atleistas iš 
Šančių parapijos klebono pa
reigų, paliekant kurijos kancle
riu. Dar kunigavo Vytauto 
šventovėje, rūpinosi, kad šven
tovėse būtų tvarka ir švara, nors 
lėšos tam tikslui būdavo men
kos. Kas jį prisimena iš tų laikų, 
tas atsimena jo vaišingumą, hu
moro jausmą, kuris padėjo 
bendrauti, bet gal kai kam ne
patikdavo, nes pasirodydavo 
per taiklus. Nesibodėjo priimti 
paklydusius, atgailaujančius, 
ieškančius. Tui buvo tikras ga
nytoj as, kuris, anot Kristaus, 
galėdavo palikti kaimenę, kad 
surastų vieną paklydusią avį. 
Gal todėl jį mylėjo vyskupas 
Vincentas Sladkevičius, kuris, 
tapęs kardinolu, labai apgailes
tavo, kad 1990 metais, kai pra
sidėjo Atgimimo virsmas, turė
jo Kauno kurijai paskirti kitą 
kanclerį, o monsinjorą A. Bit
vinską iškelti į Radviliškį, kur 
jis aptarnavo ne tik Radviliškio, 
bet ir Kurų bei Polekėlės para
pijas. Beje, 1988 m. kunigas An
tanas dar buvo išvažiavęs į 
Ameriką pas savo dėdę kunigą 

Joseph Murphy savo knygoje Pasąmonės 
galia moko: "Pakeiskite savo mintis ir jūs pakei
site savo gyvenimą". 

Thomas Scherz teigia: "Kiekvieną mintį, 
kiekvieną idėją, kiekvieną fantaziją ir kiekvieną 
išraišką lydi jausmai. Kaip kūno ląstelės turi 
specifinę struktūrą ir kibernetiniais ryšiais susi
pynusios su visu kūnu priklauso vienos nuo kitų, 
lygiai taip ir mintys sudaro tvarkingą sistemą. 
Jos siejasi vienos su kitomis, panašias mintis pri
traukdamos, o tas, kurios trukdo bendrai minčių 
eigos krypčiai, atstumdamos. Iš šių pavienių 
minčių junginių galiausiai susidaro idėjos, aiškūs 
vaizdiniai, kurie, logiškai juos patikrinus re
miantis patirtimi, duoda pradžią veiksmams, 
tampantiems realybe. Thigi realybė išauga iš 
minčių, kitaip tariant, realybė yra minčių kon
strukcija". 

Esame Kūrėjo galiomis apdovanoti, būtį 
kuriame patys, o, žinant, kad verkšlenimai žlug
do, patys turime keltis, kibti į kūrybą. Apsidairy
kime, kiek gražių pasiekimų jau turime, jų ne
matyti gali tik akys, kurias dar dengia tebepučia
ma raudona migla, alkoholis ar netikros ašaros. 
Nuo seniausių laikų lietuvių tauta buvo darbšti, 
o ne verkšlenanti, sunkumus įveikė paėmusi 
"arklą, knygą, lyrą", o jei reikėjo - ginklą. Tudėl 
netikrų ašarų reikia atsisakyti, o tikrąją, papras
tai viešumos vengiančią, reikia surasti, nušluos-
tyti. 

Žinoma, liūdna, kad tokia ydinga - su ne
tikrumais - mūsų tikrovė, tačiau gerinti ją turime 
patys. Iš gyvensenos šalinti tai kas netikra -
mūsų galiose. (Pabaiga) 

Viktorą Dabašinską, kitus gi
mines, į Romą lydėjo vyskupą 
L. Povilionį, buvo net nuvykęs į 
Keniją kaip misionierius. 

Bet sveikata silpo, ypač po 
to, kai buvo žiauriai sumuštas 
Kulautuvoje. Ateizmo siautėji
mo laikais represijos prieš ku
nigus, pasireikšdavusios ir kaip 
valdžios bausmė, ir kaip chuli
ganų išpuoliai, nebuvo naujie
na. Radviliškyje pabuvo neil
gai: 1992 m. rugsėjo 14 d. buvo 
perkeltas kaip altaristas į Šiau
lių Šv. Jurgio šventovę. Čia pra
leido ilgiausią savo kunigystės 
laikotarpį - keturiolika metų, 
iki mirties 2006 m. rugpjūčio 4 
d. Išsilavinęs, apsiskaitęs, pats 
mėgęs rašyti, jis aplink save sėjo 
gėrio ir grožio sėklas. Buvo pa
kantus ir demokratiškas įvairių 
pakraipų žmonėms. Galbūt to
dėl, kad gulaguose išėjo fizinio 
nužmoginimo mokyklą, jis užsi
grūdino dvasiškai, mokėdamas 
džiaugtis kiekvieno sielos sušvi
timu, suvokdamas, kad žmogus 
yra vienodai vertingas prieš 
Dievą ir jo mylimas ir savo pa
klydimuose, ir savo heroizme. 
Man rodos, sovietmečiu ugdėsi 
kunigų karta, kuri nepritapo 
nei prie kunigų, kurie buvo va
dinami ekstremistais, ir pelnė 
sau kankinių vainikus, nei prie 
konformistiškų prisitaikėlių, 
kurie tik minimaliai atlikdavo 
savo pareigas. Ta karta buvo 
tiltas tarp karštai tikinčiųjų ir 
nuolat abejojančiųjų. 

Nežinau, ar monsinjorui A. 
Bitvinskui nebuvo skaudu su
laukus tik 76 metų tapti altaris
tu ir pasijusti tarsi niekam ne
reikalingu, be parapijos, ypač 
po itin aktyvios veiklos dešimt
meči11? 

Siauliuose jis daug rašė. 
Aušros muziejuje yra likę jo ne
spausdintų rankraščių, o ir iš
spausdinta ne tiek jau mažai: 
Pieta teologiniu požiūriu (leidi
nyje Pieta lietuvių liaudies dailė
je, 1995), Kryžius (leidinyje 
Mediniai ir metaliniai kryžiai, 
1996), reikšmingi jo straipsniai 
Marija - Kristaus ir mūsų Moti
na, Religinė knyga - lietuviškos 
kultūros paveldo dal~. Jis p~a
dėjo tyrinėti ir rašyti Siaulių Sv. 
Jurgio bažnyčios istorij~ 

2003 m. leidykla "Siaurės 
Lietuva" išleido jo knygelę 
Šviesos kelionės sutemose apie 
1980-1990 metų vyskupų vizita
cijas įvairiose Lietuvos švento
vėse. Tie aprašymai pranoksta 
ataskaitas iš parapijų, kurios 
pasitikdavo vyskupą, teikiantį 
Sutvirtinimo sakramentą (pa
prastai tai vykdavo antroje va
saros pusėje). Būdamas Kurijos 
kancleris, A. Bitvinskas papras
tai lydėdavo vyskupą, stebėda-

Nenurimstanti Monsinjoro 
dvasia iš ligoto kūno veržėsi į 
aukštesnes sferas, į apmąsty
mus, kurie sieja žemę ir dangų, 
aukštąjį ir žemąjį pasaulius, 
kaip du neišvengiamus žmo
gaus gyvenimo polius. Jo kuni
gystė truko 57 metus, 8 mėne
sius ir 4 dienas. Amžinybė jam 
buvo pažįstama ir artima, kaip 
motina ar sesuo, o mirtis tik 
slenkstis, kurį turi peržengti 
kiekvienas. Monsinjoro parapi
jiečiai prisimena jo pamaldu
mą, ypač į ŠVč. Mergelę Mariją, 
jo pamokslus.. . Architektė 
Apolonija Nistelienė, su juo 
daug bendravusi, sako, kad "jo 
mirtis užvertė vieną tos kont
rastingos - didvyriškos, tragiš
kos, o kartu kontraversiškos -
kunigų kartos puslapį". Pasku
tiniai sąmoningi Monsinjoro 
žodžiai prieš mirtį buvo ištarti 
vienuolei gydytojai Danutei 
Šlapkauskaitei: "Ar melsiesi už 
mane?" Tui rodo jo begalinį 
kuklumą ir nusižeminimą. 

Baigdama šį pasakojimą, 
noriu pridėti ir savo subjektyvų 
santykį su kunigu Antanu Bit
vinsku. Prieš 25 metus jis mane 
sutuokė su mano vyru Antanu 
Kaune, Vytauto šventovėje, tuo 
metu, kai ateistinė Brežnevo 
epocha diskriminavo inteligen
tiją, praktikuojančią katalikybę. 
Bet sutuoktuvės, nors ir pusiau 
slapta surengtos, buvo iškilmin
gos ir įspūdingos - ir tik kurijos 
kanclerio kun. A. Bitvinsko dė
ka. O gydytoja Danutė Šlap
kauskaitė tik per stebuklą prieš 
10 metų ištraukė mane iš klini
kinės mirties, kartodama žo
džius; "Viešpati.e, jeigu Taurei
kia, kad ji sugrįžtų į gyvegimą, 
leisk man ją sugrąžinti„." Siedu 
žmonės visam gyvenimui man 
išliko labai brangūs, o mano 
skola, mokama jiems, yra tie 
kuklūs darbeliai, kuriuos Die
vas pasiunčia atlikti kasdieny
bės valandose. 

P.S. Gedulines Mišias už 
velionį kun. Antaną Bitvinską 
rugpjūčio 7 dieną aukojo Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bartulis 
ir keliasdešimt kunigų. Atsi
sveikinimo kalbą sakė čia jau 
minėtas Monsinjoro bičiulis 
kun. Izidorius Butkus. Atsisvei
kinimas vyko Šv. Jurgio švento
vėje. Joje netilpo visi, kurie no
rėjo atsisveikinti su "šviesybe" 
vadintu mylimu kunigu Antanu 
(taip pranešė Bažnyčios žinios, 
2006 rugpjūčio 16, nr. 15). 

Tėviškė 
Sugrįžau aplankyt tėviškėlę 
Jau kelio nebėra, aplink Jauko 

gėlės 

Tas pats kalnelis, drebulė kur 
lingavo 

Miikystės svajonės taip mielos 
begalo. 

Žvelgiu aš liūdnai į liepų alėją 
Gražiausi metai dainom 

nuskambėję 
Rankom paliečiu liepos kamieną 
švelniai, paglostau akmenį 

kiekvieną. 

Vuš mano galvos dangaus 
lopinėlis 

Po kojom pieva, toliau šaltinėlis 
Ašara rieda manęs nepaklausus 
Jaučiu kaip vėjas paglosto man 

plaukus. 

Dabar, metus mano šalna 
padabino, 

Tik pėdos paliko žemelėj gimtoj. 
O, vaikystė seniai Jau nutolusi 

rymo 
Prie buvusio sodo, po liepų 

lakom 
M. BIEKŠIENĖ 



Jono Basanavičiaus alėja Palangoje rytą. Tai pagrindinė gatvė jūros kryptimi Ntr. S. Sajausko 

Prisimintinos ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

1919 metų liepos mėnesį 
Paryžiuje vėl įvyko lietuvių ir 
latvių delegacijų susitikimas. 
Lietuviai, siekdami glaudesnio 
abiejų valstybių bendradarbia
vimo kovose su bolševikais ir 
bermontininkais, atsiėmė savo 
paraišką dėl Liepojos ir kitų 
sričių. Latviai tada sutiko atsi
sakyti Palangos pajūrio iki 
Šventosios upės. 1919 metais 
lapkričio mėnesio 23 dieną iš 
Kretingos atvykusi grupelė lie
tuvių kareivių išvijo bermonti
ninkus iš Palangos. Tačiau po 
kelių dienų atvykęs keliolika 
kartų didesnis latvių dalinys su 
kulkosvaidžiais ir patrankomis 
išstūmė lietuvius ir užėmė Pa
langą. Latvių kareiviai net su
plėšė lietuvišką vėliavą. Latviai 
vėl atnaujino savo reikalavimus 
dėl Palangos krašto. Jie mainais 
už Palangą reikalavo Mažeikių 
geležinkelio mazgo. Lietuviai 
su tuo nesutiko. Ir trečios dery
bos, vykusios 1920 metų vasario 
mėnesį Kaune, šio klausimo ne
išsprendė. 

1920 metais rugsėjo mėnesį 
Rygoje, tarpininkaujant Angli
jos misijos Baltijos šalyse atsto
vui Stivenui Talentsui, buvo su
daryta ginčams spręsti komisi
ja. Į ją įėjo du Latvijos bei du 
Lietuvos atstovai. Pirmininku 
turėjo būti Didžiosios Britani
jos atstovas. Abiems pusėms 
tarpusavyje nesutarus - galuti
nis sprendimas turėjo priklau
syti pirmininkui. Didžiosios 
Britanijos vyriausybė komisijos 
pirmininku paskyrė Edinburgo 
universiteto profesorių J. Simp
soną, žinomą visuomenės vei
kėją, mokslininką ir teologą, 
tarnavusį Pirmojo pasaulinio 
karo metu politinės žvalgybos 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

departamente. Lietuvos dele
gacijai vadovavo Antanas Sme
tona, o nariu buvo paskirtas 
Lietuvos finansų ministeris 
Martynas Yčas. Komisijos dar
be, kaip ekspertai, dalyvavo ži
nomas kalbininkas profesorius 
Kazys Būga, rašytojas Juozas 
Tumas-Vaižgantas ir vyriausia
sis kariuomenės vadas Silvest
ras Žukauskas. Dar kartą tar
pusavyje abiem pusėm nesuta
rus - 1921 m. kovo mėnesio 21 
dieną galutinį žodį tarė J. Simp
sonas. Lietuvai buvo grąžintas 
Palangos kraštas ir gautas 19,5 
km pločio priėjimas prie jūros. 

1921 metų kovo 30 dieną 
latviai pasitraukė iš Palangos. 
Kitą dieną vyko Palangos per
ėmimo iškilmės. Jose dalyvavo 
antrojo raitelių pulko pirmasis 
eskadronas, vadovaujamas ka
pitono Povilo Plechavičiaus ir 
pirmasis husarų pulko orkest
ras. Į iškilmes buvo atvykę Stei
giamojo Seimo vicepirmininkas 
Justinas Staugaitis, kariuome
nės vadas generolas Silvestras 
Žukauskas, pa~ižymėjęs nuga
lint lenkus prie Sirvintų ir Gied
raičių, taip pat principingai de
rybose su latviais laikęsis Anta
nas Smetona, rašytojai Mairo
nis, Vaižgantas, Vienuolis, daug 
žmonių iš Palangos apylinkių. 
Buvo pastatyti vainikais pa
puošti Garbės vartai su užrašu: 
"Sveiki, broliai". Džiaugdamie
si su tautinėmis vėliavomis 
žmonės pasitiko VLietuvos atsto
vus. Paląngos Svč. Mergelės 
Marijos Emimo į Dangų šven
tovėje buvo aukotos padėkos 
šventosios Mišios, paskui ant 
Birutės kalno susirinkusiai mi
niai, plazdant vėjuje bažnyti
nėm ir tautinėm vėliavom, buvo 
sakomos kalbos, dar kartą pasi
džiaugta Palangos atgavimu, 
čia prabudusia Birutės ir Kęs
tučio dvasia. 

Algis MEDELIS 

Palangos krašto atgavimas 
buvo didelis mūsų jaunos diplo
matijos laimėjimas ir Lietuvos 
autoriteto pakylėjimas. Juo 
džiaugėsi visa Lietuva. Kito to
kio džiaugsmo artimiausia 
šventė vyko po 1923 metų suki
limo prijungus prie Lietuvos 
Klaipėdos kraštą. Gaila, kad 
dabar kai kas nori atvirkštiniu 
būdu parodyti tą sukilimą, neig
dami patį jo faktą, kaip neig
dami ir sovietinės kariaunos 
žvėriškumą pokario metais Ma
žojoj e Lietuvoje. Keista, kad 
tokią nuomonę reiškia, nepai
sydamas valstybės interesų, 
Lietuvos istorijos instituto di
rektorius Alvydas Nikžentaitis, 
siūlydamas LR seimui suma
žinti Atmintinų dienų įstatymo 
sąrašą iš jo išbraukiant sausio 
15-ją - Klaipėdos krašto dieną 
ir spalio 16-ją - Mažosios Lie
tuvos gyventojų genocido die
ną. Ir čia pat kyla klausimas -
kokia linkme šis direktorius no
ri pakreipti Lietuvos istorijos 
garbingųjų puslapių turinį. Ge
rai, kad tokioms užmačioms šį 
kartą pavyko pasipriešinti ta
riant savo tvirtą žodį Kovo 11-
osios akto signatarams, buvu
siems Atkuriamojo seimo na
riams ir kitiems savo krašto is
torijai neabejingiems žmo
nėms. 

Dabar viena gražiausių Pa
langos centrinių gatvių, įeinanti 
į Vytauto gatvę, pavadinta J. 
Simpsono vardu. Tai padėka 
tuometinio Arbitražo komisi
jos pirmininkui, apdovanotam 
taip pat LDK Gedimino ordi
nu, išsprendusiam Palangos 
klausimą Lietuvos naudai. To
kia tad ant Birutės kalno kop
lytėlės sienos pritvirtintoje len
telėje pažymėto įvykio trumpa 
istorija ir jos garbingos sukak
ties aidai, kuriuos čia mes dar 
kartą norėjome paryškinti. 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVA- visuomet i:eriausiomis 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 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Jei. Toronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 
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ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite suALGIU MEDELIU 

2006.IX.19 Nr. 38 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

--...... 1 KANADOS ĮVYKIAI ... , __ _ 

JAV padėkojo Kanadai 
Kanadiečiai paminėjo 

penktąsias Rugsėjo 11-osios 
metines. Tą dieną teroristai 
susprogdino du aukščiausius 
Niujorko dangoraižius ir Pen
tagono pastatą Vašingtone 
Zuvo apie 3000 žmonių, tarp 
jų - 24 kanadiečiai. Ministeris 
pirmininkas S. Harper dalyva
vo žuvusiųjų pagerbimo ren
ginyje Otavoje. Jis savo kal
boje pabrėžė, kaip svarbu už
kirsti kelią būsimiems teroro 
veiksmams, teisindamas Ka
nados karių misiją Afganis
tane. Kanados užsienio reika
lų ministeris Peter MacKay 
priėmė JAV valstybės sekreto
rę Condoleeza Rice. Po tero
ristų antpuolio Niujorke buvo 
uždaryti visi JAV didieji ora
uosčiai. Rytinių provincijų 
Moncton, Halifakso ir kitų 
miestų oro tarnybos priėmė 
apie 200 lėktuvų, suteikė prie
globstį 21,000 keleivių. C. Ri
ce padėkojo Kanados žmo
nėms ir vyriausybei už paramą 
ir patvirtino, kad "JAV ir Ka
nada - didžiausios draugės". 
Per dvi viešnagės dienas dr. 
C. Rice aplankė įzymiausias 
vietas ir muziejus. Salia drau
giškų veidų Halifakse viešnią 
pasitiko nedidelė protesto 
grupė su plakatais ir šūkiais, 
reikalaujančiais nutraukti ka
rą Irake. 

Afganistane kovojantys 
Kanados kariai netrukus tu
rėtų sulaukti pastiprinimo 
žmonėmis ir ginkluote. Atsi
liepdami į NATO misijos Af
ganistane vadovų raginimą 
daugiau dėmesio skirti šiai 
konflikto zonai, Kanada ruo
šiasi pasiųsti 120 karių ir 15 
"Leopard" tankų. Tai galingi, 
modernūs, labiau atsparūs pa
kelės bomboms šarvuočiai. 
Tačiau tankus, kuris vienas 
sveria 42 tonas, nelengva ga
benti - Kanada neturi tokių 
galingų orlaivių. Tikimasi pa
galbos iš JAV. 

Liberalų partijos kandi
datai į partijos vadovo postą 
surengė pirmuosius viešus su
sitikimus Kvebeko provincijo
j e. Prancūzų kalba - antroji 
valstybinė - išryškino ne tik 
šios kalbos žinovus, bet ir jų 
politines pažiūras dėl Kvebe
ko savitumo apibrėžimo, karo 
Afganistane ir kt. Kritikos su
silaukė M. Ignatieff, pareiškęs 
kad ateityje galimas Kanados 
konstitucijos keitimas, nusa
kant pačių Kvebeko gyvento
jų pasirinktą apibrėžimą. Ki
tos svarstybos vyks vakarinėje 
Kanadoje - Britų Kolumbijo
je. Metams baigiantis liberalų 
partija turi išrinkti naują va
dovą. Juo tapti norą yra pa
reiškę 10 kandidatų, tarp jų 
Bob Rae, M. Ignatieff, G. 
Kennedy. 

Steve MacLean kartu su 
kitais JAV erdvėlaivio "Atian
tis" astronautais sėkmingai 
atlieka jų skrydžiui numatytas 
užduotis. Skrydis dėl techni
nių kliūčių keletą kartų buvo 
atidėtas, tačiau dabar įgula 
sėkmingai prikabino "Adan
tį" prie tarptautinės kosminės 
stoties ir atliko jo išorės pa
tikrinimą. Šis darbas buvo at
liktas, naudojantis kanadiečių 
sukurtomis erdvėlaivio "ran
komis" - robotu ir kosminio 
stebėjimo sistema. Steve Mac
lean - pirmasis kanadietis ast-

ronautas, dirbantis su Cana
darm2, ir antrasis, įžengęs į 
kosminę erdvę. "Atiančio" 
įgula tęsia pradėtos kosminės 
stoties statybą. 

31-asis tarptautinis kino 
festivalis Toronte sulaukė 
gausaus būrio garsenybių. 
Ziūrovai turėjo progos pama
tyti Brad Pitt, Mat Damon, 
Penelope Cruz, Dustin Hof
fman, Emma Thompson ir 
kitus. Iš viso festivalyje paro
dyta 350 filmų iš 60 šalių. 

Ketvirtosiose kasmetinė
se eitynėse, paremti medikų 
ir mokslininkų pastangoms 
sumažinti krūties vėžio susir
gimus, dalyvavo daugiau kaip 
5,000 ėjikų. Per dvi dienas nu
ėję 60 km nuotolį, dalyviai su
rinko 17 mln. dol. Toronto 
Princess Margaret ligoninės 
krūties vėžio tyrimo ir gydymo 
centrui. Tai didžiausia suma, 
surinkta Kanados panašiuose 
labdaros renginiuose. 

Buvęs JAV prezidentas B. 
Clinton savo 60-jį gimtadienį 
šventė Toronto "Fairmont 
Royal York" viešbutyje. 500 
gimtadienio vakarienės daly
vių surinko 21 mln. dol. - be
veik dešimteriopai viršydami 
organizatorių lūkesčius B. 
Clintono įsteigtam fondui ko
vai su AIDS. Vakarienės metu 
sukaktuvininkas padėkojo bu
vusiems Kanados vadovams J. 
Chretien, Paul Martin ir da
bartiniam ministeriui pirmi
ninkui S. Harper už paramą 
kovojant su šia socialine ne
gerove. 

Garsioji orlaivių (Air
bus) byla ir jos tyrimas, trukęs 
11 metų, baigėsi be apkaltos. 
"Eurocopter" bendrovė, už 
25 mln. dol. pardavusi Kana
dos vyriausybei 12 sraigta
sparnių 1986-1994 metais, 
2002 metais buvo kaltinama 
papirkimu. Vadinamieji netei
sėti pinigai tariamai perduoti 
per Vokietijos verslininką K. 
Schreiberį, kuris turėjo ryšių 
su tuometiniu Kanados mi
nisteriu pirmininku B. Mulro
ney. K. Schreiber padėjo gau
ti užsakymą orlaiviams iš Ka
nados. Bylos tyrėjai tvirtino, 
kad daugiau kaip milijonas 
buvo išmokėta šios sutarties 
gavėjui. Bet teisėjai įrodė, kad 
jokio piktnaudžiavimo ar pa
žeidimų nebuvo. Tą patį pa
tvirtino ir antrasis teisėjas, 
dar kartą peržiūrėjęs visus 
faktus. Sios bylos tyrimui buvo 
išleista 6.4 mln. dol., įskai
čiuojant 2 mln., kuriuos fede
racinė valdžia išmokėjo buvu
siam min. pirm. B. Mulroney 
už neteisingus kaltinimus. 

Pagal Kanados Statisti
kos tarnybos duomenis, "ba
by boomers", pasiekę pensiji
nį amžių, masiškai paliks dar
bovietes. Kanados darbo rin
ka netrukus pajus šiuos pasi
keitimus. 2002 metais 20% 
gyventojų buvo tik per dešimt
metį nuo savo pensijinio am
žiaus. Jau beveik pusė milijo
no darbuotojų 50-69 m. am
žiaus dėl sveikatos 2003 m. pa
liko darbus. Jeigu ir toliau taip 
bus, darbo rinkoj e prasidės 
stygius. Darbdaviai turėtų pa
sirūpinti geresniu medicininiu 
aptarnavimu, kitomis lengva
tomis, kad pratęstų darbingą 
amžių ir paruoštų reikalingą 
darbininkų pamainą. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
GINS LYGIAS TEISES 

Lietuvos vyriausybė rug
sėjo 6 d. patvirtino Valstybinę 
antidiskriminacinę 2006-2008 
metų programą, kurios pa
skirtis - užtikrinti teisės aktų, 
nustatančių nediskrimina
vimo ir lygių galimybių prin
cipą, ugdyti visuomenės to
leranciją, informuoti visuo
menę apie teisę į lygybę ir ne
diskriminaciją, lygių teisių 
gynimo priemones bei gali
mas diskriminacijos apraiškas 
Lietuvoje. Programos tikslas 
- ištirti diskriminacijos dėl 
amžiaus, lytinės orientacijos, 
negalios, rasės ar etninės pri
klausomybės, religijos ar įsiti
kinimų apraiškos visose vi
suomenės gyvenimo srityse, 
didinti visuomenės toleranci
ją, ją apšviesti apie lygias tei
ses ir galimybes bei tobulinti 
teisinę apsaugą nuo diskrimi
nacijos. Numatoma tobulinti 
teisinį pagrindą, pradėti tyri
mus, apžvalgas ir studijas, or
ganizuoti visuomenės infor
mavimo vajus, seminarus. Tui 
atliks Socialinės apsaugos ir 
darbo, Švietimo ir mokslo, 
Teisingumo, Užsienio reika
lų, Vidaus reikalų ministeri
jos ir kt. 

LIETUVIAI - DARBŠTŪS 
Nors darbo užmokestis 

Lietuvoje yra bene kukliau
sias Europos sąjungoje (ES), 
darbo valandų skaičius per 
metus - vienas didžiausių. 
Europos darbo santykių ste
bėjimo organizacija paskelbė, 
kad ES daugiausia valandų 
per metus dirba Latvijos, Lie
tuvos, Estijos, Slovėnijos, 
Vengrijos ir Lenkijos gyven
toj ai. Trumpiausiai dirba 
Prancūzijos, Danijos bei Vo
kietijos gyventojai. ES naujo
kių gyventojai dirba 6% ilgiau 
nei ES senbuvių žmonės. Iš 
15 senųjų ES narių tik Grai
kijos ir Airijos gyventojai dir
ba maždaug tiek pat, kiek ir 
Sąjungos naujokai. Airijos 
ekonomika yra tarp sparčiau
siai augančių - pagal bendrąjį 
vidaus produktą ši šalis užima 
antrąją vietą. Graikijos eko
nomika tarp ES senbuvių yra 
priešpaskutinė. Ilgiausiai Eu
ropoje atostogauja darbuoto
jai Švedijoje - 33 dienas per 
metus. 1lumpiausios atosto
gos - Kipre ir Slovėniįoje. 
Darbuotojai Austrijoje, Ceki
joje, Suomijoje ir Prancūzijo
je atostogauja 25 dienas per 
metus, o danai ir vokiečiai il
sisi savaite ilgiau, rašo BNS. 
Remiantis Šveicarijos banko 
UBS 2005 metais paskelbtu 
tyrimu, ilgiausiai pasaulyje 
dirba Hongkongo gyventojai 
- beveik 2,400 valandų per 
metus. Vilniaus gyventojai 
pernai dirbo 1,833 valandas 
permetus. 

UŽIMTUMO STATISTIKA 

DELFI praneša, kad Lie
tuva yra viena iš pirmaujančių 
valstybių Europos sąjungoje 
pagal moterų vadovių dalį. 
Statistikos departamento gy
ventojų užimtumo tyrimo 
duomenimis 2005 m. 43% 
visų vadovų (įstatymų leidėjų, 
vyresniųjų pareigūnų ir valdy
tojų) buvo moterys. Moterų 
vadovių daugiau tik Latvijoje 
- 44%, o kitose ES valstybėse 

- 32%. Moterų ir vyrų užim
tumo lygis didėja - 15-64 m. 
amžiaus moterų užimtumo 
lygis per metus išaugo nuo 
57.8% 2004 m. iki 59.4% 2005 
m., vyrų atitinkamai nuo 64. 
6% iki 66%. Moterų nedarbo 
lygis buvo 8.3%, vyrų-8.2%. 
2005 m. moterų vidutinis mė
nesinis bruto darbo užmokes
tis šalies ūkyje (be individua
lių įmonių) sudarė 1230 litų 
ir buvo 17 .6% mažesnis negu 
vyrų (1493 litai). 

SULAIKYTAS LEIDĖJAS 
Rugsėjo 7 d. Valstybės 

saugumo pareigūnai per spe
cialią užduotį sulaikė laikraš
čio Laisvas laikraštis redak
torių ir leidėją Aurimą Dri
žių. Sulaikymo metu rasta in
formacijos, kuri, kaip įtaria
ma, sudaro valstybės paslap
tį, rašo LGTIC. Turima duo
menų, kad A. Drižius galimai 
neteisėtai įgijo, laikė ir plati
no informaciją asmenims, ne
turintiems leidimo dirbti ar 
susipažinti su įslaptinta infor
macija. Dėl šio įvykio pradė
tas ikiteisminis tyrimas. Re
daktorius buvo sulaikytas vie
ną parą. Dienraštis Respubli
ka skelbia, kad saugumą su
dominusi medžiaga buvo ka
zino darbuotojo daryti "įta
kingų politikų" vaizdo ir gar
so įrašai iš VIP salės ir kitų 
kazino patalpų. Pareigūnai 
medžiagą sulaikė ne dėl pa
reigūnus kompromituojančių 
vaizdų, bet dėl baimės, kad 
visuomenei bus žinomos už
kulisinės kazino savininkų ir 
politikų derybos dėl paramos 
politinėms partijoms, už kiek 
parduodami įstatymai ir kaip 
su politikais atsiskaitoma. 
Rugsėjo 12 d. spaudos konfe
rencijoje A. Drižius teigė, jog 
"Transparency International" 
Lietuvos skyrius kreipėsi į 
Teisės projektų ir tyrimų 
centrą, prašydamas įvertinti, 
ar nebuvo pažeisti teisės ak
tais nustatyti skaidrumo, in
formacijos skleidimo apsau
gos ir žmogaus teisių reikala
vimai VSD pareigūnams pra
dėjus ir vykdžius specialią 
užduotį, kurios metu ir buvo 
suimtas A. Drižius. 

KONTRABANDA 

Muitinės kriminalinės 
tarnybos (MKT) ir Vilniaus 
teritorinės muitinės Pažeidi
mų išankstinės apsaugos sky
riaus (VTM PPS) pareigūnai 
rugsėjo 5 d. Utenoje sulaikė 
stambią nelegalaus spirito 
siuntą. Kaip praneša DELFI, 
Šiaulių miesto gyventojas 
krovininiu vilkiku į Latviją 
vežė apie 24 tonas nelegalaus 
spirito. Sulaikyto nelegalaus 
alkoholio vertė viršija 700, 
000 Lt. Tai didžiausias nele
galaus spirito krovinys šiemet 
sulaikytas Lietuvos muitinės 
pareigūnų. Mašiną vairavęs 
šiaulietis pareigūnams teigė 
vežantis į Latviją priedus da
žams. Tačiau muitininkai 
"Volvo" priekaboje rado dau
gybę didžiulių plastikinių tal
pų, kurių kiekvienoje buvo 
po 1000 litrų skaidraus skys
čio, skleidžiančio alkoho
lio kvapą. MKT Vilniaus sky
riuje pradėtas ikiteisminis ty
rimas. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Istorinė nuotrauka. Vysk. Vincentas Brizgys, lydimas kun. Stasio Kulbio, SJ, aplankė lietuvius, įsidarbi· 
nusius šiaurės Kvebeko provincijos aukso kasyklose Val D'or ir Malartic miesteliuose 1955.IX.27. Val 
D'or Star savaitraštis vėl įdėjo šią nuotrauką 1981.VII.22. Šia proga dalyvavo vietinis kun. Dion ir du 
ukrainiečiai kunigai. Tuometinių gyventojų tarpe: V.E. Pakalniškiai, S.E. Tumašauskai, A.J. Grabošai, 
V.J. Giedraičiai, V. Mickus, Gedgdaudas ir kiti. Šių daugiausia amžinybėn iškeliavusių artimieji 
tebeskaito Tėviškės i.iburius 

Rodney, ON 
BUVUSI NEMAŽA Rodney, 

ON, KLB apylinkė pamažu ma
žėja, ir dabar dar labiau sumažė
jo, nes š.m. rugpjūčio 21 d. amži
nybėn išėjo vet. dr. Zigmantas 
Mockus, gimęs 1911 m. spalio 12 
d. 1950 m. atvykęs su šeima Rod
ney, ON, apylinkėn, su kitais jau 
čia gyvenančiais lietuviais, vėliau 
pirma jo jau išėjusiais amžiny
bėn, 1952 m. rudenį įsteigė Ka
nados lietuvių bendruomenės 
Rodney, ON, apylinkę. Kaip vi
siems išeiviams, taip ir jam teko 
dirbti įvairiausius darbus, nors jo 
profesija buvo veterinarijos gydy
tojas. Savo profesijoje kurį laiką 
dirbo JAV. Jis - veiklos žmogus, 
nes vėliau dalyvavo Lietuvių ūki
ninkų klubo įsteigime. Daugelį 
metų ėjo KLB Rodney, ON, apy
linkės pirmininko pareigas, jo 
namuose veikė lietuvių šeštadie
ninė mokykla. Jis visiems patar
davo, padėdavo kuo galėdamas. 
Liko žmona Liudvika, sūnus Vy
tas su šeima, gyv. Otavoje, ON. 
Visa apylinkė nuoširdžiai užjau
čia velionies šeimą. Palaidotas 
West Lorne katalikų kapinėse 
šalia 1998 m. mirusio sūnaus Zig
manto. Atsisveikinimo žodį tarė 
KLB Rodney apylinkės pirmi
ninkas J. Statkevičius. 

Š.M. GEGUŽĖS 8 D. amži
nam poilsiui taip pat išėjo Alek
sas Kojelaitis, gimęs 1912 m. 
liepos 20 d. Buvo ūkininkas - ta
bako augintojas. Jis - veiklos 
žmogus, drauge su kitais 1952 m. 
įsteigė KLB Rodney, ON, apy
linkę. Dalyvavo Lietuvių ūkinin
kų klubo steigime, namų įsigiji
me. Buvo abiejų šių organizacijų 
pirmininkas, iždininkas, sekre
torius. Jo ūkyje taip pat veikė lie
tuvių šeštadieninė mokykla. 
Pastaruoju metu gyveno Port 
Stanley, ON, senelių namuose. 
Liko įsūnis Petras su šeima, gy
venantis JAV. Palaidotas West 
Lorne katalikų kapinėse, šalia 
anksčiau mirusios žmonos. 

J. Statkevičius 

Hamilton, ON 
KLK MOTERŲ DR-JOS 

Hamiltono skyriaus valdyba kvie
čia visus parapijiečius rugsėjo 29, 
penktadienį, kartu su klebonu 
kun. Audrium Šarka, OFM, ap
lankyti Kryžiaus kelio stotis (sta
cijas) Bishop A. Tonnos parke 
(Rymal Road W., arti Garth g
vės ). Kartu pasimelsime ir pa-

bendrausime, o sustiprėję tikėji
me pasivaišinsime priešpiečiais 
ir kavute jaukioje St. Elizabeth 
Village svetainėje. Autobusas 
nuo šventovės išvyks rugsėjo 29, 
penktadienį, 9.45 ryto. Grįžimas 
- 1 val.p.p. Kryžiaus kelio stočių 
apmąstymus pradėsime 10.30 v.r. 
Kas nori, gali vykti savu automo
biliu arba miesto autobusu Nr. 
35 (važiuoti iki St. Elizabeth 
Village). Kviečiame visus nepra
leisti progos Kryžiaus kelio ap
mąstyme aplankyti šį Dvasinį 
centrą. M.E. 

A.a. STASIUI DALIUI mirus 
Hamiltone, reikšdami užuojautą 
mirusiojo dukrai Auksei, L.S. 
Klimaičiams ir visiems giminai
čiams, Aušros Vartų Dievo Gai
lestingumo motinos Švč. M. Ma
rijos parapijai aukojo: $100 -
H.D. Svažai; $50 - V.A. Beniu
šiai, R. Choromanskytė; $20 - A. 
Čerškienė, J.K. Januškevičiai, 
M.D. Joni.kai, K. Norkus, A. Sa
kalaitė, B. Stanius, M. Vaitonie-

nė; $10 - l.Astas, M. Borusienė, 
M. Gudinskas. Dėkojame auko
jusiems. 

Calgary, AB 
KAI BUVO RUOŠIAMAS 

TŽ nr. 36 (rugsėjo 6 d.), mus pa
siekė pranešimas apie Kalgario 
Vytauto Didžiojo lietuvių mo
kyklos atidarymą, turėjusį įvykti 
rugsėjo 2 (šeštadienį). Zigfridas 
Tijūnėlis pranešime rašė: "Susi
pažinsime su naujais mokytojais, 
aptarsime keletą organizacinių 
klausimų Guos jūs gavote el. paš
tu nuo Ellos Krivelienės). Pa
sveikinsime vaikus. Jei geras 
oras, šventę tęsime prie Sundan
ce ežero. Kas galite, atsineškite 
su savimi lauko žaidimams skirto 
inventoriaus. Turiu prašymą, ka
dangi tai vaikų šventė, prašau 
nesinešti alkoholinių gėrimų". 
Tikime, kad viskas įvyko kaip 
buvo planuota. Belieka sveikinti 
naująją mokyklą. Inf. 

Pirmasis lietuvių bankelis Ktinadoie, 
įsikūręs nuosavuose namuose -· 

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERA1YVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 11..6 
Tel. 905 544-7125 

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čeklų sąsk. Iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ••••••.•..••• 1.00% nekiln. turto 1 m .•••••.•• 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų lndAllus ....... 2.35% 
180 dienų indėlius •..•.. 2.50% 
1 m. term. lndAllus •..•.. 3.80% 
2 m. term. indėlius •..•.. 3.80% 
3 m. term. lndAllus •..•.• 3.85% 
4 m. term. indėlius •..•.. 3.85% 
5 m. term. lndAllus •..••• 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) •••••••.•..••• 1.00% 
1 m. ind. . .. . .......... 3.80% 
2 m. ind. • ••••••.•..••• 3.80% 
3 m. lnd. . .. . .......... 3.85% 
4 m. ind. • ••••••.•..••• 3.85% 
5 m. lnd. . .. . .......... 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokl!/lmal 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 



Pasižymėjęs žemės ukio mokslininkas 
Stanislovas Baranauskas, Lietuvos žemės ūkio 

universiteto profesorius 
Lietuvos žemės ūkio univer

siteto (LŽŪU) laikraštis Žemyna 
š.m. balandžio laidoje pagerbė 
LŽŪU Augalininkystės ir gyvuli
ninkystės katedros profesorių, 
habilituotą mokslų daktarą Sta
nislovą Baranauską 70 metų ju
biliejaus proga. 

Savo mokslo kelią jis pradėjo 
Rokiškio raj. Bobriškio pradinėje 
mokykloje, vėliau - Kriaunų pro
gimnazijoje ir Obelių vidurinėje 
mokykloje. Jis įsidarbino Kauno 
chemijos farmacijos fabrike, 
vidurinę mokyklą baigė Kauno 
Baltijos 7-ojoje geležinkeliečių 
darbo vidurinėje mokykloje. 

1956-1961 m. jis tęsė studijas 
Lietuvos veterinarijos akademi
joje Zootechnikos fakultete; ga
vęs diplomą, dvejus metus dirbo 
kolūkių vyriausiuoju zootechni
ku. 1963-1968 m. dirbo Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Zootech
nikos katedros vyr. laborantu, 
apgynė žemės ūkio mokslų kan
didato disertaciją ir pradėjo dirb
ti vyresniuoju asistentu. Vyres
niojo mokslinio bendradarbio 
vardas suteiktas 1979 m.; 1983-
1987 m. jis buvo Gyvulininkystės 
katedros docentas. 

Leningrado žemės ūkio 
institute 1985 m. S. Baranauskas 
apgynė žemės ūkio mokslų dak-

Prof. Stanislovas Baranauskas 

taro (habilituoto daktaro) diser
taciją žemės ūkio paukščių mity
bos srityje, o 1988 m. jam suteik
tas profesoriaus vardas. Nuo 
1992 m. iki 2002 m. dirbo Gyvu
lininkystės katedros vedėju, o 
nuo 2002 m . - Augalininkystės ir 
gyvulininkystės katedros profe
soriumi. Jo mokslinių tyrimų 
kryptis - žemės ūkio gyvūnų mi
tyba. 

Jis parašė ir išleido mono
grafiją Nauji pašarai, lesalai ir 

priedai, paruošė daugiau kaip 10 
metodinių priemonių, 120 moks
linių straipsnių Lietuvos, Rusijos 
ir Suomijos mokslo darbuose bei 
žurnaluose, parengė apie 40 
mokslinių pranešimų Danijoje, 
Vokietijoje, Suomijoje ir 12-oje 
buvusių Sovietų Sąjungos res
publikų. 

Prof. S. Baranauskas vado
vavo vienai iš darbo grupių, su
darytų Žemės ūkio ministerijos 
pašarų teisės aktų derinimui su 
Europos sąjungos reikalavimais, 
dalyvavo rengiant ir vykdant 
TEMPUS-PHARE projektus. Ša
lia kitų įsipareigojimų, pvz. dok
torantūros komitetuose, jam taip 
pat teko sudaryti specialias ter
minologijas Gyvulininkystės ter
minų žodynui vokiečių-anglų
lietuvių-latvių kalbomis. 

Šiuo metu jis dalyvauja uni
versiteto ir kitų institucijų visuo
meninėje veikloje, yra Agrono
mijos fakulteto tarybos ir mokslo 
komisijos narys, mokslo darbų 
Veterinarija ir zootechnika sky
riaus Zootechnika redaktorius 
bei Gyvulinin~stė redakcijos ko
legijos narys, Zemės ūkio encik
lopedijos mokslinis konsultantas, 
Pasaulio paukštininkystės moks
lo asociacijos narys. Inf. 

Ir einam Lietuvos keliu ... 
ANTANINA GARMUTĖ 

N edidukas Griškabūdžio 
miestelis pačioje Zanavykijos šir
dyje kasmet per šv. Onos atlai
dus sutraukia minias žmonių. Al
sinami vidurvasario karščių, 
šventovės prieigose tvarkingai 
sustatę savo automobilius, šven
tiškai nusiteikę žmonės ir šiemet 
ramiu srautu plaukia varpų kvie
timo link. Pro ilgas "karabelnin
kų" palapines ir staliukus su at
laidų saldainių kupetomis, namu
diniais dirbiniais. Ir pačių autorių 
platinamomis patriotinėmis kny
gomis. 

Prisiartina stambus pusam
žis vyriškis, lydimas kelių pana
šaus gymio moteriškių. Jis pats -
būrelio centras, kažkuo prime
nantis kažkada matytą kolchozo 
pirmininką. Tik laikai nebe tie, 
anų ir kvapo nebeliko. Bet aš, 
matyt, klystu. Vyriškis su savo 
būriu prisiartina, plačiu mostu 
apveda prekybinę panoramą ir 
savo būreliui garsiai pareiškia: 

- Na jau ko-ko, o per visą 
savo gyvenimą nesu nei vienos 
žuvies sugavęs ir nei vienos kny
gos perskaitęs! Tuščiu laiko gai
šinimu neužsiimu ... 

Pasakė, nusikvatojo, ir visas 
būrelis, smagiai klegėdamas, nu
lingavo tolyn. 

nC' M.A ... V FOUR SEASONS 
.U-//rlnt\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co ll ingwoodo apy
linkėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

- Viešpatie! - tarsi atsitokė
damas po šalto dušo atsiduso gre
ta stovėjęs poetas Albinas Slavic
kas, - mūsų protėviai knygnešiai, 
į katorgą, į mirtį už knygas ėjo. 
Tamsią priespaudos naktį šviesą 
nešė ... 

- Jie ėjo, Maironio žo
džiais tariant, Lietuvos keliu, o 
šitie - kolchozų liekanos, štai kur 
traukia, - parodė šalia stovėjęs 
vyriškis, - prie sovietų posta
mento ... 

Garbingiausioje vietoje -
miestelio aikštėje kitapus švento
vės - sovietinių karių kapinės. 
Aptvertos, sutvarkytos, naujai 
dažyta tvorelė. Pageidaujantys 
gali pagerbti. 

Laisvės kovotojų-partizanų 
kapinaitės - miestelio pakrašty
je, šalia buvusių kankinimų vie
tos. Jos skendi gyvose gėlėse. 
Partizanų ryšininkė, buvusi mo
kytoj a Onutė Staugaitienė sako 
net sapne reginti anuos raudo
nųjų kankintojų veidus. Iškreip
tus žvėriško pykčio ir alkoholio. 
Onutė, sulaukusi garbingo 80-
mečio jubiliejaus, dabar gyvena 
Kaune ir kasmet organizuoja Žo
linės šventę, savo kieme prie vyro 
Albino pastatyto kryžiaus. 

Bet dabar nepralėkime Griš
kabūdžio. Į renginius, vykstan
čius šiame miestelyje, visuomet 

• 

kviečia iš šio krašto kilęs, taip 
pat Kaune apsigyvenęs, buvęs 
partizanas Juozas Armonaitis
Triupas. Ne tik jis pats, bet ir jo 
bendražygiai mena tas rūščias 
dienas, kai ant Juozo sužeistos, 
pūvančios kojos (kurią vėliau nu
pjovė) šokinėjo žiaurus vietinių 
stribų vadas Kostas Glikas. Tas 
pats, kurį vietiniai žmonės vokie
čių okupacijos metais išslapstė, 
išgelbėjo nuo žūties, kai okupan
tai masiškai šaudė žydus. Tačiau 
jis lietuvių negelbėjo nuo raudo
nųjų okupantų. Atvirkščiai... 
(Anot senolių, dėkingumo jaus
mas duotas ne kiekvienam kul
tam-perėtam). 

Siandien garbaus amžiaus 
sulaukęs Juozas Armonaitis, 
bendraudamas su gimtojo krašto 
žmonėmis, ypač su besimokančiu 
jaunimu, turi ką papasakoti ir 
įžiebti viltį ateičiai. Kovota buvo 
ne veltui! Pasitempęs, unifor
muotas šaulių sąjungos narys 
Juozas išdidžiai stovi po apginta 
Trispalve. Jis žino Lietuvos kelią. 
Todėl mūsų negąsdina tie, "ne
perskaitę nė vienos knygos" su 
skurdžiais svetimo dvasinio pa
saulio atšvaitais. Ir ne veltui 
Maironis kvietė paimti arklą
knygą-lyrą ir eiti Lietuvos keliu. 
Laisvoje Tėvynėje šiandien mes 
juo einame! 

PEDOS SPEClllLISTllS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINlAl SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VlETrNĖ NEJAUTRA fR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTR!K IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRJIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRJIMAME: 
352 WILLSON ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Čikagoje pradėjo veikti 
lietuvių "Moterų klubas". 
Mintis šį klubą steigti iškilo, 
kai būrys moterų buvo susi
rinkusios švęsti vienos drau
gės gimtadienio. Moterims ki
lo sumanymas padėti Lietu
voje gyvenančiai vienos drau
gės šeimai, ištiktai didelės ne
laimės - sūnus susirgo vėžio 
liga. Vėliau tos pačios mote
rys vieno suėjimo metu sudėjo 
tai šeimai pagelbėti pinigų ir 
pasiuntė juos su sveikatos lin
kėjimais sūnui. Nors parama 
nebuvo didelė, bet visa vaiko 
šeima liko sujaudinta. Šios ge
radarės nutarė įsteigti savo 
klubą, kuris rūpintųsi nelai
mingomis šeimomis Lietuvo
je. Klubo narės sumanė rinkti 
tam reikalui lėšų išparduo
dant senus daiktus. Buvo pa
skelbta spaudoje, kad žmonės 
paaukotų senų daiktų. Ir jų 
buvo sunešta įvairių. Išparda
vimas atnešė 400 dol. Tai 
įvyko š.m. birželio mėnesį. Po 
to moterys surengė dar 4-rius 
panašius išpardavimus ir su
rinko per tūkstantį dolerių. 
Tuos pinigus šį kartą nutarė 
paaukoti Šiaulių vaikų na
mams. Susirinkusios šio klubo 
moterys ne tik geria kavą, bet 
ir diskutuoja šeimos gyveni
mo bei vaikų auklėjimo klau
simais. Jos pasiryžusios 
sugalvoti ir naujų užmojų. 

Naujoji Zelandija 
A.a. Jonas Zaremba, 94 

metų amžiaus, mirė Auckland 
mieste. Velionis gimė 1912 m. 
sausio 1 d. Baškų kaime, ne
toli Giedraičių. Tėvai turėjo 
ūkį. Jonas nenorėjo ūkinin
kauti ir jaunas įstojo savano
riu į Lietuvos kariuomenę. Jo
je ir liko tarnauti liktiniu kava
lerijos pulke. Dalyvavo naujų 
karių apmokymuose. Laimėjo 
premiją arklių lenktynėse. 
Taipgi savanoriu tarnavo ir 
gen. P. Plechavičiaus vietinėje 
rinktinėje. Po karo iš Vokieti
jos 1950 m. išvažiavo į Aust
raliją ir po dešimtmečio atsi
dūrė Naujojoje Zelandijoje, 
apsigyveno jos sostinėje, Wel
lington mieste. Vėliau persi
kėlė į Auckland miestą, kur 
vedė vietinę merginą Loris. 
Vaikų neturėjo. Jo žmona mi
rė prieš keletą metų. J. Za
remba buvo veiklus lietuvių 
bendruomenės narys, uolus 
katalikas, plačių pažiūrų žmo
gus. Mirė Parklands ligoninė
je. Palaidotas šalia savo žmo
nos Loris Waikaraka Park ka
pinėse, Auckland mieste. 

Australija 
Tasmanijos universite

tas, ketvirtas senumu Austra
lijoje, kasmet skiria 5000 dol. 
vadinamąją "lietuvišką sti-

pendiją". Tai vienintelė tokia 
stipendija visame pįetiniame 
žemės pusrutulyje. Si stipen
dija skiriama 4-tų metų stu
dentui, rašančiam diplominį 
darbą apie Lietuvą ar lietu
vius. Stipendija teikiama nuo 
1966 metų. Paremti gabūs stu
dentai iš įvairių sričių: istori
jos, sociologijos, anglų ir kitų 
europinių kalbų literatūros, 
politologijos ir kt. Pernai šiai 
stipendijai buvo išsibaigusios 
lėšos. Kaip tik tuo metu pa
sklido žinia, kad Adelaidėje 
miręs Vladas Morkys savo tes
tamentu šiai stipendijai pa
liko 25,000 dol. Tokiu būdu 
stipendijos dar gali gyvuoti 5-
rius metus. Jos pratęsimui rei
kia aukų. Jas galima siųsti šiuo 
adresu: Tasmania University 
Foundation (Donation for Li
thuanian Honours Scholar
ship) Private Bagin Hobart, 
Tasmania, Australia. 

Lenkija 
Seinijoje dar veikia kelios 

lietuviškos mokyklos. Viena 
jų Vidugirių pagrindinė mo
kykla. Praėjusiais mokslo me
tais joje mokėsi 25 mokiniai, 
darbavosi 7-nios mokytojos. 
Nors nedidelė ši mokykla, bet, 
kaip rašomaAušroje, yra veik
li. Jau kelinti metai mokyk
loje veikia šokių būrelis ir ne
didelė kapela. Praėjusiais me
tais iš mokinių sudaryta sku
dutininkų grupė, vadovauja
ma mokytojų J. Kalinauskie
nės ir R. Chmieliauskienės. 
Mokiniai mėgsta šokti, dai
nuoti, vaidinti. Mokytojos 
stengiasi parinkti vis naujes
nių dalykų. Ką mokiniai iš
moksta mokykloje, pasirodo 
įvairiose šventėse. Mokyklą 
lankė ir nemažai svečių. Lan
kėsi Elko vyskupas J. Mazur, 
taipgi Lenkijos seimo bei švie
timo ministerijos atstovai. 
Mokiniai šoko, dainavo, grojo 
- vyskupas negailėjo mokyk
lai gražių žodžių, stebėdama
sis, kad nedaug mokinių suge
ba tiek daug atlikti. Mokiniai 
per Kalėdų eglutės pasirody
mą džiugino savo tėvus, sene
lius ir susirin~usius apylinkės 
gyventojus. Sios mokyklos 
mokiniai dalyvavo ir dalyki
niuose konkursuose. Dailiojo 
žodžio, lietuvių kalbos ir lite
ratūros I-mą vietą laimėjo 6-
tos klasės mokinė D. Černely
tė, kalbėjimo 11-rą vietą už
ėmė 7-tos klasės mokinė A. 
Pečiulytė. Pastaruosius moki
nius konkursams parengė mo
kytoja R. Sidarytė. Antri me
tai mokiniai dalyvauja pieši
nių Saugos darbas žemės ūkyje 
konkurse. Jį rengia mokytoja 
R. Chmieliauskienė. Baigian
tis mokslo metams buvo su
rengta mokinių išvyka į Vilnių 
ir Trakus, o vasarą - vakaronė 
prie laužo. J.A. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 
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Kelintą kartą dėdė Andrius 
sako: "Eik pasiimti savo pilie
tybės dokumentų. Po dvejų me
tų juos gauna kiekvienas, atvy
kęs i ši kraštą, ir tada nebevadi
na jo "grinorium". 

-Ar būtinai turiy pasiimti? 
- Ne, nebūtinai. Sioje šalyje 

prievartos nėra. Bet tau įdomu 
bus iš arčiau pamatyti Ameri
kos valdžios aparatą. 

Atvykusi į City Hall (miesto 
rotušę), nustebau radusi di
džiulę salę, pilną pilniausią vie
nų vyrų, sėdinčių eilėmis kaip 
teatre. Oras buvo tvankus. Visi 
sėdėjo vienmarškiniai, švarkus 
pasikabinę ant kėdžių atlošų, 
atsisegioję marškinių apykakles 
ir iki alkūnių atsiraitę rankoves. 
Jų veidai rasojo prakaitu. Pasi
jutau taip nejaukiai, lyg būčiau 
netikėtai pakliuvusi į vyrų pir
ties prieangį. 

Susigėdusi sėstelėjau čia pat 
prie durų. Vyrai taip pat, atro
do, nemažiau nustebę mano at
siradimu tarp jų, atsisukinėjo, 
šnibždėjosi ir vėl spoksojo į 
mane. 

Pradžioj salės ant pakylos 
už ilgo stalo, apkrauto didelė
mis knygomis sėdėjo daug val
dininkų. 

Beviltiška buvo tikėtis tą 
dieną gauti tuos dokumentus, 
bet nusprendžiau valandėlę pa
sėdėti, pasiklausyti. Staiga pasi
girsta: 

- Oh miss! - iš už stalo atsi
stojęs šaukia mane vienas valdi-
ninkų. 

- l?! - labai nustebusi atsi
liepiu. 

- Yes, you. Ateikite čia, pra
šom. 

- Vaje, vaje ... - nukaitau aš, 
šitaip netikėtai išskirta, pagerb
ta. - Tik pamanykite, kokia šalis 
Amerika! - galvojau eidama, -
kaip subtiliai ji moka pagerbti 
moteris. Net darbo metu nėra 
joms eilės. Jos niekur nestovi, 
jos niekur nelaukia. Visur visa
da "ladies first" (pirma ponios). 
Gražu gyventi džentelmenų ša-
Iyj l e. 

Priėjau ir užlipau ant paky
los. Valdininkas nusišypsojo, o 

Pilietybės dokumentai 
mane vėl nuplieskė raudonis, -
šypsena taip netiko jo veidui ir 
salės rimtumui. 

- You, miss, atėjote išsiimti 
"naturalization papers" (natū
ralizacijos dokumentų)? 

- Jūsų vardas? 
- Jūsų paskutinis vardas, pa-

vardė? 
- How do you spell? Kaip 

tai rašoma? Sakykite parai
džiui. 

-Kada atvykote į mūsų šalį? 
- Kokiu laivu? 
- Iš kokios šalies? 
- Lithuania? ! - skiemenimis 

kartoja valdininkas. 
- Tokios šalies nėra. 
- Tukia šalis yra 
- Kaip ji anksčiau vadinosi? 
- Visada ji vadinosi Lithua-

nia. 
Pauzė. 
- Koks didžiausias jūsų ša

lies miestas? 
-Kaunas. 
- ?! -valdininkas nepajėgė 

ištarti. Kiti valdininkai pakėlė 
galvas nuo savo popierių. 

- O kaip anksčiau tas mies
tas vadinosi? -Aš dvejojau, bet 
reikėjo pasakyti. 

- Anksčiau, kai mano 
tėvynė buvo pavergta, jį vadino 
"Kowno" - pašaipiai ištariau 
rusišką žodį. 

- Oh, Kowno - Russia! -
nudžiugo valdininkas. 

- No, Kaunas - Lithuania. 
- Betgi aš sakau jums, kad 

tokios šalies nėra, - spyrėsi val
dininkas. 

- O aš atvykau iš tos šalies 
su pirmąja diplomatine misija. 

Salėje sėdintieji ir visi valdi
ninkai nustoję dirbti klausėsi 
mudviejų ginčo. 

- Kaip jūs mane matote čia 
stovinčią, taip tikrai yra tokia 
šalis - Lithuania. 

"Mano" valdininkas jau spė
jo atsiversti kelias žemėlapių 
knygas, visur pieštuku pabrėž
damas rodė man parašyta Kow
no - Russia. 

- Mano šalis laisva jau pen
keri metai. Jūsų žemėlapiai pa-

senę, - sakau. - Atsi.klauskite 
jūsų prezidento ir ištaisykite 
juos. 

Valdininkai lyg susitarę visi 
nusišypsojo ir vėl Įniko dirbti. 

Mano valdininkas rašė į ke
lis lapus iš karto, vis šypsoda
masis, protarpiais purtydamas 
galvą. 

- Pasirašykite čia, miss, ir 
čia, miss, ir dar čia, miss. 

Antrąjį popierių pasirašyda
ma norėjau paskaityti, ant ko 
čia pasirašau, bet valdininkas 
nedavė atsikvėpti. Jis vis šypso
jos ir nardė tarp stalų, piupitrų 
labai gerai nusiteikęs. 

- Prieikite čionai, please, 
miss. Padėkite kairę ranką ant 
šitos šv. Biblijos, miss, dešinę 
pakelkite į viršų, ~. ir karto
kite paskui mane žodžius, miss. 

- Ar turėsiu prisiekti? 
-Yes, miss. 
- Thi aš noriu iš anksto ži-

noti priesaikos tekstą. Būkite 
malonus perskaityti man. 

- All-right, - truputį patylė
jęs nenorom sutiko vaJdininkas, 
išjungė iš savo veido šypseną ir 
greitakalbe ėmė skaityti šiur
pius priesaikos žodžius: 

- l ca1I God to witness, - aš 
šaukiu Dievą liudininku, kad aš 
atsižadu savo šalies Lietuvos ... 

Jei mano buvusi šalis stos į 
karą su Amerika, aš kariausiu 
Amerikos pusėje ... It is my bo
na fide intentions to renounce 
forever al1 allegiances end fide
lity to any foreign prince, po
tentate, state, or sovereignity, 
and particulary anarchist; l am 
not a poligamyst nor a believer 
in the practice of polygamy; 
and it is my intention in good 
faith to become a citizen of 
United States of America and 
to permanently reside therein. 
So help me God. (Mano bona 
fide ketinimas yra nepripažinti 
visiems laikams priklausomy
bės ir ištikimybės bet kuriam 
užsienio valdovui, monarchui, 
bet kuriai užsienio valstybei ar 
vyriausiajai valdžiai, ypač Lie
tuvos Respublikai ar Rusijai, 

kurių pilietis dabar esu. Aš nesu 
nei anarchistas, nei poligamis
tas ir nepraktikuoju poligami
jos; mano nuoširdžiausias keti
nimas yra tapti Jungtinių Ame
rikos Valstijų piliečiu ir nuolat 
jose gyventi. Tepadeda man 
Dievas). 

- Negaliu prisiekti, - sujau
dinta iki gilumos širdies, pasa
kiau. 

-Kodėl gi ne?! - beveik su
šuko nustebęs valdininkas. 

- Negaliu sakyti tokių švent
vagiškų žodžių. Aš neatsižadė
siu savo tėvynės Lietuvos, ir jei 
m.ano šalis kariaus su Jūsų šali
mi, aš ne Amerikos pusėje ka
riausiu, - pristigdama kvapo 
drebančiu balsu kalbėjau. 

Labai labai suglumo valdi
ninkas; atrodė net išsigando ir 
bėgte nubėgo prie kitame stalo 
gale sėdinčio rūstaus veido val
dininko, matyt, savo viršininko. 

Salėje įsiviešpatavo grės
minga tyla. Kietas nejudantis 
viršininko žvilgsnis smigo kiau
rai manęs. Neišlaikiusi jo, nu
sukau savo veidą šalin, atvira 
burna vos gaudydama orą. 

Plastiškai, kaip šokėjas, at
šuoliavo vėl šypsodamasis val
dininkas ir koketiškai pra
šneko: 

- Miss, we want you to be 
our citizen (panele, mes nori
me, kad būtumėte mūsų pilie
tė). Padėkite tik šitą mažytį sa
vo pirščiuką ant pat šv. Biblijos 
krašto, o dešinę tik vos trupu
tėlį pakelkite. Ir galite ne visus 
žodžius kartoti. Cia gi viskas 
praforma tik. 

Švelniai paėmė mano kairę 
ranką ir prispaudė mano mažąjį 
pirštą prie krašto Biblijos. 

Ir aš švelniai, bet ryžtingai 
išlaisvinau savo pirštą iš Ame
rikos valdininko rankos. 

- Aš negaliu prisiekti. -
Ašaros riedėjo mano skruos
tais, bet žodžius tariau aiškiai ir 
ramiai. 

- Mano šalis yra brangi ma
no širdžiai. Aš jos neišsiža
dėsiu. 

Kapų tyloje nuaidėjo mano 
žodžiai. Bėgti, bėgti iš šitos 
kraupios vietos! Va tas rūstavei
dis, kietažvilgsnis, visą laiką 
mane nebyliai stebėjęs, atsisto
ja iš už stalo ir nenuleisdamas 
nuo manęs akių, suspaudęs lū
pas, tarytum grieždamas danti
mis, artinasi prie manęs. 

-Aš įžeidžiau Ameriką! Ne
jaugi jis man ką darys?! Depor
tuos mane stačiai iš salės, ne
leisdamas net atsisveikinti su 
Vytautu?!! Man rodės, aš pra
žilsiu, kol jis prieis prie manęs. 
Rodėsi, sugers mane visą savo 
įsmeigtu veriančiu žvilgsniu. 

- l respect you, miss! Give 
me your hand (aš jus gerbiu, 
panele! Duokite man savo 
ranką). - Suėmė mano ranką 
savo abiem rankom ir švelniai 
paspaudė. Kreipdamasis į val
dininkus pasakė: 

- All of you (visi jūs) pa
spauskite jai ranką. Penkiolika 
metų aš čia sėdžiu. Tūkstančius 
įpilietinau. Tūkstančiai prisie
kė. Nė vieno nebuvo, kuris būtų 
atsisakęs prisiekti. 

- Ei jūs, ten sėdintieji! Jūs 
visi netrukus dėsite savo lete
nas (dirty hands) ant šv~ Bibli
jos, kelsite savo dešinę. Sauksi
te Dievą liudininku ir iškilmin
gai atsižadėsite savo tėvynės 
dėl - Amerikos dolerio. O štai 
jauna mergaitė atsisako pri
siekti, atsisako Amerikos dėl 
savo Tėvynės, kurios net žemė
lapyje nėra!! 

- You are free, miss Gūs lais
va, panele), - tarė jis, vėl švel
niai spausdamas mano ranką. 

- O jūs atsistokite, kai ji eis 
iš salės. Stand up (stokitės)! -
sušuko jis įsakančiu, niekinan
čiu balsu. 

Salėje visi triukšmingai pa
kilo. Nors man vis norėjosi bėg
ti, bet, suvokusi momento iškil
mingumą, oriai nulipau nuopa
kylos, oriai ėjau plačiu salės ta
ku, o iš abiejų pusių lyg garbės 
sargyba stovėjo rimtais veidais 
vyrai. 

Iš knygos "Unė Babickaitė
Graičiūnienė, atsiminima~ die
noraštis, laiJkai" (Scena, Vil
nius, 2001 ). 

Rugsėjis išeina 
RASA NORKLUĖ 

Rugsėjo antroje pusėje prasideda sidabrinės šal
nos, skaisčiai žydi nasturtos, astras, jurginai. Su medži
ais pradės atsisveikinti nugeltę lapai. Prasidės medžių 
sodinimas: obelų, kai jaunas mėnuo patekės. Pagal 
senus papročius obelis ir kriaušes turi sodinti vyras ir 
žmona. Zmona palaiko medį, vyras apkasa. Seima 
taikiai gyvens, vaismedžiai gausiai žydės, o derlius bus 
didelis. Vyšnias geriau sodinti, kai mėnuo paūgės -

bus priešpilnis. Tuda bus daug žiedų ir uogos stipriau 
laikysis ant šakelių, didelės ir sultingos. Su pirmo
siomis šalnomis pasiklausykime dausų link išskren
dančių žąsų girgsėjimo, gervių kurkuliavimo. 

Saulėtas rudens vasaros dienas lydės šalnuoti ryt
mečiai, varliaus lydekos, šviežių lapų ir samanų guolį 
pasi.klos barsukas, užmigs šikšnosparniai. Drugiai, 
kamanės ir gyvatės sulįs po akmenimis ir kelmais. 
Šernai ieškos nuotakų ir kels vestuves - iki gruodžio 
turi suspėti, nes šerniukai pasaulį išvysta dar sniegui 
nenutirpus. 

. . .Išeina rugsėjis. Kalvose ir pašlaitėse šermukš
niai varvina svaigų, raudoną vestuvinį vyną. Sidabrinė 
delčia žydrais spinduliais nutvieskia gelstančius 
beržynus. Išeikime į kiemą, pasižiūrėkime, kaip vir
šum pušynėlių pluoštais krinta rudens žvaigždės. Į 
tolimas keliones senuoju "Via Baltica" keliu link jūrų 
naktimis, pasišviesdami žvaigždėmis, pro lazdynų 
aukštakrūmius skrenda gandrai iš gimtųjų gandraliz
džių. Su jais ir strazdai giesmininkai. 

Apie rugsėjo 23-čią švęsime rudens lygiadienį. 
Pajūryje 25-tą. Fenologai aiškina, kad tikrasis spalio 

---------------------------- mėnesio vardas yra Spalių 

Pabūkime prie ežerų, raistų, apklostytų sidabro 
drobulėm, apjuostų baltom vaivorykštėm. Suraskime 
laiko sulaukti aušros. Pamatysime kaip blanksta girios 
naktis, kaip aušta diena, tarsi nutapyta švelniausiomis 
spalvomis ak.varėlė. 

mėnuo. Jų nuomone, sukeis
tas su lapkričiu, nes lapkritį 
klevai ir beržai yra numetę 
visus lapus. Juk lapai nukren-

~~.r~..._-.., _ __ _,, ta spalyje po pirmųjų šalnų. 
MMSĮĮ! Senoliai sako, kad spalio var

das yra gervinis, nes išskren
da gervės, išdygsta paskuti
niai rudens grybai: žaliokės, 
piengrybiai, vadinami kremb
liais. 

Laikas palankus arti pūdy
mams, nes jau neauga ir neiš
sikeroja piktžolės. Dabar ma
dingi gamtos talismanai -
akmenys. Jei gimėte spalio 
mėnesį, JUMS tiks akvamari
nas, opalas, chrizolitas. Spal
va - mėlyna, metalas - varis, 
gėlės - astros. Medžiai pagal 
gamtos horoskopus: šermukš
nis, klevas, lazdynas. 

Dar prieš aušrą įvyks nuostabūs miškų pasaulio 
stebuklai: vilko staugimas, kurtinio giesmė. Vario 
trimitus pūs kurliojančios gervės, riaumojantys elniai. 
Pasiklausykime tos nepakartojamos rudens nakties 
rapsodijos. Ryškiau suspindės rudens žvaigždės - di
delės ir aiškios. Į pietus nuo z~nito matysime Gulbės 
žvaigždyno žvaigždę Dembą. Sios tolimos žvaigždės 
šviesa iki mūsų keliauja 650 metų! Me,i; ją matysime 
tokią, kokia ji buvo prieš tiek metų. Zemiau ir de
šiniau zenito išvysime Vegą. Ji priklauso nedideliam 
Lyros žvaigždynui. Thi pati ryškiausia dangaus sferos 
žvaigždė. Ji - žvaigždžių laiko skaičiuotojų ir štur
manų mylimoji žvaigždė. Vegos "širdis" labai "karšta" 
- vienuolika tūkstančių laipsnių. Jos šviesa kaip 44 
mūsų saulės. 

Išeinantį rugsėjį palydės Didieji Grįžulo ratai -
Šiaurės vakaruose. Pegaso kvadratas - pietryčiuose. 
Pabirs Andromedos žvaigždynas. Iš šios Galaktikos 
spindulys iki mūsų atskrieja ... tik per šimtą penkiasde
šimt metų! Venerą ir šviesiąją Aušrinę matysime tik 
prieš pat saulėtekį. Tad pasitikime aušrą su 
AUŠRINE! 



Tarptautinis muzikos renginys 
"Muzika be sienų" 

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS skambėjo J. Haydno, J.S. Bacho, F. Chopino ir 

Retas valstybinis renginys, koks įvyko M.K. 
Čiurlionio gimtinėje, Dzūkijoje, sutraukė tiek 
garsių meno, mokslo autoritetų, įžymybių ... 
Rugpjūčio 23 d. VI-ame tarptautiniame pianistų, 
kamerinių, fortepijoninių, improvizatorių, an
samblių, koncertų fortepijonui su kameriniu or
kestru konkurse-festivalyje Muzika be sienų 
Druskininkuose "Draugystės" sanatorijoje buvo 
įteikti apdovanojimai geriausiems menininkams 
atvykusiems iš įvairių pasaulio šalių. Konkurso 
garbės narys ES parlamentaras profesorius Vy
tautas Landsbergis. 

Vasarą nurimsta mokymo įstaigos. Tačiau 
nė nepagalvoja, kad galėtų užverti duris Druski
ninkų muzikos mokykla. Direktorė Antanina 
Laurenčikienė vos išleidusi Muzikų rėmimo 
fondo sukviestus jauniausius respublikos smui
kininkus, jau laukė naujų svečių. Rugpjūčio 14-
22 dienomis visas klases, restauruotą koncertų 
salę užėmė pianistai. Šeštąjį kartą tarptautinis 
susivienijimas "XXI amžiaus menas ir švieti
mas", Lietuvos muzikų draugijos organizacija 
"XXI amžiaus muzika ir švietimas", Lietuvos 
neįgaliųjų specialiosios kūrybos draugija "Gu
boj a" ir, aišku, Druskininkų M.K. Čiurlionio 
muzikos mokykla surengė konkursą-festivalį 
Muzika be sienų. Įvairių Lietuvoje vykstančių 
tarptautinių renginių kontekste tai ypatingas 
renginys. Dar besimokančių, studijuojančių pia
nistų, kamerinių ansamblių konkurse gali daly
vauti atlikėjai įvairiose amžiaus grupėse. Ypa
tinga tai, kad programas rengia ir pagyvenę mu
zikai. Taip suteikiama galimybė realizuoti savo 
svajones, - parengti solinę programą ir, įveikus 
psichologinius barjerus, pademonstruoti savo 
muzikalumą, gebėjimą valdyti emocijas ir pia
nizmą. Ypatinga ir kamerinių ansamblių atlikėjų 
kategorija. Greta pučiamųjų kvinteto gali rungtis 
stygininkai, vokaliniai ansambliai. Pirmą kartą 
labai įvairią programą pateikė dainininkai. 

Muzikantų dėmesio verta galimybė pagroti 
su orkestru. Dirigentas, Valstybinės premijos 
laureatas Robertas Šervenikas parengė su Lie
tuvos muzikos ir teatro akademijos studentų or
kestrų kompozitorių klasikų, romantikų koncer
tų fortepijonui akompanimentus. Konkurse 

v 

kitų kompozitorių kūriniai. 
Trys tarptautiniai muzikai vertino atlikėjų 

pasirodymus. Solidžios programos buvo repetuo
jamos nuo pat ankstyvo ryto. Salėje vyko konkur
sas. Jame dalyvavo 170 dalyvių. Renginyje daly
vavo konkuruojantys muzikantai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Ukrainos, Gruzijos, Švedijos, 
Danijos, Vokietijos, Korėjos, Japonijos, Rusijos 
miestų. Muzikantams teko rungtis su vienos Eu
ropoje stipriausios - Maskvos Gniesinų, L. Vla
senkos, S. Rachmaninovo Sankt-Peterburgo 
mokyklų auklėtiniais. Tačiau gerą pianizmą savo 
amžiaus grupėse pateikė ir M.K. Ciurlionio me
no mokyklos, Anykščių, Utenos, Klaipėdos, Vil
niaus Karoliniškių ir, aišku, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos muzikantai. Pianistų judėji
mas žinomas Lietuvoje. LMTA fortepijono ka
tedros vedėjos profesorės Veronikos Vitaitės or
ganizuojamose įvairių šalių ir Lietuvos pedago
gų rengiamose meistriškumo pamokose dažnai 
galima matyti pedagogus iš respublikos vaikų 
muzikos mokyklų. Aktyviai veikia ir Europos 
fortepijono mokytojų (EPTA) asociacija, kuriai 
vadovauja prof. K. Grybauskas. Gal todėl gera 
patirtis, didžiulis pedagogų darbas lėmė, kad ir 
šį kartą konkurso "Grand Prix" laimėtojų greto
se - Guoda Indriūnaitė iš Anykščių muzikos 
mokyklos, LMTA prof. V. Vitaitės studentas 
Mantautas Katinas. Aukščiausią įvertinimą pa
tyrė ir ansamblių kategorijoje pasirodęs prof. A. 
Budrio parengtas LMTA kvintetas. Vertintojai 
gerai įvertino fortepijoninį duetą iš Maskvos, 
vienuolikametę Nano Beraia iš Gruzijos ir kitus 
atlikėjus. 

Dainininkų būryje pasirodė žavi dainininkė 
Jūratė Mikalauskaitė. A. Bražinsko Ugnelė tarsi 
tapo poetine Druskininkų peizažo dalimi. Gra
žus balsas, lyrinis interpretacijos pradmuo drau
ge su fortepijonu (pianistė Rita Aleknaitė-Bie
liauskienė) pateikė panteistinės lyrikos šedevrą. 
Todėl Valstybinių papročių ir tradicinių mokslų 
universitetas už lietuviškos muzikos interpreta
ciją atlikėjas - J. Mikalauskaitę ir dr. R. Alek
naitę-Bieliauskienę, pademonstravusias an
samblinio muzikavimo subtilybes ir stilistinių 
nuotaikų deimančiukus, apdovanojo. 

Cesnakas - sveikata 
Tai tikra kūno paguoda. 
Kulinarija, kaip sako, 
Neapseina be česnako. 

Kam sveikatos neužteko, 
Tegu valgo daug česnako. 
Po skiltelę, nors po vieną 
Reikia valgyti kasdieną. 
Nes česnakas - tai daržovė, 
Kuri ligas greit išrovė. 
Kam skaudėjo ranka, koja 
Tuojau skausmai ten sustojo. 
Jeigu kartais galvą skauda, 
Tuoj rasi česnako naudą. 

Jei praradai apetitą, 
Nerasi daugiau ko kito, 
Kaip česnako tą skiltelę, 
Kuri apetitą kelia. 
Kas česnaku dažnai minta, 
Dantys sveiki ir nekrinta. 
Tas česnakas, lyg ta fėja, 
Kraują geriau varinėja. 
Daug sveikatos jis mums 

duoda, 

Su česnaku sutaisytas, 
Maistas duoda skonį kitą. 
Kepant antį ar viščiuką, 
Dės česnako trupučiuką. 
Ar žuvis, ar tai kotletas, 
Be česnako niekam dėtas. 
Prie mėsų, ar prie salotų 
Nieks česnako nepavaduotų. 
Prie česnako taip pritapo, 
Kad nebijo jo nei kvapo. 

P. NORUŠIENĖ 

Nežinomo prancūzų dailininko skulptūra Kristus Palangoje, atvežta grafo Felikso Tiškevičiaus iš 
Paryžiaus. Sovietinių okupantų susprogdinta. Atstatyta po 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę (1993.VI.14) Ntr. S. Sajausko 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Trisdešimtoji UNESCO 

Pasaulio paveldo komiteto se
sija įvyko liepos 8-16 dieno
mis Vilniuje. Joje dalyvavo 
UNESCO generalinis sekre
torius Koičiro Macuura, apie 
500 paveldo žinovų, valstybi
nių institucijų ir tarptautinių 
organizacijų atstovų iš visų 
pasaulio žemynų. Sesijoje bu
vo svarstoma apie 200 klausi
mų, susijusių su jau įtrauktų į 
Pasaulio paveldo sąrašą ob
jektų būkle bei naujų objektų 
įtraukimu į šį sąrašą. Sesijos 
metu į Pasaulio paveldo sąra
šą buvo įrašyta 18 naujų ob
jektų (Italijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Omane, Čilėje, Ki
nijoje, Irane, Ispanijoje), tad 
dabar šiame sąraše yra 830 vi
suotinės reikšmės gamtos ir 
kultūros objektų. Du objektai 
buvo įtraukti į pavojuje esan
čių objektų sąrašą, penki iš jo 
išbraukti, paliekant sąraše 31 
objektą. 

Jubiliejinei sesijai pirmi
ninkavo Lietuvos atstovė prie 
UNESCO Ina Marčiulionytė. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
džiaugėsi, kad toks svarbus 
tarptautinis renginys vyko 
Lietuvoje ir padėkojo jo orga
nizatoriams. Dar prieš prasi
dedant sesijai dalis oficialių 
delegacijų narių paprašė ren
gėjų, kad surengtų ekskursijas 
po Vilniaus senamiestį ir į ki
tus paveldo objektus Lietu
voje - Kernavę, Kuršių neriją. 

Nors keletas žinovų apžiūrėjo 
ir Pažaislio vienuolyno pasta
tus prie Kauno, vilčių maža, 
kad ir jis būtų netrukus įrašy
tas į paveldo sąrašą. 

Ketvirtas Lietuvos objek
tas, pernai patekęs į UNES
CO sąrašą, yra Struvės geode
zinis lankas, apie kurį nei tu
ristinės agentūros, nei žmonės 
iš viso beveik nieko nežino, 
tačiau mokslininkai galėtų 
apie jį gana daug papasakoti. 
Trumpai - Struvės lanką su
daro trikampių grandinė, be
veik sutampanti su Vakarų ir 
Rytų Europos riba, tįstanti 
nuo Juodosios jūros iki Ark
ties vandenyno. Jos ilgis 2,800 
km, jąjun__gia 259 punktai Nor
vegijoje, Svedijoje, Suomijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Gudijoje, Ukrainoje bei Mol
dovoje (visose šiose valsty
bėse Struvės lankas įtrauktas 
į Paveldo sąrašą). Šiame plote 
prieš šimtą metų dirbo moks
lininkai, vadovaujami Tartu 
universiteto astronomo ir 
geodezininko F. G.Y. Struvės. 
Jų tikslas buvo ištirti ir nu
statyti Žemės dydį ir formą; 
matuota, kiek kreivėja jos 
spindulys einant nuo ekvato
riaus polių link. Matavimų 
rezultatai buvo naudojami 
kartografiniuose projektuose, 
sudarant žemėlapius. Lietu
voje šios grandinės punktas 
(atitinkamai pažymėtas) yra 
laukuose prie Meškonių kai
mo, pasukus iš Utenos-Vil
niaus plento prastu keliuku 
Paberžės link. 

rektoriui (1958-1991) už ypa
tingus nuopelnus Lietuvai ir 
Vilniaus miestui Vilniaus ro
tušėj e buvo įteiktas Vilniaus 
miesto garbės piliečio meda
lis. 85 metų amžiaus matema
tikas 1946 metais baigė Vil
niaus universitetą, ilgai jam 
vadovavo, o 1992-1996 metais 
buvo išrinktas į seimą. Šiuo 
metu jis yra Lietuvos matema
tikų draugijos pirmininkas, 
Greifswaldo, Prahos, Latvijos, 
Salzburgo universitetų garbės 
daktaras, Santarvės fondo 
laureatas. 

Davidas Geringas, vienas 
žymiausių šių dienų violon
čelininkų ir dirigentų, Lietu
vos valstybinės premijos lau
reatas, liepos pabaigoje at
šventė savo 60 metų sukaktį. 
Ta proga Vokietijos Kronber
go akademija, vadinama pa
sauline violončelės sostine, 
surengė išskirtinę šventę jo 
garbei. Jubiliejinio gimtadie
nio koncerto liepos 30 d. cent
ru tapo kompozitoriaus Ana
tolijaus Šenderovo jubiliatui 
dedikuoto veikalo Dovydo 
giesmė violončelei ir styginių 
kvartetui pasaulinė premjera. 
Kūrinį atliko pats D. Geringas 
su Valstybiniu Vilniaus kvar
tetu. Koncerto svečių sąraše -
daugelis buvusių ir dabartinių 
D. Geringo studentų, kompo
zitorius A. Šenderovas, Lietu
vos ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius, Geringo 
mokytojas Mstislavas Rastro
povičius. 

Vienas universaliausių 

mūsų laikų muzikų D. Gerin
gas gimė Lietuvoje, studijavo 
Maskvos konservatorijoje pas 
M. Rostropovičių. 1970 me
tais P. Čaikovskio konkurse 
laimėjo pirmąją premiją ir 
aukso medalį. 2000 metais ta
po Berlyno Hanns Eisler 
Aukštosios mokyklos profeso
riumi, dažnai vadovauja 
meistriškumo kursams, kon
certuoja pasaulio muzikos 
centruose su žymiais or
kestrais. D. Geringas atlieka 
įvairiausią muziką, nuo baro
ko iki šiuolaikinės. Profeso
rius pirmasis Vakaruose atliko 
jam dedikuotus Sofijos Gu
baidulinos, Alfred Schnittke, 
A. Šenderovo ir kitų avangar
do kompozitorių kūrinius. 

Už nuopelnus naujosios 
muzikos srityje Schleswig
Holsteino kultūros draugija 
jam suteikė "Kultur Aktuell" 
premiją, kurios piniginę dalį 
D. Geringas skyrė penkiems 
lietuvių kompozitorių kūri

niams užsakyti. 1999 m. Vil
niuje už Lietuvos muzikos 
garsinimą maestro buvo įteik
tas DLK Gedimino ordinas. 
2002 metais jis tapo Lietuvos 
valstybinės kultūros ir meno 
premijos laureatu. Daugelis iš 
50 jo įrašytų kompaktinių 
plokštelių laimėjo aukštų įver

tinimų: už pirmąją kompakti
nę plokštelę, kurią įrašė kaip 
dirigentas, buvo apdovanotas 
žurnalo "Le Monde de Ia Mu-

Akademikui Jonui Kubi- sique" premija, o už dvylikos 
liui, profesoriui, habilituotam Luigi Boccherini koncertų 
daktarui, buvusiam ilgame- įrašą gavo "Grand Prix du 
čiam Vilniaus universiteto Disque". 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 KOOPERATYVAS 

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 

Alfonso Augulio arimai 
Apie Astravo rajone Gervėčių parapijos Pelegrindos kaime gimusį ir 
augusį lietuvių visuomenės veikėją, "Gervėčių" klubo pirmininką 

Alfonsą Augulį 

BERNARDAS ŠAKNYS 

Alfonso Augulio vardą pirmąkart išgirdau iš 
jo buvusio matematikos mokytojo, klasės auklė
tojo Algimanto Masaičio lūpų. Su džiaugsmu jis 
pasakojo, kaip abiturientas "paauklėjo" mokyto
ją. Išgirdęs jaunuolis, kad mokytoja jį ir kitus 
klasės draugus pavadino "Baltarusijos lietu
viais", jis įsižeidė ir viešai pareiškė, kad jis ir visi 
gervėtiškiai yra tikrosios Lietuvos vaikai. Užsi
degęs mokinys pedagogei įrodė, kad Gervėčių 
kraštas, kaip ir Astravas, Lyda, Gardinas - seno
sios ir tikrosios Lietuvos žemės. Jos niekada ir 
niekur neišėjo iš Lietuvos. Jos - Lietuvoje! 

Vilniaus rajono Marijampolio vidurinės mo
kyklos direktorius Algimantas Masaitis, išugdęs 
lietuviškoje mokykloje šimtus vadinamųjų "Bal
tarusijos lietuvių", neslėpė džiaugsmo tokiomis 
mokinio nuotaikomis. Ir viską darė, kad Alfon
sas išsaugotų savo krašto priklausomybę lietuvių 
tautai. 

Apie Alfonsą Augulį teko rašyti labai daug. 
Susidarytų storoka knyga mano paskelbtų spau
doje straipsnių apie šį prieštaringai vertinamą 
žmogų. Kas jis? "Pirmiausia - lietuvis! Lietuvos 
niekada neišdaviau. Visą gyvenimą skyriau, kad 
mano gimtojoje Gervėčių parapijoje skambėtų 
lietuvių kalba, o čia gyvenantys žmonės visur ir 
visada pabrėžtų, jog esą lietuviai", - sako Al
fonsas Augulis. 

Niekas šiandien nepaneigtų, kad Gervėčių 
parapijoje Rimdžiūnų kaime esanti lietuviška vi
durinė mokykla atsirado tik Alfonso Augulio 
pastangomis. Per kruviną kovą su Gudijos ir 
Lietuvos biurokratais. Ir Rimdžiūnų lietuvių 
kultūros centras - taip pat A. Augulio nuopel
nas. Kai Minske 1993 m. buvo atidaryta Lietuvos 
ambasada, Alfonsas Augulis buvo paskirtas pir
muoju Lietuvos pasiuntiniu, kuris įkūrė ir su
tvarkė Minsko centre ambasadą, užmezgė ryšius 
su Gudijos aukščiausiomis valdžios institucijo
mis. A. Augulis džiaugėsi, kad palyginti per 
trumpą laiką gudams išaiškino lietuvių tautos 
siekius, išvystė kultūrinę veiklą tarp dviejų tautų. 
A. Augulis įkūrė Gudijos lietuvių bendruomenę. 

Visomis galiomis gynė lietuvių teises. Kai 
per Lietuvos TV visuomenei paaiškino, kaip, už
tvėrus Lietuvos-Gudijos sieną, buvo nuskriausti 
Gervėčių, Pelesos, kitų lietuviškų žemių lietu
viai, susilaukė didelės tuometinių valdžios viršū
nių neapykantos. Juo buvo atsikratyta, nes į jo 
vietą reikėjo paskirti "tikrą komunistą" Viktorą 
Baublį, kuo negalėjo pasigirti A. Augulis. Prisi
menu, žmonės laišku kreipėsi į tuometinį prezi
dentą Algirdą Brazauską, vyriausybę, prašydami 
paaiškinti, kodėl pavyzdingai dirbęs ambasado
rius buvo pašalintas. "A. Augulis per trumpą lai-

Alfonsas Augulis Ntr. B.Šaknio 

ką įgijo didelį autoritetą ne tik lietuvių, bet ir 
Gudijos žmonių, užsienio ambasadų darbuotojų 
tarpe", - rašė pareiškime Gudijoje gyvenantys 
lietuviai. 

A. Augulis, sugrįžęs į Lietuvą, toliau 
vadovavo "Gervėčių" klubui, kuris buvo įkurtas 
jo pastangomis dar 1987 m. Tąsyk numatyti dar
bai beveik visi įgyvendinti. 

Ruošdamas šį pasakojimą, aplankiau A. 
Augulį jo darbo kabinete A. Jakšto gatvėje. Jis 
apsidžiaugė, kad Tėviškės žiburiai pradėjo spaus
dinti laiškus apie Lietuvos etninių žemių žmo
nes. "Thi padės pasauliui išgirsti, kad senosiose 
Lietuvos žemėse tebėra lietuviška dvasia. Mano 
siekis, kad čia amžiais nenutiltų lietuviškos dai
nos, kad kraštas būtų Lietuvos erdvė. Beje, aš ir 
manau, kad Gervėčiai, kaip ir Pelesa, Breslaujos 
kraštas, kiti mūsų kaimai, miestai, miesteliai 
priklauso tik Lietuvai. Nei linijos žemėlapiuose, 
nei įkasti stulpai negali dvasiškai atskirti mūsų 
brolių. Juk esame tos pačios tautos vaikai", - sakė 
A.Augulis. 

Tenka išgirsti A. Auguliui daromų priekaiš
tų, kad jis sunkaus būdo, stinga lankstumo ... 
Galbūt, bet kai palygini Gervėčių krašto lietuvių 
veiklą su kitų Gudijos lietuviškų telkinių, su
pranti, ką padarė A. Augulis vardan savo krašto 
žmonių. Ir jau priežodžiu tampa posakis: "O 
kad mūsų bendruomenė turėtų Alfonsą Augulį!" 

_____ .....,., SKAITYTOJAI PASISAKO „, _____ _ 

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUS 

GERBIAMIEJI, 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje siekia už
megzti ryšius su lietuvių bend
ruomenėmis kitose šalyse. Norė
tume keistis informacija apie 
svarbesnius įvykius lietuvių bend
ruomenių gyvenime įvairiose ša
lyse. Muziejus kas ketvirtį leidžia 
žurnalą The Lithuanian Museum 
Review, kuriame spausdinamos 
žinios apie įvykius Lietuvoje, 
straipsniai įvairiai su lietuvybe 
susijusia tematika, supažindina
ma su muziejaus veikla, naujomis 
prekėmis muziejaus parduotuvė
je, kurias galime atsiųsti paštu. 
Kviečiame lietuvių bendruome
nes įvairiose šalyse bei atskirus 
asmenis tapti leidinio bendraau
toriais. Su malonumu spausdin
sime jūsų atsiųstą medžiagą. Mu
ziejus siunčia šį žurnalą jo skai
tytojams - 8500 šeimų. 

Balzeko muziejus yra svar
bus lietuvybės puoselėjimo cent-

ras ne tik Čikagoje, bet ir visoje 
šalyje. Muziejaus biblioteka yra 
didžiausia už Lietuvos ribų, ja 
naudojasi įvairių sričių tyrinėto
jai. Muziejuje veikia Genealogi
jos skyrius, kuris talkina ieškant 
žinių apie protėvius. Vaikų mu
ziejuje visa šeima drauge gali su
sipažinti su Lietuvos istorija, lie
tuvių buitimi XIX amžiuje. 

Nuolatinė ekspozicija rodo 
Lietuvos istorijos ir kultūros rai
dą nuo senovės iki šių dienų. Mu
ziejuje veikia dailės galerija, nuo
lat organizuojamos Lietuvoje bei 
Amerikoje gyvenančių meninin
kų kūrybos parodos. Audiovizua
linėje salėje vyksta naujų lietuvių 
filmų peržiūros. Ziūrovai gali pa
matyti ir kino juostas tapusias 
Lietuvos kino istorija. Muziejuje 
vyksta daugybė kitų kultūrinių 
renginių, užsiėmimų, paskaitų. 

Neseniai muziejuje buvo 
įkurtas Tarptautinis spaudos sky
rius, kuriam vadovauti paskirta 
dr. Undinė Uogintaitė. Šio sky
riaus tikslas užmegzti ir palaikyti 
ryšius su lietuvių bendruomenė-

mis pasaulyje, keistis informaci
ja, rašyti apie svarbesnius Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus 
renginius, programas jūsų leidi
niuose. Tikimės Jūsų palankumo 
bei bendradarbiavimo. 

Pagarbiai, 
Stanley Balzekas, jn. 

Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus pirmininkas 

Lietuvos garbės konsulas JAV 
6500 S. Pulaski Rd., 

Chicago, IL 60629 USA 
Tul. 773 582-6500; faksas 773 582-
5133; el.paštas: president@lithua
nianmuseum.org 

KREPŠINIO VARŽYBOS 

Kodėl lietuviai krepšininkai 
laimėjo tiktai 7-tą vietą pasaulio 
krepšinio varžybose Japonijoje, 
kurios tik ką pasibaigė ir Ispanija 
laimėjo pirmą vietą? 

Todėl, kad lietuviai sporti
ninkai žaidžia už kitas tautas ir 
komandas, kur jie gali pasipelny
ti, o Lietuvos garbė turi likti ant
roje vietoje. 

R. Namikas, Toronto, ON 
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Seimų stovykla 
Skautų stovyklavietėje "Romuva" rugpjūčio 

12-27 d.d. įvyko dvisavaitinė Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūrio šeimų stovykla. Po smarkių 
audrų šiaurėje oro ir vandens temperatūra buvo 
nukritusi. Nors miške nerudenėjo, pavakariais jau
tėsi vėsaus oro dvelkimas. Poilsiautojai nenusivylę 
oro pranešimais, greit susigyveno su gamtos aplinka 
- meškeriojo, buriavo, irklavo, maudėsi, vakarojo 
prie laužo ir kaitinosi gerai iškūrentoje pirtyje. Sto
vyklai vadovavo, visus linksmino ir ūkvedžio parei
gas atliko V. Balyta. 

Pirmąją savaitę, kaip kasmet, viena diena buvo 
paskirta darbui, reikalingiems stovyklavietės re
montams. Šį kartą nagingiausi vyrai atliko vieno iš 
namelių vidaus sienų izoliaciją, kad ir žiemos metu 
nukritus temperatūrai galima būtų jame nakvoti. 
Tą dieną šeimininkės stovyklautojams paruošė 
skang kugelį. 

Seštadienį, rugpjūčio 19, pavakarę įvyko tradi
cinės šv. Mišios, kurias atnašavo prel. J. Staškevi
čius; vyko bendra vakarienė su laužu ir programa. 
Įdomu, kad į šią popietę atvyko V. Bansevičius su 
sūnumi, dviračiais atstumą nuo Toronto iki 
"Romuvos" įveikę per 24 val. Nors virš stovyklos tą 
vakarą pakibo sunkūs lietaus debesys, visus - mažus 
ir didelius - prie laužo suviliojo V. Balytos dainuo
jantis trio. Programoje pasirodė drąsiausi, tarp jų 
šokėjai ir dainininkai. Jau daugelį metų D. Grigu
tienė paruošia mergaičių chorelį pagiedoti pamal
dų metu. Vėliau vadovei skatinant jos įsijungia ir į 
programą. 

A. Paransevičiaus vadovaujama humoristinė 
grupė "Bulvė" aktyviai dalyvauja daugelyje SKLIS 

"Pasaulio lietuvis" 
Pasaulio lietuvių bendruomenės XII seime bu

vo svarstomas ir Pasaulio lietuvio - leidinio Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui - klausimas. 
Pasaulio lietuvis pradėtas leisti 1963 metais JAV, 
kaip informacinis žiniaraštis ir per daugelį metų ne 
tik kad neprarado savo aktualumo, bet tapo svar-

Medinis koplytstulpis prie Punsko šventovės 
Ntr. J. Kuliešiaus 

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio šeimų 
stovykloje š.m. rugpjūčio 12-27 d.d. darbštūs sto
vyklautojai pagerino vieną "Romuvos" namelį -
sudėjo izoliaciją Ntr. V. Jonušonienės 

organizuojamų renginių su savo programa. Šiemet 
jaunimas savo gabumus išliejo muzikiniame jude
sių ir mimikos "spektaklyje". 

Panaudodami vaizdžius požymius ir savo ga
mybos kostiumus, vaidybą perpindami muzikiniu 
junginiu, pasiekė savo tikslą - publiką prajuokino. 

Ilgai kabojęs sunkus debesis prapliupo gaiviu 
lietumi ir užsklendė visų tos dienos įvykių eigą. 
Toliau teko linksmintis valgyklos patalpose. 

Reiškiame nuoširdžią padėką skautų stovykla
vietės vadovybei už suteiktą galimybę poilsiauti ža
viame "Romuvos" miško glėbyje. SKLIS 

biu ir naudingu leidiniu, skleidžiančiu informaciją 
apie kraštų lietuvių bendruomenių gyvenimą, įvy
kius Lietuvoje. 

Naujoji Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba toliau tęs žurnalo leidybą, sieks, kad Pa
saulio lietuvis pasiektų kuo daugiau skaitytojų, kad 
leidinys būtų įdomus ir naudingas. Leidinyje kiek
vienas ras naujausią informaciją apie įvykius Pa
saulio lietuvių bendruomenėje. 

Todėl kviečiame Jus ir prašome raginti kitus 
savo Bendruomenių narius prenumeruoti Pasaulio 
lietuvį. Interneto tinklalapis: http:Uwww.punskas. 
pl/plietuvis/index.htm. Prenumerata: Lenkijoje -
30 zlotų; Europoje - 20 eurų (siųsti tarptautine 
pašto perlaida pateikiant savo adresą); siųsti 
adresu: Aldona Jonušonytė, Pasaulio lietuvis, UI. 
Mickiewicza 23, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, 
POLAND. Lietuvoje - 35 litai. Prenumeratą pri
ima Lietuvos paštas. PL prenumeratas Australijoje 
siųsti adresu: Antanas V. Kramilius, OAM, JP, 83 
Queen Street, Canley Heights, N.S.W. 21661, 
Australia. Kituose pasaulio kraštuose (siunčiama 
oro paštu): paprasta prenumerata - 30 JAV dol; 
garbės prenumerata - 50 JAV dol. Užsakant kituo
se kraštuose į Lietuvą - 15 JAV dol. Čekius siųsti 
adresu: Juozas Lukas, Pasaulio lietuvis, 622 
Tremont Court NW, Grand Rapids, MI 49504 
USA. Perlaidą siųsti: Beneficiary: Lithuanian 
World Community, 622 Tremont Court NW, Grand 
Rapids, MI 49504. Account Number: 7508396186; 
Receiving Bank: Fifth Third Bank, 38 Fountain 
Square; Cincinnati, OH 45263; Bank Swift Code: 
FTBCUS3C. Virginija Grybaitė, PLB atstovybė, 

Gynėjų g. 8, 203-204 k. LT-01109 Vilnius. 
Tel./faks. + 370-5-2396264. Mob. + 370-616-25854 
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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 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% 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. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.40% už 4 m. term. indėlius 
3.45% 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 ...... 5.30% 
2 metų ...... 5.40% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5. 75% 
5 metų ...... 6.10% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

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

RONCESVALLES & HIGH PARK .-----""""""m;;;:-------. 
BLVD., atskiras, 1 O kamb. 2 vir
tuvės, privatus jvažiavimas, tin
kamas dantisto, draudos ar pro
fesionalo raštinėms. Prašo 
$678,000. 

HARBOURFRONT, kampinis 2 
miegamųjų "condo". Gražus 
vaizdas ežero, CN bokšto; TTC. 
Tuoj pat galima užimti. Prašo 
$239,900. 

SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUl,B.A. 

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

namų 416 231-4937 
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Mokslo metų pradžia Vasario 
16-osios gimnazijoje 

Mokysis 96 lietuviai, 104 vokiečiai 

Pradedant naujus mokslo metus Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje 

Rugsėjo 4 d. Vasario 16- kėlė daug gražių minčių. "Susi- Ateityje globėjų grupė mažes
osios gimnazija pradėjo naujus rinkome prie didžiojo Mokytojo niuosius prižiūrės, kad jie gerai 
mokslo metus. Pilies bokšte ple- kojų prašyti palaimos siekiant jaustųsi, padės spręsti iškilusias 
vėsuojanti Lietuvos trispalvė pla- mokslo - sakė vyskupas. - Rin- problemas. 
šiai skelbė apie ypatingą dieną. kimės kas sekmadienį į jo meilės Kelmės rajono meras K. Ar
Sventė praėjo jaukiai šeimyniš- pamoką". Linkėdamas visiems vasevičius sveikino gimnazistus, 
kai, bet kartu ir daug iškilmin- prasmingo gyvenimo, užbaigė įteikė dovanų lėlytę Kelmytę ir 
giau nei ~itais kartais, nes joje poeto žodžiais: Įženk į mūsų ke- patikėjo ją globoti penktokams. 
dalyvavo Siaulių vyskupas Euge- lią, Jėzau, jei eisime ne tuo keliu. Jų, o ir kitų žemesniųjų klasių 
nijus Bartulis, Šv. Cecilijos sakra- Bendrabus;io salėje direkto- lietuvių mokinių skaičiai mūsų 
linės muzikos ansamblis, taip pat rius Andrius Smitas pasveikino gimnazijoje rekordiniai. Jau se
delegacija iš Kelmės su Antanu visus, ypač naujokėlius. niai tose klasėse nebuvo tiek lie
Raču, kuris pirmasis atstovavo Kalbėdamas apie gimnazijos tuvių mokinių. Ir apskritai šiais 
Lietuvai Vokietijoje, vadovauda- tikslus, jis pažymėjo, kad Vasario metais į gimnazijos visas klases 
mas gimnazijoje įsteigtam lnfor- 16-osios gimnazijos tikslas nėra įstojo daug lietuvių mokinių _ 
macijos biurui 1990 metais. An- "sušveicuoti" tautas. "Mes nori- 42. Praėjusiais mokslo metais -
samblio pučiamų ragų gaudesys me - sakė jis - išmokyti jaunimą 

d · · "d tik 13. Tatai rodo, kad gimnazijos pra e10 atl arymo iškilmę. Gie- puoselėti savo kultūrą, o taip 
d h. b k l reikalingumas vis akivaizdesnis. ant 1mnus, uvo pa e tos Lie- pat gerbti kitos tautos kultūrą, v Siemet mokslo metus pradeda tuvos, Vokietijos ir Europos vė- išmokyti gyventi kartu, neatsisa-
liavas. kant savųjų vertybių". Paskui jis 96 lietuviai mokiniai ir 104 vo-

Paskui prisirinko pilnutėlė pakvietė prisistatyti mokytojus ir kiečiai. 
Hiutenfeldo katalikų šventovė: klasių auklėtojus. Antanas Račas savo sveiki
lietuviai ir vokiečiai, katalikai ir Tryliktos klasės mokiniai nime pažymėjo, kad Vasario 16-
evangelikai mokiniai, jų tėveliai, penktokėliams įteikė dovanų, osios gimnazija visu sovietmečio 
mokytoj ai ir svečiai dalyvavo kad pirmoji diena šioje mokykla- laikotarpiu buvo Lietuvos amba
ekumeninėse pamaldose, kurias je būtų kuo malonesnė. Jų išgy- sada. Jis kvietė gimnazistus ir to
laikė evangelikų kapelionas kun. venimai patys giliausi. Iš mišrios liau būti Lietuvos ambasadoriais. 
Reinald Fuhr, katalikų kapelio- šeimos atėjęs berniukas verkia, Galiausiai savo linkėjimus 
nas kun. Jonas Dėdinas ir Jo Eks- kad nepakankamai moka lietu- žodžiais ir daina išsakė Jo Eksce
celencija vysk. Eugenijus Bartu- viškai, labai susirūpinęs, kaip čia lencija vyskupas ir ansamblio dai
lis. Buvo giedamos lietuviškos ir dabar jis susišnekės. Kitas, žiū- nininkai: Tu statai bendruomenę. 
vokiškos giesmės, vėl gaudė an- rėk, laisvai kalba abiem kalba- Perplauk vandenyną, perplauki 
sambliečių ragai, skambėjo jų mis, tik per visas iškilmes labai marias, grįžk į savo kraštą ir statyk 
kanklės. Visi trys dvasininkai iš- ištroškęs ir neranda kur atsigerti. namus. V-16gim-info 

Pranešimas iš Argentinos 
"Ecos de Lituania" premijuota! 

Lietuviškai radijo programai 
"Ecos de Lituania" ("Lietuvos 
aidai") š.m. rugpjūčio 4 d. Chaco 
provincijoje, Resistencia mieste 
buvo įteikta "Dorada" ("Dora
do") premija už geriausią 2005-
2006 m. Argentinos radijo prog
ramą etninių bendruomenių ka
tegorijoje. 

"Ecos de Lituania" ir toliau 
skina laurus įvairiuose konkur
suose tiek Argentinos, tiek įvai
riose lietuviškose organizacijose. 
Be to, ji atstovauja Lietuvai visoje 
Argentinoje, siekia, kad visi žino
tų, kas yra mūsų brangi Lietuva. 
Thip pat atstovauja mūsų miestui 
(Berisso ), tai "Imigrantų provin
cijos sostinė", kur jau nuo seno 
gyvena gausi ir aktyvi lietuvių 
bendruomenė. 

Laidos pristatymas ir apdo
vanojimas bei šventinė vakarienė 
įvyko "El Castillito", Chaco pro
vincijos banko patalpose, stebint 
nemažam būriui žiūrovų. Ši pre
mija skirta pirmą kartą. Baigmėje 
dalyvavo net 153 programos iš 
visos Argentinos. 

"Ecos de Lituania" veikia jau 
29 metus, ir šitas pavadinimas yra 
labai svarbus Argentinos lietuvių 
bendruomenei, kadangi Ceferino 
Iuinevich Juknevičius net 25 

metus vedė "Ecos de Lituania". 
"Ecos de Lituania" darbuo

tojai: Isabel Kalvelytė Fourment, 
Juan Jose Fourment ir vedėjas 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis. 

Premijai skirta statula "Dora
do", kuri š.m. rugpjūčio 4 d. buvo 
Įteikta Argentinos lietuvių radijo 
programai "Ecos de Lituania" 
("Lietuvos aidai") 

Tarnautojai: Fabian Meschini, 
Paui Petronis, Ana Semenas, Va
lentina Bukauskas de Persico, 
Juan Klimaitis, Mirta Cečis, Ale
xis Griška, Damian Romaniuk, 
Pedro Glemža, Alfonso Markus, 
lrene Andrunavičius, Carlos For
te, Virginia Petronis. 

Turime korespondentų iš vi
so pasaulio, kurie siunčia žinių 
apie Lietuvių bendruomenes, ir 
vieną žurnalistę iš Lietuvos radijo 
- Gabiją Lunevičiūtę. Naujienas 
iš Brazilijos teikia Adilson Puo
džiūnas, o iš Urugvajaus - Jorge 
Ivanauskas. 

Juan Martin Daujotas, Lie
tuvos garbės konsulas Argenti
noje, Arvydas Naujokaitis, LR 
ambasados Argentinoje patarė
jas, bei LR konsulas Venezueloje 
paskelbė šią programą kaip Kul
tūros paveldą. Dabartinis mūsų 
miesto meras Enrique Slezack 
šią programą įtraukė į Municipa
linio paveldo sąrašus, o kaip Vi
suomenės paveldas programa bu
vo įvertinta Brazilijos lietuvių 
bendruomenės. 

Ryšiams: ecosdelituania@ 
yahoo.com.ar; info@ecosdelitu
ania.com.ar. Tel. (namų) +54 
221 464 1483. Radijo stoties tel. 
+ 54 221 464 3940. 
Juan Ignacio Founnent Kalvelis, 

"Ecos de Lituania" vedėjas, 
ecosdelituania@yahoo.com.ar, 

info@ecosdelituania.com.ar, 
www.ecosdelituania.com.ar 

9-0 SPORTAS 
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Zinios iš Lietuvos 
• Sao Paulo mieste vyksta 

pasaulio moterų krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvauja ir 
Lietuvos moterų rinktinė. Rink
tinės kelionė į Braziliją buvo pil
na nemalonių nuotykių, ir krep
šininkėms kainavo daug nervų. 
Komanda treniravosi prancūzų 
Martinick saloje ir iš ten turėjo 
skristi tiesiai į Braziliją. Tačiau 
oro bendrovė savavališkai pakei
tė oro liniją ir nuskraidino į 
French Guina, kur šiuo metu 
siaučia geltonojo drugio (yellow 
fever) epidemija. Iš ten nuskridus 
į Braziliją, komandos neįsileido 
ir grąžino atgal, kadangi lietuvės 
nebuvo įskiepytos nuo tos ligos. 
Net ir po įskiepijimo Brazilija 
neįsileido, nes reikalingas 10 die
nų karantinas po įskiepijimo. Tik 
po didelių Lietuvos konsulo ir 
krepšinio pareigūnų pastangų, 
Brazilijos sveikatos apsaugos mi
nisterijos leidimu, Lietuvos krep
šininkės buvo įleistos į Braziliją. 
Deja, pirmoms rungtynėms su 
Australijos moterų rinktine jau 
buvo pavėluotos ir buvo užskai
tyta 0:2 Australijos rinktinės nau
dai. Kupina nuotykių keturių die
nų kelionė nepalaužė Lietuvos 
krepšininkių kovinės dvasios ir B 
grupės rungtynėse, Sao Paulo 
"Ibiraquera" arenoje, Lietuvos 
moterų rinktinė 84:58 sutriuš
kino Kanados krepšininkes. Ki
tose rungtynėse Lietuvos krepši
ninkės po atkaklios kovos 74:63 
įveikė Senegal'o rinktinę ir pate
ko į žaidynių aštuonbaigmę. Pir
mąsias antrojo rato E grupės 
rungtynes Lietuvos rinktinė žaidė 
su stipria šeimininkių Brazilijos 
komanda ir gana skaudžiai 67:84 
jai pralaimėjo. Antrosiose E gru
pės rungtynėse Lietuvos moterų 
rinktinė įtikinamai 62:47 nuga
lėjo Argentinos krepšininkes. 

• Europos disko metimo 
čempiono titulą šiemet iškovojęs 
Virgilijus Alekna ir vėl jį laimėjo 
Stuttgarte (Vokietija) įvykusiose 
Tarptautinėse lengvosios atleti-

kas federacijos (IAAF World 
Athletics Finai) 2006 metų varžy
bose. Virgilijus diską nusviedė 
68.63 m. Antrą vietą laimėjo estas 
G. Kanter (68.47 m). Ilečias - taip 
pat estas A. Tammert (64.94 m). 

• Rugsėjo 11 d. savaitgalį 
vyko automobilių lenktynės "Ap
link Lietuvą 2006". Lenktynėse 
dalyvavo 47 automobiliai, ku
riems per dvi dienas teko įveikti 
bendrą 474.01 km nuotolį ir kurio 
15 automobilių neužbaigė. Pa
grindinį prizą - Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus taurę -
iškovojo Rokas Lipeikis ir Rena
tas Vaitkevičius, vairavę "Mitsu
bishi Lancer Evo VIII". Antrąją 
vietą užėmė Vilius Rožukas ir 
Andrius Šašo ("Mitsubishi Lan
cer Evo VII"). Trečiąją - Saulius 
Girdauskas ir Paulius Urbonas 
("Mitsubishi Lancer VII"). 

• Nidoje įvyko burlentininkų 
čempionatas, kuriame dalyvavo 
34 burlentininkai. Pučiant 10-13 
m/sek. šiaurės vakarų vėjui, bur
lentininkai išvystydavo didesnį 
nei 60 km/v. greitį. Slalomo var
žybų čempionu tapo Jonas Kriš
čiūnas. Antrąją vietą užėmė 
Mantas Grasevičius, trečią - Ge
diminas Grasevičius. V.P. 

Giedrius Titenis, anykštėnas, A. 
Baranausko vidurinės mokyklos 
XI klasės moksleivis, Brazilijoje 
vykusiose Pasaulio jaunių plau
kimo pirmenybėse laimėjo bron
zos medalĮ, 200 m krūtine nu
plaukęs per 2 min. 16.57 sek. 

Ntr. J. Junevičiaus (Anykšta) 

Šių metų vasaros stovyklos belaukiant, darbo savaitgalis "Ro
muvoje" Ntr. R.R. Otto 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Pokalbis su PLJS pirmininku Stasiu Kuliavu 

- Šią vasarą Kanadoje vykusiame 12 PLI kong
rese buvai išrinktas viso pasaulio lietuvių jaunimo 
vadovu. Ką tau tai reiškia? 

- Yra nepaprastai didelė garbė būti išrinktu 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku. 
Pasaulio Jietuvių jaunimo sąjunga buvo įsteigta 
1972 m. Siaurės Amerikoje vykusio 11-ojo PLJ 
kongreso metu. Sąjungos pagrindinis tikslas - su
burti lietuvišką jaunimą, gyvenantį už Lietuvos ri
bų. PLJS yra dalis Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB), ir jai prikla~so visas lietuviškas jaunimas 
tarp 16 ir 35 metų. Sios organizacijos pirmininkas 
turi daug pareigų bei įsipareigojimų - palaiko ry
šius su įvairių kraštų Jaunimo sąjungos valdybomis, 
padeda koordinuoti Jaunimo sąjungos veiklą ir 
prižiūri, kad būtų vykdomi PLJS kongreso nutari
mai. Kartu su naujais PLJS valdybos nariais, aš 
stengsiuosi kuo daugiau vienyti visus užsienyje 
gyvenančius, lietuvišką liepsną nešančius jaunus 
žmones. Puoselėsime lietuviškumą bei tautinę sa
vimonę, socialinę gerovę, ir vesime lietuvišką jau
nimą į ateitį per 12 PLJK sukurtą Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos viziją. 

- Papasakok apie save - kur gimei, kaip pradė
jai veiklon jungtis? 

- Labai sunku save apibūdinti, bet bandysiu 
bent truputį jus supažindinti su savimi. Esu gimęs 
Kanadoje. Nuo pat mažens įsijungiau į įvairią lie
tuvišką veiklą. Jaunas būdamas tapau vadovu įvai
riose grupėse ir organizacijose. Dirbdamas šiose 
organizacijose turėjau daug progų sutikti skirtingų 
nuomonių žmones, keliauti po įvairius pasaulio 
kraštus ir daug ko išmokti bei pasisemti ne tik iš 
savo bendraamžių, bet ir iš vyresnių, patyrusių as
menų. Nelaikau savęs kažkokio aukšto lygio žmo
gumi - nebijau užsiraityti rankoves ir supurvinti 
rankas bandant pasiekti tai, dėl ko aš dirbu. Savo 
tėvų dėka, esu išmokęs, kad nesvarbu, ką darai ar 
kur dirbi, niekad negalėsi visų žmonių patenkinti. 
Visuomet atsiras tokių, kurie su tavim nesutiks ir 
priešinsis. Kai buvau jaunesnis, man buvo sunku 
tai suprasti ir priimti - būdamas vaikas norėjau 
kuo daugiau draugų ir norėjau sugyventi su visais. 
Bręsdamas supratau, kad norint įgyvendinti savo 
tikslus, kas mano gyvenime buvo svarbu, negali rū
pintis, kad visi būtų patenkinti. Svarbiausias užda
vinys - atlikti darbą sąžiningai ir rūpestingai. 

- Esi veiklus sporto srityje. Iš kur šis pomėgis? 
Kiek tam skiri laiko? 

- Mano tėvelis įskiepijo man meilę sportui 
nuo pat mažens. Sportas mano gyvenime ne vien 
būdas išlikti sveiku, bet jis išmokė bendrauti ir būti 
komandos nariu. Labai mėgstu krepšinį. Nuo vai
kystės žaidžiu šį žaidimą lietuvių tarpe. Iš to išaugo 
didelė meilė krepšiniui ir augdamas žaidžiau įvai
riose Kanados mokyklos komandose bei Toronto 
miesto rinktinėse. Teko žaisti prieš Kanados ir 
Lietuvos geriausius savo amžiaus sportininkus ir 
mokytis iš puikių trenerių. Iš jų pasisėmiau daug 
patirties ne tik apie sportą, bet ir apie gyvenimą. 
Todėl prieš 10 metų, norėdamas atiduoti savo jėgas 
šiam sportui, nutariau tapti treneriu. Pradėjau 
dirbti su Toronto Prisikėlimo parapijos sporto klu
bo "Aušra" jaunių komanda. Neatsitiktinai pasi
rinkau šį klubą, nes aš čia pats žengiau savo pirmuo
sius krepšinio žingsnius. Nuo to laiko esu turėjęs 
progų treniruoti įvairias komandas, net paskuti
nius trejus metus Embry-Riddle universitete, Flo
ridoj. Dirbdamas treneriu bendrauju su jaunąja 
karta, kartu išgyvendamas smagiausius ir liūdniau
sius gyvenimo momentus. Stengiuosi būti jiems pa
vyzdys. Bet kuris komandinis sportas įpareigoja 
žaidėjus atsisakyti savo individualumo, kad pasiek
tų bendro tikslo - šiuo atveju, pergalės. Be krepši
nio, mėgstu lengvąją atletiką, slidinėti kalnais, gol
fuoti. Visvien turbūt dėka mano lietuviško kraujo, 
krepšinis visada buvo ir turbūt visuomet turės pir
mą vietą širdyje. Per sportą susipažinau su savo 
dabartiniais, artimiausiais draugais. Sportas teikia 
daug kam progų tapti lietuviškosios bendruomenės 
nariais. 

- Kuo užsiimi šalia PUS pirmininko pareigų? 

- Šiuo metu aš baigiu savo magistratūrą uni-
versitete aviacijos verslo srityje. Teliko keturi kre
ditai. Tikiuos aąimoje ateityje rasti atitinkamą 
darbą aviacjjoje. Zadu tęsti savo krepšinio trenerio 
"karjerą" Sv. Mykolo gimnazijoje ir žadu toliau 
dirbti bei sportuoti su lietuvišku jaunimu. Didžiau
sią savo dėmesį žadu skirti PLJS veiklai ir bandyti 
šį darbą atlikti kuo kruopščiau ir sąžiningiau. 

- Šią vasarą plačiai nuskambėjo straipsnis, ku
riame teigiama, jog užsienio lietuvių jaunimas - vien 
girtaujantys jaunuoliai, o ir suvažiavimai tik baliams 
skirti. Kokia tavo nuomonė dėl to? 

- Labai įdomus klausimas. Apskritai, kiekvie
nas, net ir mažiausias renginys, ar tai būtų jaunimo, 
ar "senimo", baigiasi pasisėdėjimu, pabendravimu, 
pasižmonėjimu. Jaunimo sąjunga nėra išimtis. Ži
noma, bręstantis jaunimas ieško būdų susipažinti. 
Jaunimas gausiai dalyvauja posėdžiuose, suvažia
vimuose bei nepraleidzia progos pasilinksminti ir 
susidraugauti. Tokiu būdu plečiama socialinė veikla. 
Tokie subūrimai yra reikšmingi. Dažnai geriausios 
mintys ar idėjos gimsta neoficialioje aplinkoje. 
Sutinku, kad rimtesnė veikla yra taip pat svarbi ir 
reikalinga. Deja, viešumai daugiausia į akį krenta 
baliavojantis jaunimas, ir tas elgesys užgožia rim
tesnius ryžtus bei atliktus darbus. Skatinsime krašto 
jaunimo sąjungas atsižvelgti į šią padėtį ir stengtis 
viešai pagarsinti rimtesnius veiklos atspindžius. 

-Ar bus pokyčių PLIS veikloje, ar nauja valdyba 
tęs tuos pačius darbus? 

- Dar per anksti tiksliai atsakyti į šį klausimą. 
Naujoji PLJS valdyba dar nespėjo visko apsvars
tyti, sudaryti savo ateities planų. Jaunimo kongrese 
atstovai sukūrė aiškią sąjungos viziją ir paruošė 
daug nutarimų, kurie lydės mūsų darbus. Pagrin
dinis PLJS tikslas - suvienyti visus užsienyje gyve
nančius jaunus lietuvius, puoselėti lietuviškumą 
bei tautinį samoningumą, jis NESIKEIS. Toks jis 
buvo, toks ir bus. Sąjungos veidas nuolat keičiasi, 
kartu ir jos veikla. Per PLJS įsikūrimo laikotarpį 
sąjunga kartu su PLB valdyba skyrė labat daug 
dėmesio Pietų Amerikos lietuvių jaunimui. Sį jau
nimą, jau trečios ir ketvirtos kartos lietuvius, rei
kėjo kaip nors sujudinti, padėti jiems toliau kū
renti tą lietuvišką liepsnelę. Dabar sąjungos kryptį 
labai paveikė naujoji emigracijos banga. Lietuviai 
stropiai kuriasi Europos kraštuose, kuriuose iki 
šiol nebuvo didelių lietuvių telkinių. PLJS valdyba 
turės skirti ypatingą dėmesį šių vietovių jaunimui. 
Tuip pat teks ir toliau rūpintis apie jau veikiančias 
sąjungas. 

- Kokią įtaką gali turėti PLI sąjunga PLB veiklai? 

- PLJS sudaro progą Pasaulio lietuvių bend-
ruomenei išgirsti jaunimo balsą- jo pomėgius, po
žiūrius į dabartinius lietuviškus reikalus, ar tai būtų 
religiniai, tautiniai, kultūriniai, ar politiniai. Taip 
bendradarbiaujant PLJS paruošia jau susipratusį 
jaunimą jungtis į PLB veiklą. 

-Kas įeina į naująją PLIS valdybą? 

- Dalia Henke (Vokietija) - vicepirmininkė, 
Raminta Beržinskytė (Didž. Br.) - sekretorė, Sau
lius Simonavičius (Kanada) - iždininkas, Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis (Argentina) - Pietų 
Amerikos atstovas, Birutė Zimnickaitė (Lenkija) -
Rytų Europos atstovė, Moacir P. de Sa Pereira 
(JAV) - Šiaurės Amerikos atstovas, Sofija Loiter 
(Vokietija) - Vakarų Europos atstovė, Santiago 
Butkus (Argentina) - XIII PLJK Rengimo komi
teto pirmininkas. 

-Kokie šiuo metu kyla iššūkiai PLIS? 

- Didžiausias PLJS rūpestis - tai naujai besi-
steigiančios sąjungos Europoje, Azijoje. Vyksta 
ęnerginga jaunimo veikla, steigiasi naujos sąjungos 
Svedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Estijoje 
ir t.t. Trūksta organizacinio patyrimo, pinigų, pa
talpų, net laiko. Visuomet pirmieji žingsniai patys 
sunkiausi, bet gerais norais galima ir aukščiausius 
kalnus nuversti. Kiek girdėjau, naujiems organiza
toriams noro ir energijos netrūksta. PLJS valdyba 
pasiruošusi padėti. 

Iš pokalbio su Deimante Doksaite 
leidinyje Info tiltas 
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Gimtoji kalba 
Tesinys iš 37 nr. 

RASA NORKUTĖ 

ŠVENTOJI GIMTOJI KAL
BA. JI skelbia dvelkiantį žaluma 
pavasarį, pirmuosius gamtos 
jausmus. JI - šventa lemtis, viltis 
gyventi, skambus dainos posmas, 
tekančios aušros žara ir nuoširdi 
šypsena. GIMTOJI KALBA
TAI Kūrėjo pasiųsta atsinaujini
mo, atgimimo dvasia, pažadinan
ti, prikelianti, pakylėjanti į šviesą, 
aidinti prisikėlimo varpais. 

GIMTĄJA KALBA mes 
meldžiamės Dievui, mokomės 
padėti kitiems. Mokomės užjaus
ti, mylėti artimą. Kalba skiepija 
nuo mažumės .meilę KNYGAI, 
MOKSLUI, GELEI. 

GIMTOJI KALBA- pati di
džiausia dovana žmogui: patys 
gražiausi lietuviški žodžiai: žolės 
daigeliai, miškų pavėsis, rasų 
karoliai, širdinga arimų dovana -
ramunėlė. GIMTOJI KALBA -
šilo gėlė - širdažolė. JI karšta 
kaip liepsna. GIMTOJI KALBA 
mus apgaubia lyg žalioji giria. JI 
- po kojom nutiestas žydinčios 
pievos kilimo takas, gėlyne 
šlamantys žiedai, vasarojaus šyp
sena, nokstančių varpų muzika, 
medžių šlamesys. 

Kai nuožmūs priešai, kaip 
vilkai, kėsinosi į mūsų Tėvynę ir 
jos širdį - Vilnių, gimtosios kal
bos žodis gelbėjo JĄ. 

GIMTOJI KALBA - ste
buklų stebuklas. Sunkių nelai
mių dienomis JI sutvyska, tarsi 
žaibas tamsioje naktyje. Duoda 
prasmę, įkvepia stiprybės. Mes 
laimėjome -ATGIME LIETU-

VA! Nusimetė pusės šimtmečio 
nelaimės pančius. JI pažadino 
mūsų sąmonės snaudusias gel
mes, davė pradžią mūsų dar
bams, viltims, mūsų jėgai, galiai, 
lemčiai. Sunkią valandą sušvito 
negęstančia žvaigžde. Toji žvaigž
dė mums padeda pažinti pasaulį, 
kaip vieningą ir dalomą, neaprė
piamą ir aprėpiamą. 

Lenkiuosi JUMS, mano pra
kilnieji tėvai, išmokiusieji supras
ti, pažinti, mokytis ir saugoti 
GIMTĄJĄ KALBĄ, kaip tautos 
Vėliavą, kaip šventenybę, kaip 
amžinus Maironio žodžius: LIE
TUVA BRANGI. 

Turtinga, dorovinga ir lanks
ti mūsų kalba. JI užburia mus 
naujais, pražystančiais žiedais. 
Be JOS, mūsų brangiosios KAL
BOS, būtų neįmanoma gyventi. 
JI padeda išreikšti pačias sudė
tingiausias mintis, painiausius fi
losofijos bruzgynus. JI žėri ste
buklingiausiomis spalvomis. JĄ 
išaugino, išgrynino, išpuoselėjo 
eilinis žemdirbys; sunkiausiomis 
gyvenimo sąlygomis siekė moks
lų ir lietuvė motina. Jie išmokė 
didžiuotis savo tėvų kalba. Todėl 
JI tapo atmintimi, turtingiausia 
kraičio skrynia. 

Atversdama šią amžiną 
brangakmenių skrynią, pajuntu 
vilčių išsipildymą. GIMTĄJA 
KALBA aš grožiuos nuostabia 
Lietuvos gamta, svajoju, svaigstu 
visatos begalybėje ir maldai su
dedu rankas, dėkodama Kūrėjui 
už KALBOS grožį ir muziką, ku
ria skamba kiekvienas žodis, 
kiekvienas skiemuo, kiekviena 
lietuviška raidė. (Pabaiga) 

Malonus atsigaivinimas, įdomus laisvalaikio užsiėmimas "Ro
muvoje" Ntr. R.R. Otto 

Jauno grybautojo svarstymai: rauti ar palikti? 
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AtA 

JONUI ŽIŪRAIČIUI, 
buvusiam ilgamečiam KLB Oakvillės apylinkės pir
mininkui, iškeliavus amžinybėn, jo žmonai REGI
NAI, dukroms VIRGINIJAI ir AIDAI, sūnui 

JONUI, jų šeimoms bei visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

KLB krašto valdyba 

Ilgamečiam KLB Oakvillės apylinkės pirmininkui 

AtA 

JONUI ŽIŪRAIČIUI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai REGI
NAI, dukroms AIDAI ir VIRGINIJAI, sūnui 
JONUI, jų šeimoms ir kartu liūdime -

KLB Oakvillės apylinkė 

PADĖKA 

AtA 

ARŪNASVYTENISKEZYS 
1966.VIII.15-2006.VII.14 

Jį atostogaujantį netikėtai Dangiškasis Tėvas pa
sišaukė į Amžinąjį Prieglobstį. 

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems, teikusiems 
mūsų skaudžiosios netekties valandomis užuojautą ir 
paguodą. Sujaudintai dėkingi esame už atsiųstas 
gražiausias gėles, užprašiusiems Mišias, aukojusiems 
Pagalbai Lietuvos vaikams, Kanados lietuvių fondui, 
Kovai su vėžiu ir E. Gudinskienei už aukų surinkimą. 
Padėka visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir daly
vavusiems laidotuvėse, dėkingi esame karsto nešė
jams. Padėka svečiui iš Lietuvos kun. Emiliui Jodkai 
už sukalbėtas maldas koplyčioje, aukotas gedulines 
Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines. Ačiū 
muzikei L. Turūtaitei ir V. Mašalui už jausmingą 
giedojimą Mišių metu. Padėka Algiui Venslovui už 
gražiai skaitytus Mišių skaitinius. Nuoširdus ačiū p.p. 
Mačiams už labai skaniai paruoštą maistą, o ponioms 
už pyragus. 

Visų Jūsų neužmirštamas nuoširdumas mus guo
džia ir mūsų širdgėlą lengvina. Už visa tai gerasis 
Dievulis tegul Jums atlygina. 

Nepamirštamai dėkinga -

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

Kezių šeima 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 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. 

---.... •VAIRIOS ŽINIOS..,_ __ _ i AUKOS i 
The Globe and Mail dien

raštis š.m. rugsėjo 12 d. laidoje 
paskelbė žinutę, kad valstybinė 
Estijos elektros firma "Besti 
Energia AS" per Suomijos įlanką 
pradeda tiesti povandeninį kabe
lį, kuris suriš Europos šiaurę su 
Baltijos šalimis ir tuo sumažins 
jų priklausomumą nuo Rusijos. 
Manoma, kad kabelio tiesimo 
darbas bus baigtas šių metų pa
baigoje. Kabelio ilgis 100 km. Jo 
nutiesimas kainuos apie $156.7 
mln. Projekto dalininkės esan
čios Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 
"Pohjolan Voima Oy" bei "Hel
sigin Energia" energijos tiekimo 
bendrovės. 

Į Ontario ežerą grąžinama 
prieš šimtmetį išnykusi lašiša. Į 
jo vandenis bus įleista apie 
400,000 Atlanto lašišos mailiaus. 
Dar XIX š. pradžioje lašiša buvo 
pagrindinis indėnų ir pirmųjų ko
lonistų maistas. Deja, pramonė, 
laivyba, augantis Toronto mies
tas užteršė vandenis, sunaikino 
natūralias nerštavietes. Ankstes
ni bandymai sugrąžinti lašišą į 
Ontario ežerą nepavyko. Mailius 
paprastai per 2-3 metus užauga 
upeliuose, tačiau daugelis nerš
tui reikalingų upių buvo nuseku
sios. Tačiau dabar stebėjimai 
rodo, kad Credit River, Duffins 
Creek ir Cobourg Creek atsigau
na ir gali būti tinkamos žuvivai
sai. Per 5 metus planuojama įleis
ti milijonus Nova Škotijos ežerų 
žuvyčių. Šį projektą lėšomis pa
rėmė Australijos vyndarių "Ban
rock station" verslovė, ketvirtį 
milijono dolerių paskyrė alkoho
linių gėrimų prekybos taryba. 
Ruošiant nerštavietes daug prisi
dėjo Ontario medžiotojų ir meš
keriotojų draugija. 

MIRTIES 
PRANEŠIMAS 

AtA 
ALBINAS 

LAJU KAS 
gyvenęs 'lWeed, ON, mirė 
2006 m. rugsėjo 8 d. Quinte 
ligoninėje, Belleville, ON, 
sulaukęs 88 m. amžiaus. Li
ko liūdinti žmona Julija, po
dukros - Giddy (ir Leroy) 
Kugle Toronte, Rasa Baltu
tytė (Tweed, ON), Vida Bal
tutytė (ir Ken Dickson) Be
lleville, ON, posūnis Jonas 
ir Linda Baltučiai (Bellevil
le, ON), vaikaičiai - Elijah 
ir Lara McFadden, Alnis 
Dickson, Adam (ir Rachel) 
Bond ir J esse Baltutis, pro
vaikaitis Connor Baltutis. 
Velionies noru jo palaikai 
buvo sudeginti ir bus laido
jami tėviškėje, Kučiūnuose, 
Lazdijų raj., Lietuvoje. Ge
dulinės Mišios buvo aukoja
mos St. Carthagh šventovė
je, 'lWeed mieste, rugsėjo 12 
d., l v.p.p. 

Net 22 kanadiečiai - turtin
giausių pasaulio žmonių sąraše, 
kurį kasmet sudaro "Forbes" žur
nalas. Pirmuoju jame įrašytas W 
Gates, JAV kompiuterių moksli
ninkas ir dosniausias verslinin
kas. Jo turto vertė - 50 bln. Ka
nadietis T. Thompson - 9-asis 
pirmajame dešimtuke. Be G. 
Weston, šiame sąraše atsidūrė 
naujasis bilijonierius Calvin Ay
re, Sasketčevano ūkininko sūnus. 
Savo kapitalą jis sukaupė, sukū
ręs interneto lošimo tinklalapį, 
kuriuo dabar naudojasi apie 16 
mln. klientų, daugiausia JAV. Ta
čiau pradėjęs savo karjerą Van
kuveryje, Calvin Ayre buvo ap
kaltintas nesąžiningais sandė
riais. Jam buvo paskirta piniginė 
bauda ir atimta teisė 20 metų da
lyvauti investicijų rinkoje. Siuo 
metu bilijonierius gyvena Kosta 
Rikoje, nes ir Amerikoje jo užsi
ėmimas vertinamas kaip nelega
lus verslas. Pastaruoju metu Kas
ta Rikos policija irgi susidomėjo 
turtingojo atvykėlio veikla. 

Kas rytą į mokyklas išskuba 
šimtai tūkstančių moksleivių ir 
studentų. Labiausiai jų įprasti 
pusryčiai - įvairūs javainių ( cold 
cereals) mišiniai su pienu ir vai
siais. Bet daugelis net ir neįtaria, 
kad ir šitame paprastame valgyje 
slypi "saldusis pavojus". Mitybos 
specialistai nustatė, kad dažnoje 
javainių mišinio porcijoje yra 
daug daugiau cukraus nei mes 
įsivaizduojame. 50 gramų "Fros
ted Cheerios" (vidutinio dydžio 
lėkštė) turi 22 gr. cukraus - beveik 
tiek pat kiek populiaraus "Cof
fee Crisp" šokolado plytelė. Cuk
rus skatina didesnį nei įprastą 
aktyvumą, didina galimybę su
sirgti cukralige ir užsiauginti virš
svorį. Inf. 

A.a.Jono Lasio atminimui 
choras "Daina" Tėviškės žibu
riams aukojo $60. 

A.a. Jonui Lasiui mirus To
ronte, jo atminimui, reikšdami 
užuojautą mirusiojo dukrai, sū
nui, giminaičiams bei draugams, 
Kanados lietuvių fondui "Aro" 
choristai aukojo: po $:~p - J. Ne
šukaitis, A. Ju§ys, K. Zilvytis, J. 
Krištolaitis, P. Sidlauskas, A. Bu
dininkas. J.K. 

A.a. Gražinai Meiluvienei 
mirus, užjausdami dukrą Dalią 
Gruodienę ir visą šeimą, S.V. Pie
čaičiai Tėviškės žiburiams auko
jo $25. 

A.a. Algirdo Jagėlos 11-kos 
metų mirties atminimui žmona 
Adolfina Jagėlienė Tėviškės žibu
riams aukojo $100. 

A.a. Felicijai Skrinskienei 
mirus, užjausdami dukrą Dalią ir 
sūnų Gailių su šeimomis S.V. Pie
čaičiai Tėviškės žiburiams auko
jo $25. 

A.a. Danai Petronienei iške
liavus amžinybėn, užjausdamas 
jos vyrą Juozą, dukrą Rūtą, sūnus 
- Ričardą, Robertą, Raimundą ir 
Mykolą, Antanas Kanonas Tėviš
kės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Jono Žiūraičio atmini
mui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $100 - A.R. Jasinevičiai; 
$50 - Zubrickų šeima, H.G. La
pai, V. J asinevičienė, A. Kupetis, 
B. Kasperavičienė, Anapilio mo
terų būrelis; $40 - O. Dementa
vičienė, S. Aušrotienė, A. Petke
vičienė, A. Valadkienė; $25 - S.J. 
Andruliai; $20 - J .K. Povilaičiai, 
V. Adomonis, K.G. Balytos, A.A. 
Vaičiūnai, V. Balsienė, Y.P. Gul
binai. 

A.a. Jono Sadausko 20 metų 
mirties prisiminimui Tėviškės ži
buriams Aldona Falikauskienė 
aukojo $25. 

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

paminklų stiliuje. 
... Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
... 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 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČ/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

~W~V.:~~ 

DENI.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

Dr. S. Dubickas 
Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 

2373 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 
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Mūslf: 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 

@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 lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
• Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
• Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

[prie Evans) 
Savin in k as J urgis K uliešius 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

~ · Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 
2006 m. rugsėjo 27 ir spalio 11 d.d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. rugsėjo 27 ir spalio 11 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 
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''Pusbroliai Aliukai ir sesutė'' 
Grupė "Pusbroliai Aliukai ir 

sesutė" susikūrė prieš 10 metų. 
Per tą laiką išleido 7 albumus, du 
iš jų apdovanoti platininiais ir 
penki auksiniais diskais. Per de
šimt kūrybinių metų buvo su
rengta apie keturis tūkstančius 
koncertų. Jų atliekamos dainos 
taip pat girdimos per radijo ir te
levizijos laidas. "Pusbroliai Aliu
kai ir sesutė" yra viena iš popu
liariausių estradinės ("pop") mu
zikos grupių Lietuvoje. 

2004 m. Lietuvos televizijos 
surengtame "Pirmajame Lietu
vos dainų dešimtuko" konkurse 
laimėjo pagrindinį prizą 10,000 
Lt ir pirmą vietą už geriausią dai
ną Angeliukas. 2005 m. valstybi
nėje dainų atrankoje tapo Euro
vizijos geriausiais. 2006 m. Lietu
vos televizijos surengtame "'Ife
čiajame Lietuvos dainų dešimtu
ko" konkurse užėmė trečią vietą 
ir gavo 20,000 Lt prizą. Nuošir
dumas ir meilė savo žiūrovams, 
klausytojams yra išskirtiniai gru
pės bruožai ir jų muzikinės sėk
mės raktas. 

Grupės vadovas Evaldas 
Melnikas sukūrė muziką vos ne 
šimtui dainų. Keletą dainų sukū
rė Kęstutis Valionis. Grupės siela 

ir administratorė Silvija Kairienė 
sukūrė tekstus net keturiasde
šimčiai dainų. Pabrėžtina, kad 
grupė atlieka tik jų pačių kūry
bos dainas. Keletas dainų tapo 
populiariausiomis metų daino
mis - "bitais". 

Grupės narius vienija muzi
ka ir bendri interesai. Jie yra geri 
bendradarbiai, draugai. "Pusbro
liai Aliukai ir sesutė" yra viena iš 
nedaugelio Lietuvos muzikinių 
grupių, neprarandančių popu
liarumo, nors pastaruoju metu 
atsiranda vis daugiau jaunų atli
kėjų, ir muzikinė rinka darosi 

Vakaronė visuomenei 
Ji įvyks rugsėjo 30 d., 7 v.v. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Rengia Toronto ateitininkų sendraugių 

iniciatyvinė grupė 

Ar apsimoka būti lietuviu? 
v Tai tema, kurią gvildens iš 
Cikagos, IL, atvykęs svečias dr. 
Petras Vytenis Kisielius, jn. 

Po nepriklausomybės atgavi
mo Lietuvos jaunimas masiškai 
t.raukiasi iš Lietuvos į Torontą, 
Cikagą, Dubliną, Londoną, Mad
ridą .... Lietuviškas veikimas ne
neša nei medžiaginio pelno, nei 
įgalina reikštis kanadietiškoje ar 
globalinėje arenose. Veiklūs lie
tuviai išeiviai bei dabartiniai 
emigrantai aukoja savo laiką ir 
dalį savo santaupų bei sveikatos 
lietuvybės labui. Ar moderniame 
pasaulyje yra bet kokia prasmė, 
nausfa ar logika išlaikyti lietuvy
bę Siaurės Amerikoje? Kas aš 
esu? Kas yra lietuvybė? Pokalby
je dr. Kisielius ketina analizuoti 
lietuviško tautiškumo sąvoką at
sistojus prieš naujus iššūkius bei 
aplinkybes. 

Kas yra dr. Petras Kisielius? 
Jis - urologas/chirurgas, au

ginantis penkių vaik9 šeimą kar
tu su žmona Daiva Cikagoje, IL. 
Gimė 1956 m. Cicero, IL, ir 1978 
m. baigė istorijos mokslus baka
lauro laipsniu Northwestern uni
versitete. 1982 m. ten pat baigė 
mediciną įsigydamas MD laips
nį. 1982 m. Afrikoje atliko "In
ternational Fellowship in Medi
cine". Bendrosios chirurgijos sta
žą - iki 1984 m. Georgetown uni
versitete. 1988 m. baigė North
western un-te urologijos chirur
gijos rezidentūrą laimėdamas 
premiją kaip pavyzdingiausias 
urologijos rezidentas. Iki 1987 
m. atliko mikrobiologijos tyrinė-

Dr. Petras Kisielius, jn. 

jimus "fellowship" ir iki 1988 m. 
dėstė urolog}ją tame pačiame 
universitete. Siuo metu dirba sa
vo praktikoje Elmhurst Memo
rial ligoninėje. Yra ateitininkų 
"Gajos" medikų korporacijos 
narys. 

Jis baig,ė Lietuvių pedagogi
nį institutą Cikagoje 1987 m. Lie
tuvoje lankė lietuvių kalbos kur
sus Vilniaus universitete ir yra 
laimėjęs žurnalistikos premijas, 
skirtas Lietuvių žurnalistų sąjun
gos už straipsnius Ateities žurna
le. Dr. Petras ėjo JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos nario 
politiniams reikalams pareigas, 
buvo IV Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso prezidiumo pirmi
ninku 1983 m. JAV LB krašto 
valdyboje ėjo vicepirmininko pa
reigas, daugelį metų palaikė ryšį 
su okupuotos Lietuvos disiden-

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
SKRYDŽIAI ! LIETUVĄ 

VISOMIS ORO LINIJOMIS. 
NEMOKAMAS bilietų 
pristatymas į namus. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems ke l ionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

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

perpildyta. Gražią lietuvišką mu
ziką puoselėjančius atlikėjus To
ronto lietuvių visuomenė turės 
progos išgirsti Lietuvių Namų 
tradiciniame metiniame baliuje 
"Rudens vakaras". 

Grupės iškvietimu rūpinosi 
Lietuvių Namų valdyba. "Pus
broliai Aliuk:ai ir sesutė" lankysis 
Kanadoje pirmą kartą, mūsų 
klausytojams paruošė specialią 
programą. 

Iš kelionės tikisi malonių 
susitikimų su tėvynainiais, gra
žių akimirkų ir naujų pažin
čių. Inf. 

tais. Dr. Petras yra daugelio de
monstracijų okupuotos Lietuvos 
laisvės klausimu organizatorius 
bei žmogaus teisių pažeidimų 
okupuotoje Lietuvoje paskaiti
ninkas "Amnesty International" 
suvažiavimuose. Jo straipsniai 
dažnai spausdinami Amerikos 
spaudoje: Chicago Tribune, New 
York Times, Chicago Sun-Times, 
Cleveland Plain Dealer. Už savo 
antisovietinę veiklą, KGB įsaky
mu, 1989 m. pakeliui į Lietuvos 
gydytojų suvažiavimą sulaikytas 
8 val. Maskvoje, ištremtas iš kraš
to ir išskraidintas į Vokietiją. Tais 
metais dr. Petras buvo vienintelis 
JAV gimęs pilietis, kuris buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos. 

Nuo 2000-2006 m. buvo 
Šiaurės Amerikos ateitininkų ta
rybos narys bei Programos komi
sijos pirmininkas ir nuo 2001 m. 
Ateitininkų šalpos fondo tarybos 
narys. 2000 m. buvo XIII Ateiti
ninkų kongreso Kaune prezidiu
mo pirmininkas. Dr. Petras rašo 
straipsnius įvairiomis temomis 
ir reiškiasi ateitininkiškoje spau
doje bei Draugo kultūriniame 
priede. 2006 m. Ateitininkų vado
vo, ateitininkijos istorijos priego 
koautorius. Jis taip pat buvo Ci
kagos arkivyskupijos pasauliečių 
tarybos lietuvių atstovas ir Balze
ko lietuvių muziejaus tarybos na
rys 1991-2001 m. 

Kviečiame visuomenę atsi
lankyti į šią įdomią vakaronę ir 
padiskutuoti kartu su dr. Petru 
Kisieliumi. Toronto at-kų 

iniciatyvinė grupė 

Gautas trumpas praneši
mas iš kun. K. Ambraso, SJ, ke
liaujančio pėsčiomis su grupe 
maldininkų iš Lietuvos ir ne
šančių medinį kryžių į Golgotą 
Jeruzalėje. Rašo, kad keleivius 
kamuoja dideli karščiai keliau
jant ypač per kalnuotas Italijos 
(Toskanijos) sritis. Jau nueita 
1350 kilometrų per keturis mė
nesius. Kelionė baigsis spalio 
mėnesį. 

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

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

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

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

• Rugsėjo 16, šeštadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje su
situokė Romualdas Vaičiulis su 
Aneta Vydraite. 

• Gauta žinia, kad Lietuvoje 
mirė a.a. Sofija Rašymaitė, sesuo 
mūsų parapijiečio Kosto Rašymo. 

• Lietuvos kankinių šventė 
- Anapilio parapijos atlaidai 
šiais metais bus rugsėjo 24, atei
nantį sekmadienį. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
rytą bus tik 9.30 val. (Mišių 11 
val. tą rytą nebus). Iškilmingos 
pamaldos tą dieną įvyks 3 val. po 
:(lietų. JOS prasidės eisena SU 
Svenčiausiuoju iš šventovės į ka
pines ir palaiminimu kapinių 
koplyčioje. Sugrįžus į šventovę 
bus iškilmingos Mišios, o po Mi
šių - 5 v.p.p. Anapilio salėje bus 
vaišės, kurias ruošia J. Gurklie
nė. Bilietus į vaišes dar galima 
užsisakyti pas Reginą Celejews
ką tel. 416-231-8832. 

• Rugsėjo 24, ateinantį sek
madienį, Anapilio autobusėlis 
maldininkus veš į Lietuvos kanki
nių šventės iškilmes nuo "Vil
niaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir atgal 
parveš po pamaldų. 

• Wasaga Beach miesto Ge
rojo Ganytojo šventovėje vasari
nė Mišių tvarka baigsis su šiuo 
mėnesiu. Spalio l, sekmadienį, 
Mišios bus jau žiemos tvarka - 2 
v.p.p. 

• KLK moterų dr-jos mūsų 
parapijos skyrius po vasaros atos
togų pradės savo veiklą susirinki
mu spalio l, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių Anapilio parodų salėje. 
Paskaitą apie mitybą skaitys tos 
srities specialistė Lina Paulionytė. 

• Anapilio sodybos vadovy
bė nuoširdžiai dėkoja Daliai 
Ažubalienei ir jos talkininkėms -
Birutei Raginskienei, Zitai Kru
žikienei, Valei Jonaitytei ir Valei 
Baliūnienei už pagrindinį išvaly
mą didžiosios Anapilio salės vir
tuvės. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 24: 9.30 v.r. už a.a. Joną Juo
dį (XXXVIII metinės); 3 v.p.p. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje rugsėjo 24, sek
madienį, 10.30 v.r. už a.a. Mariją 
ir Joną Senkus; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje rugsėjo 23, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Oną Vė
žauskienę. 

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $100 aukojo A. 
Aleliūnienė. 

A.a. Konstancijos Naruševi
čienės atminimui, užjausdami jos 
vyrą Vytą, dukrą Kristiną ir sūnų 
Vytą su šeimomis, Kovai su vėžiu 
Lietuvoje sergantiems neturtin
giems vaikučiams aukojo: po $20 
- A. Stulgys, D. Baziliauskienė, 
A.A. Vaičiūnai, V. Kulikauskas, 
R.V. White, A.Simonavičius; $10 
- V.K. Gapučiai. B.K. ir M.P. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS. 
Pajamos mažėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidY.ba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi Įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintą 
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijiečiai, joje dirban

tys pranciškonai ir prel. E. Putri
mas sveikina Lietuvos kankinių 
parapijos kunigus ir parapi
jiečius, šį sekmadienį švenčian
čius savo metinę šventę. 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo :'Ret
kartinis" parapijos choras. Sį sek
madienį giedos parapijos jauni
mo choras. 

• Bilietai į parapijos metinę 
vakarienę, kuri vyks spalio 21 d., 
bus pradėti platinti parapijos 
salėj šį sekmadienį po pirmųjų 8 
v.r. Mišių. 

• Praeitą sekmadienį pri
segti prie biuletenio vokai yra 
rinkliavai, kuri bus daroma šį 
sekmadienį Kanados Bažnyčios 
reikalams, pageidaujant Vyskupų 
konferencijai. 

• Jau registruojami vaiku
čiai, sulaukę 7 metų amžiaus, Pir
mos Komunijos pasiruošimo pa
mokoms, kurios prasidės spalio 
15 d. Spalio l d. parapijos patal
pose vyks tėvų susirinkimas. Pir
mos Komunijos pasiruošimui va
dovauja ses. Paulė. 

•Žodis talp mūsų, rugsėjo ir 
spalio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Kai
na $5. 

• "Kretingos" stovyklavietės 
uždarymas vyks rugsėjo 30-31 
d.d. Talkininkams bus parūpintas 
geras maistas ir nakvynė. Apie 
dalyvavimą prašom pranešti Rū
tai Jaglowitz tel. 416 622-9919 ar 
Wally Dauginiui el.paštu: wally. 
dauginis@ell.ca. 

• Mišios sekmadienį, rugsė
jo 24: 8 v.r. specialia intencija; 9 
v.r. už a.a. Vilių ir Jadvygą Rus
lius; 10.45 v.r. už a.a. Vytautą Ta
mulaitį, už a.a. Daną Beresnevi
čienę ir a.a. Emiliją ir Joną Alek
sas; 12.15 v.d. už a.a. Marcelę 
Bložienę. 

Maironio mokyklos žinios 
• Pamokos sėkmingai prasi

dėjo rugsėjo 16 d. Mokyklos pa
vadinimas - "Our Lady of Pea
ce", adresas 70 Mattice Ave. 
(prie Bloor ir Kipling g.). Mo
kyklos vedėja - Virginija Zubric
kienė, tel. 905 271-6859. 

• Sveikiname naujai įsijun
gusius į Maironio mokyklą - mo
kytojus bei padėjėjus - Rimą Da
naitį (6 sk.), Laurą Kisielytę (sun
kiai lietuviškai kalbantiems), 
Violetą Kasiną (tautinių šokių), 
Eglę Juškaitienę, Agilę Storyk (3 
sk.) ir Rasą Tamkevičienę (2 sk.). 

• Pirmąją mokslo metų die
ną, rugsėjo 16, mokytojai posė
džiavo po pamokų Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Buvo proga 
geriau susipažinti bei aptarti eili
nius reikalus. Tėvų komitetas pa
vaišino visus gardumynais. 

• Dėmesio, tėveliai! Rugsėjo 
23 d. prašome vežti mokinius į 
Anapilį 9 v.r., (adresas - 2185 
Stavebank Rd., Mississauga), kur 
jiems vyks įdomūs užsiėmimai. 
Mišios-11 v.r., o po jų mokinius 
tėvų komitetas pavaišins deš
relėmis, tėvelius - kava ir pyra
gais. Ten bus ir registracijos sta
las tiems tėveliams, kurie dar ne
spėjo užregistruoti vaikų nau
jiems mokslo metams. 

• Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų registracija įvyks rugsėjo 
30 d. nuo 9 v.r. iki 12 v.d. "Our 
Lady of Peace" mokykloje. v 

Zivilė 

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. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį penktadienį, l v.p.p. 

įvyks parapijos tarybos posėdis 
Editos ir Gyčio Sernų namuose. 
Nariai-ės kviečiami atvykti į šį 
tradicinį posėdį su žmonomis (ar 
vyrais). 

• Sekmadienį pamaldos, 9. 
30 v. ryto. 

• Sekmadienio mokykla pra
sidės sekmadienį, spalio l, 9.30 
v. ryto. Pamokos vyksta pamaldų 
metu. Tikybos pamokos vaikams 
įvyks spalio l, 15 ir 29; lapkričio 
5 ir 19; gruodžio 3; šeštadienį 
gruodžio 16 pasiruošimas vaikų 
Kalėdų pamaldoms ir Kalėdų 
eglutei, kurios š. m. įvyks gruo
džio 17.J l v.p.p. 

• Sių metų Padėkos ir Re
formacijos puota įvyks spalio 29 
d., 12 v.p.p. po pamaldų Lietuvių 
Namuose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugsėjo 17 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 142 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Kultūros ko
misijos vicepirmininkė R. Snow
den. Svečių knygoje pasirašė T. 
Kovgav iš Vilniaus, M.L. Sa
mulerski ir B. Paradovska iš Len
kijos, T. Price, J. Gataveckas, D. 
Styra, R. Jotautas ir A. Malinaus
kas iš Toronto policijos, A. Solov
jov iš Lietuvos policijos. 

• Lietuvių namų valdybos 
posėdis - rugsėjo 27 d., 7 v.v. Lie
tuvių Namų seklyčioje, "Labda
ros" posėdis rugsėjo 20 d., 7 v.v 
Slaugos namuose 

•"Pusbroliai Aliukai ir sesu
tė" koncertuos spalio 14 d. LN 
metiniame baliuje. Bilietai plati
nami Lietuvių Namų raštinėje 
savaitės dienomis (tel. 416 532-
3311), sekmadieniais Lietuvių 
Namuose ir parapijose.Taip pat 
bilietus platina ir informaciją tei
kia V. Kulnys (tel. 416 769-1266) 
ir R. Snowden (905 821-0157). 

• "Lokiui" reikalingas bar
menas. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į LN raštinę arba skam
binti tel. 416-532-3311. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

$100 -K.E. Dirvaičiai. A.a. S. 
Eismontienės atminimui $20 au
kojo B. Stanius. A.a. J. Šileikie
nės atminimui: $100 - S. Drau
gelis; $50 - R. Simonaitienė; 
$25- V. Kecorius; $20 - L. Balsys; 
po $10 - K. Quer ir J.J. Kuli
kauskai. A.a. S. Baro atminimui 
po $50 aukojo V. Balsienė, A. 
Valadkienė; a.a. F. Skrinskienės 
atminimui $50 aukojo A. Valad
kienė. A.a. K. Naruševičienės at
minimui $100 aukojo J.J. Kuli
kauskai. A.a. l. Paškauskas atmi
nimui po $20 aukojo V. Bačėnas, 
F. Skrinskas ir R.Sirutis. Nuo
širdžiai dėkojame visiems už 
paramą Slaugos namams. Aukos 
priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose, 
arba siųsti tiesiog "Labdarai", 
1573 Bloor St.W, Toronto ON, 
M6P 1A6. 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos choras pradėjo darbą su nauju rumunų 
kilmės vargonininku, studentu-muziku Aleksandru Graziani. Mi
šios šventovėje atnašaujamos tik sekmadieniais 9.30 ir 11 val. ryto. 

Montrealio lietuvių choras pradeda repeticijas spalio 4, tre
čiadienį. Vaikų choras 6.30 v.v., visi kiti 7.15 v.v. Chorams vadovauja 
muz. Aleksandras Stankevičius. Dėl informacijos skambinti And
rėjai Celtoriūtei tel. 450 678-4427. 

Lituanistinė šeštadieninė mokykla pradeda mokslo metus 
rugsėjo 30, šeštadienį, 9 val. ryto Aušr9s Vartų parapijos salėje. 
Registracijai kreiptis į mokyklos vedėją Zivilę Jurkutę-Blayney tel. 
514 428-0333. 

A.a. Julija Žemgulytė-Mickienė, 90 m. amžiaus, mirė rugsėjo 
17 d. Po Rožinio maldų 9.30 v. ryto, rugsėjo 19 d. buvo atnašauja
mos gedulinės Mišios. Giedojo parapijos choras. Velionė palaidota 
Notre Dame des Neiges kapinėse prie anksčiau mirusio savo vyro 
Prano. Liūdi sūnus Antanas (choro koordinatorius), jo žmona Te
resė ir du vaikaičiai. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Parapijos chorvedys Aleksandras Stankevičius praneša, kad 

choras jau pradėjo giedoti per šv. Mišias. Kviečiami ir laukiami 
nauji choristai-tės. 

Šv. Elzbietos dr-jos pirmas susirinkimas po vasaros atostogų 
įvyks sekmadienį, spalio l. Šv. Onos dr-jos susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, lapkričio 12. "Auksinis ratelis" pradėjo savaitinius su
ėjimus ketvirtadienį, rugsėjo 14. V.L. 

Montrealio Baltiečių meno draugijos susirinkime rugsėjo 6 d. 
dalyvavo 12 lietuvių, latvių ir estų narių. Buvo aptarta draugijos ren
giama rankdarbių ir tautodailės paroda. Ji įvyks spalio 28 ir 29 d.d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Bus baltiečių tautodailės rodinių, 
įvairių rankdarbių. Vyks vaišės, trumpa programa bei loterija. Inf. 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
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 

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

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

OPPORTUNITY TO GROW! 
Ambitious people needed to join 
our production team, full-time, 
day shift, with room for advance
ment, $10.25/hr. with benefits. 

Apply in Person at: 
930 Sheldon Court, Burlington. 

Ph: 905-634-7751 

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

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

"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.). 
PARDUODU Lietuvių enciklope
dijos pilną komplektą ir lietuviš
ką rašomąją mašinėlę. Skam
binti Alfredui tel. 905 799-9578. 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 

Laima Sližauskas 

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

kokybiškas darbo atlikimas. 

pirkimo ir pardavimo atstovė 
Mielai j ums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz~ahoo.ca 

*l ndependently Owned and Operated, REAL TORX> 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


